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คาํนํา 
 

ก 
 

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครังที 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในครังนี            
มจีุดประสงค์เพอืเป็นเวทใีห้นักวิชาการ นักวิจยั นิสติ นักศกึษา และบุคคลทวัไป ในหลากหลายสาขาวิชา ได้
ประชุมแลกเปลียนความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัย โดยร่วมนําเสนอบทความวิชาการ ผลงานวิจัย และ
สงิประดษิฐ ์เพอืเป็นรากฐานของการพฒันาอย่างยงัยนื สอดคลอ้งกบัแนวคดิของการประชุมวชิาการในครงันี คอื 
“การวจิยัเพอืพฒันาอยา่งยงัยนื” 
 คณะกรรมการดําเนินการจัดประชุมวิชาการ ขอขอบคุณประธานคณะกรรมการทปีรึกษากติติมศกัด ิ
คณะกรรมการทปีรกึษา คณะกรรมการอาํนวยการ ผูท้รงคณุวุฒใินการพจิารณาบทความ คณะกรรมการดําเนินงาน 
ผูเ้ขา้รว่มประชมุ รวมทงัผูใ้หก้ารสนบัสนุนทกุทา่น ทมีสีว่นรว่มทาํใหก้ารจดัประชมุวชิาการในครงันีประสบผลสาํเรจ็ 
 
 
 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หวัข้อในการประชมุ 

 

 นวตักรรมและเทคโนโลย ี(Innovation and Technology) 

 วทิยาศาสตรแ์ละวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์(Sciences and Applied Sciences) 

 วทิยาศาสตรก์ารเดนิเรอืและเทคโนโลย ี(Marine Science and Technology) 

 วศิวกรรมศาสตร ์(Engineering) 

 เศรษฐศาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรป์ระยกุต ์(Economics and Applied Economics) 

 การเงนิและบญัช ี(Finance and Accounting) 

 การจดัการ (Management) 

 การตลาด (Marketing) 

 ธุรกจิระหวา่งประเทศ (International Business) 

 โลจสิตกิส ์(Logistics) 

 กจิการใหบ้รกิารและการทอ่งเทีย่ว (Hospitality and Tourism) 

 การวจิยัสถาบนั (Institutional Research) 

 การพฒันาวจิยัสูง่านประจาํ (Routine to Research) 
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คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 
ประธานคณะกรรมการท่ีปรึกษากิตติมศกัด์ิ 

ดร. กฤษณพงศ ์กรีตกิร     อดตีรฐัมนตรชีว่ยว่าการกระทรวงศกึษาธกิาร 

ศาสตราจารยก์ติตคิณุ นายแพทยส์ทุธพิร จติตม์ติรภาพ ประธานกรรมการบรหิาร คณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา (ภายนอกมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

ดร. ณฐักฤตย ์ณ ชมุพร     กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูท้รงคณุวุฒ ิ 

       มหาวทิยาลยัราชภฏัราํไพพรรณี 

พลเรอืตร ีศาสตราจารย ์ดร. มนตช์ยั กาทอง  กรมอูท่หารเรอื กองทพัเรอื 

ศาสตราจารย ์ดร. ผดุงศกัดิ ์รตันเดโช   มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ศาสตราจารย ์ดร. ศวิชั พงษ์เพยีจนัทร ์   สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. สมชาย จนัทรช์าวนา   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

รองศาสตราจารย ์ดร. พรีเดช ทองอาํไพ   ผูอ้าํนวยการสถาบนัคลงัสมองของชาต ิ

รองศาสตราจารย ์ดร. นนัทกาญจน์ มรุศติ   มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. ทวพีล ซื่อสตัย ์   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

รองศาสตราจารย ์ดร. วสิทุธิ ์ฐติริุง่เรอืง   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

รองศาสตราจารย ์ดร. อนิรตุต ์มทัธุจกัร ์   มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี

รองศาสตราจารย ์ดร. พานิช อนิต๊ะ   มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

รองศาสตราจารย ์ดร. กรกนก องิคนินนัท ์   มหาวทิยาลยันเรศวร 

 

คณะกรรมการท่ีปรึกษา (ภายในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร)์ 

ศาสตราจารยก์ติตคิณุอมัพกิา ไกรฤทธิ ์   คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา 

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ ดร.ทองโรจน์ ออ่นจนัทร ์  คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา 

ศาสตราจารย ์ดร. งามผอ่ง คงคาทพิย ์   คณะวทิยาศาสตร ์

ศาสตราจารย ์ดร. วเิชยีร เลาหโกศล   คณะวทิยาศาสตร ์

ศาสตราจารย ์ดร. วโิรจน์ รโุจปการ    คณะวศิวกรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. บดนิทร ์รศัมเีทศ   คณะบรหิารธุรกจิ 

รองศาสตราจารย ์ดร. ศศวิมิล มอีาํพล   คณะบรหิารธุรกจิ 

รองศาสตราจารย ์ดร. พงษ์ศกัดิ ์สรุยิวนากลุ   คณะวศิวกรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. เกยีรตยิทุธ กวญีาณ   คณะวศิวกรรมศาสตร ์

ค 
 



คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 
รองศาสตราจารย ์ดร. อานนท ์รุง่สว่าง   คณะวศิวกรรมศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. โสมสกาว เพชรานนท ์  คณะเศรษฐศาสตร ์

รองศาสตราจารย ์ดร. ตุลวทิย ์สถาปนจาร ุ   คณะสิง่แวดลอ้ม 

 

คณะกรรมการอาํนวยการ 

รองศาสตราจารย ์ดร. กอ่โชค จนัทรวรางกรู   รองอธกิารบด ีวทิยาเขตศรรีาชา  

รองศาสตราจารย ์ดร. สริ ีชยัเสร ี   รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยั  

รองศาสตราจารย ์ดร. ธงชยั สวุรรณสชิณน์   ผูอ้าํนวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา   

       แหง่มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์  

ศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ พลเรอืโทนิรทุธ ์หงสป์ระสทิธิ ์ คณบดคีณะพาณิชยนาวนีานาชาต ิ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ศภุชาต ิสขุารมณ์   คณบดคีณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา 

อาจารยเ์ตมิศกัดิ ์สขุวบิลูย ์    คณบดคีณะวทิยาการจดัการ  

อาจารย ์ดร. สมจติต ์ปาละกาศ    คณบดคีณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา   

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สภุทัรชยั ชมพนัธุ ์  คณบดคีณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา  

 

คณะกรรมการดาํเนินงาน 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สภุทัร พฒัน์วชิยัโชต ิ  คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา   

อาจารย ์ดร. อมุารนิทร ์แสงพานิช     คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. ปญัญา แขน้ําแกว้   คณะวทิยาศาสตร ์ศรรีาชา 

อาจารยเ์กวลนิ มะล ิ     คณะเศรษฐศาสตร ์ศรรีาชา 

อาจารย ์ดร. ศภุวฒัน์ ชยัเกษม    คณะพาณิชยนาวนีานาชาต ิ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สมบรูณ์ สารพดั   คณะวทิยาการจดัการ 

ผูช้ว่ยศาสตราจารยอ์รรธกิา พงังา    คณะวทิยาการจดัการ 

นายจกัรา ราชฤทธิ ์    สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา 

นางสาวจริารกัษณ์ เปรมสมบตั ิ    สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา 

นางสาวณิชาภทัร คุม้สขุ     คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา    

นายธติ ิโรจนบวร      คณะวศิวกรรมศาสตรศ์รรีาชา    

นายกติตศิกัดิ ์อิม่สดุ     สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา    

นางมณฑาทพิย ์วงษ์สงิห ์    สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา    

นางสาวประนอม อมัภวนั     สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา    

ง 
 



คณะกรรมการดาํเนินงาน 

 
นายวรนิทร ศรนีวล     สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา   

นางสาวจนิตนา อนิตรา     สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา    

นางสาวชนิกานต ์อรรถวเิชยีร    สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา    

นางสาวพรพมิล ปานประเสรฐิแสง    สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา   

นายสรุยินั สอ่งประทปี     สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา    

นายสวุชิา เทศมาสา     สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา    

นายสมบตั ิสว่างวงศ ์     สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา    

นายศรชีล ภริมยล์าภ     สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา    

นางสาวศรินินัท ์ป่ินทองคาํ    สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา    

นางสาวพชัราภรณ์ แป้งหอม    สาํนกังานวทิยาเขตศรรีาชา     
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ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณาบทความ 

 
กรมอู่ทหารเรือ กองทพัเรือ 

 พลเรอืตร ีศ.ดร. มนตช์ยั กาทอง 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ผศ.ดร. ชนตัต ์รตันสมุาวงศ ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 

ศ. อมัพกิา ไกรฤทธิ ์   ศ.ดร. งามผอ่ง คงคาทพิย ์

รศ.ดร. บดนิทร ์รศัมเีทศ    รศ.ดร. ธนรตัน์ แตว้ฒันา 

รศ.ดร. โสมสกาว เพชรานนท ์  รศ.ดร. เกยีรตยิทุธ กวญีาณ 

รศ.ดร. ฐติวิรรณ ศรเีจรญิ    รศ.ดร. ตุลวทิย ์สถาปนจาร ุ

รศ.ดร. ศศวิมิล มอีาํพล    รศ.ดร. เกยีรตทิว ีชวูงศโ์กมล 

ผศ.ดร. ศภุชาต ิสขุารมณ์    ผศ.ดร. ทรงพร หาญสนัต ิ

ผศ.ดร. ณฐัศกัดิ ์บุญม ี    ผศ.ดร. จุฑามาศ ทวไีพบลูยว์งษ ์    

ผศ.ดร. เชดิวงศ ์แสงศภุวานิช   ผศ.ดร. สนุทร ีขนุทอง 

ผศ.ดร. ณฐันนัท ์ต.เทยีนประเสรฐิ   ผศ.ดร. ราตร ีวงศป์ญัญา 

ผศ.ดร. วุฒพิงศ ์อาจรยิอาจอง   ผศ.ดร. อคัวรรณ์ แสงวภิาค 

ผศ.ดร. ฐติมิา ไชยะกลุ    ผศ.ดร. สถาพร เชือ้เพง็ 

ผศ.ดร. นาตยา คลา้ยเรอืง    ผศ.ดร. ศริริตัน์ ชตุชิเูดช 

ผศ.ดร. กนัตภณ คหูาพฒันกลุ   ผศ.ดร. โชตกิา หยกทองวฒันา    

ผศ.ดร. สภุทัร พฒัน์วชิยัโชต ิ   ผศ.ดร. หฤทยั นําประเสรฐิชยั 

ผศ.ดร. นิรนัดร ทพัไชย    ผศ.ดร. กนัย ์สุน่ยีข่นั 

ผศ.ดร. ศริชิยั วฒันาโสภณ   ผศ.ดร. สภุทัรชยั ชมพนัธุ ์

ผศ.ดร. สมบรูณ์ สาระพดั    ผศ.ดร. ปญัญา แขน้ําแกว้ 

ผศ.ดร. นฎัฐวกิา จนัทรศ์ร ี   ผศ.ดร. สมพล สกลุหลง 

ผศ.ดร. ประวทิย ์ชมุช ู    ผศ.ดร. ชยัวฒัน์ นุ่มทอง 

ผศ.ดร. ศศมินสั อณุจกัร ์   ผศ.ดร. ประชมุพร คงเสร ี

ผศ.ดร. รจนา ประไพนพ    อ.ดร. สทุศันา ณ พทัลุง 

อ.ดร. ปารเมศ กาํแหงฤทธริงค ์   อ.ดร. ชาตนิกัรบ แสงสว่าง 

อ.ดร. พชัรา ศรพีระบ ุ    อ.ดร. เชฎฐา ชาํนาญหล่อ 

อ.ดร. ณฐัพล จนัทรพ์าณิชย ์   อ.ดร. อมุารนิทร ์แสงพานิช    

อ.ดร. วรญา เนื่องมจัฉา    อ.ดร. ยอดมนี เทพานนท ์

อ.ดร. ศภุชาต เอีย่มรตันกลู   อ.ดร. สธุาวลัย ์พฤกษ์อาํไพ 

อ.ดร. นายกติตพิงษ์ เยาวาจา   อ.ดร. ฐติกิร พตันพบิลู 

อ.ดร. กติยิา ทศันะบรรจง    อ.ดร. ศภุาภาส คาํโตนด     

ฉ 
 



ผูท้รงคณุวฒิุในการพิจารณาบทความ 

 
อ.ดร. สชุาดา เจยีมสกลุ    อ.ดร. สบืสกลุ ครุรุตัน์ 

อ.ดร. ศริวิรรณ ไชยสรูยกานต ์   อ.ดร. พทิวสั เอือ้สงัคมเศรษฐ ์

อ.ดร. อนนัต ์บรรหารสกลุ    อ.ดร. เพญ็สดุา พนัฤทธิด์าํ 

อ.ดร. ดาราพร ผสุงิห ์    อ.ดร. สนุียร์ตัน์ วุฒจินิดานนท ์
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USERS' POST-ADOPTION BEHAVIORS OF CLOUD STORAGE SERVICES 
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ABSTRACT 

 The growth of varied mobile devices, such as smartphone and tablet, and high-speed Internet 
enhance the ease of transferring huge amount of data. Cloud storage services (CS) is one of popular online 
services used in contexts of individual and job activities. Service provider, however, need to have insights 
about the service behaviors of users. The insights help them provide better services and will, finally, reduce 
service development costs. 

This study focus on analyzing post-adoption user behavior with CS. A proposed conceptual model 
is based on three main models, namely, a post-acceptance model of information system (IS) continuance, 
dual model of post-adoption phenomena, and IS-infusion. The objectives of this study are to analyze (1) 
the direct factors and indirect factors, which influence users’ satisfaction and (2) the users’ post-adoption 
behaviors with respect to CS. Respondents are people who have used or used CS delivered by at least 
two different providers. Valid respondents are 382. Data processing and hypothesis testing are done with 
Structural Equation Model (SEM) by using SmartPLS. 

Results were that factors, which have high direct effect on user satisfaction (SAT), are perceived 
enjoyment (ENJ) and perceived usefulness (PU), respectively. Confirmation factor and perceived relative 
benefits (PRB) factor have almost the same level of direct effect on SAT. Direct effect factors influence 
SAT higher than indirect effect factors. In term of direct effect, Confirmation (CON) factor has direct effect 
higher than ENJ.  

IS Infusion factor is consisted of (1) Extend use (EXT) (2) Integrative use (INT) and (3) Emergent 
use (EMR). Results show that all indirect effect factors less influence IS Infusion than direct effect factors. 
High direct effect factors influence EXT are PU and SAT, respectively. High direct effect factors influence 
INT are SAT and PU, respectively. Only one direct effect factor influence EMR is PU.

2
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These findings demonstrated the understanding about user behavior with CS, and show varied 
behaviors. These understandings provide service development suggestions for service providers, help them 
increase number of service users and maintain their customers share. 
Keywords: Cloud storage services, post-adoption behaviors, IS-infusion, PLS-SEM, User satisfaction 
 

บทคดัย่อ 
ปจัจุบนัการเตบิโตของอุปกรณ์โมบายชนิดต่างๆ เช่น สมารท์โฟน (Smartphone) และแทบ็เลต็ (Tablet) 

อกีทัง้การเชื่อมต่ออนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงูท าใหก้ารถ่ายโอนขอ้มลูขนาดใหญ่สามารถท าไดง้า่ยมากยิง่ขึน้  บรกิาร
พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆกเ็ป็นอกีหนึ่งบรกิารทีก่ าลงัไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลายโดยผูใ้ชง้านอนิเทอรเ์น็ต ทัง้
การใชง้านส่วนบุคคลและใชง้านในลกัษณะขององคก์ร อย่างไรกต็ามผูใ้หบ้รกิารจ าเป็นจะตอ้งทราบถงึพฤตกิรรม
ของผูใ้ชบ้รกิารเพื่อทีจ่ะสามารถพฒันาและน าเสนอบรกิารทีด่ยี ิง่ขึน้ อกีทัง้ยงัช่วยลดค่าใชจ้่ายในการพฒันาส่วนที่
ไมไ่ดเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารอยา่งแทจ้รงิ 

งานวจิยันี้จงึศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารพื้นทีเ่ก็บขอ้มูลบนกลุ่มเมฆ โดยพฒันากรอบแนวคดิมาจาก
แนวคดิหลกั 3 ด้านคอื ตวัแบบความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านอย่างต่อเนื่อง ตวัแบบคู่ของปรากฏการณ์การยอมรบัระบบ
ภายหลงัการใชง้านและการใชง้านเพิม่เตมิส่วนทีจ่ าเป็นในการใชเ้ทคโนโลยี วตัถุประสงค์ของงานวจิยันี้คอื เพีอ่
ศกึษาปจัจยัทางตรงและทางออ้มทีส่่งผลต่อความพงึพอใจและพฤตกิรรมภายหลงัการใชบ้รกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบน
กลุ่มเมฆ (Post-adoption behaviors) กลุ่มตวัอย่างคอืผูท้ีเ่คยและ/หรอืก าลงัใชบ้รกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆ
จากผูใ้หบ้รกิารอยา่งน้อย 2 รายผา่นทางออนไลน์ ผูต้อบแบบสอบถามทีต่รงตามเงือ่นไขมทีัง้สิน้ 382 ตวัอยา่ง การ
วเิคราะห์ผลทางสถิตแิละการอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรแฝงตามสมมติฐานโดยใช้แบบจ าลองสมการเชงิ
โครงสรา้ง (Structural Equation Model: SEM) ดว้ยโปรแกรมประยกุต์ SmartPLS  

ผลการวจิยัสรปุไดว้่าปจัจยัทีส่่งผลทางตรงต่อความพงึพอใจในบรกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆสงูสุดคอื
การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ รองลงมาคอืการรบัรูป้ระโยชน์ ส่วนปจัจยัดา้นความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัและการ
รบัรูผ้ลประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบส่งผลทางตรงต่อความพงึพอใจใกล้เคยีงกนั  นอกจากนี้ผลโดยรวมอนัเกดิจาก
ปจัจยัทางออ้มในสองลกัษณะคอืทีส่ง่จากปจัจยัความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัผ่านการรบัรูป้ระโยชน์และส่งผ่าน
การรบัรูค้วามเพลดิเพลินไปยงัความพงึพอใจมผีลกระทบต่อความพงึพอใจน้อยกว่าปจัจยัทีส่่งผลทางตรง โดยที่
ปจัจยัดา้นความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงัยงัส่งผลทางตรงต่อการรบัรูป้ระโยชน์สงูกว่าการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ 
สว่นปจัจยัดา้นการใชง้านเพิม่เตมิส่วนทีจ่ าเป็น (IS Infusion) ประกอบไปดว้ยการพจิารณา 3 ดา้นไดแ้ก่การขยาย
การใชง้าน การใชง้านเชงิบรูณาการและการใชง้านแบบมนีวตักรรม ปจัจยัทีส่ง่ผลทางตรงสงูสดุต่อการขยายการใช้
งานคอืการรบัรูป้ระโยชน์รองลงมาคอืความพงึพอใจ ในขณะทีป่จัจยัทีส่่งผลทางตรงสงูสุดต่อการใชง้านเชงิบูรณา
การคอืความพงึพอใจและรองลงมาคอืการรบัรูป้ระโยชน์ แต่มเีพยีงปจัจยัเดยีวทีส่่งทางตรงผลต่อการใชง้านแบบมี
นวตักรรมคอืปจัจยัการรบัรูป้ระโยชน์ 

ผลการวจิยันี้ไม่เพยีงเพิม่ความเขา้ใจเกีย่วกบัการรบัรูข้องผูใ้ชบ้รกิารพื้นทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆ แต่ยงั
แสดงใหเ้หน็ถงึรปูแบบของพฤตกิรรมในการใชบ้รกิารในลกัษณะต่างๆ อนัจะเป็นแนวทางใหผู้ใ้หบ้รกิารสามารถ
พฒันาต่อยอดบรกิารเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บรกิาร ซึ่งจะเป็นส่วนส าคญัในการเพิม่จ านวน
ผูใ้ชง้านและรกัษาฐานผูใ้ชบ้รกิาร 

3
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ค าหลกั: บรกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆ, การยอมรบัระบบภายหลงัการใชง้าน, การใชง้านเพิม่เตมิสว่นที่
จ าเป็นในการใชเ้ทคโนโลย,ี การวเิคราะหส์มการโมเดลเชงิโครงสรา้งแบบก าลงัสองน้อยสดุบางสว่น,ความพงึพอใจ
ในบรกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆ 
 

ค าน า 
ปจัจุบนับรกิารออนไลน์ไดร้บัความนิยมอย่าง

แพร่หลาย อันเนื่องมาจากการเติบโตของอุปกรณ์ 
โมบาย  (Mobile) ชนิ ดต่ า งๆ  เช่ น  สมา ร์ท โฟน 
(Smartphone)  และแท็บ เล็ต (Tablet)  อีกทัง้การ
เชื่อมต่ออนิเทอร์เน็ตความเร็วสูงท าให้การถ่ายโอน
ขอ้มูลขนาดใหญ่สามารถท าได้งา่ยมากยิง่ขึน้ (Salas, 
2015) 

บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆเป็นอีก
รูปแบบหนึ่งของบรกิารออนไลน์ที่มีการใช้งานอย่าง
กวา้งขวาง ทัง้ใชง้านสว่นบุคคลและการใชง้านในระดบั
องค์กร (Zetta, 2010) บรกิารพื้นที่เกบ็ขอ้มูลบนกลุ่ม
เมฆเป็นสว่นหนึ่งของการใหบ้รกิารแบบ Software-as-
a-Service (SaaS) คือการให้บริการซอฟต์แวร์หรือ
แอปพลิ เคชันผ่ าน เครือข่ าย อิน เทอร์ เ น็ ตแล ะ
ประมวลผลบนระบบของผูใ้หบ้รกิาร  

บรกิารพื้นทีเ่กบ็ขอ้มูลบนกลุ่มเมฆใหบ้รกิาร
เก็บข้อมูลดิจิตอลทุกประเภท นอกจากคุณสมบัติ
พืน้ฐานในการเกบ็หรอืบนัทกึขอ้มลูแลว้ ผูใ้หบ้รกิารแต่
ละรายจะมบีรกิารเสรมิที่แตกต่างกนัไป เช่น บรกิาร
พื้นที่เก็บขอ้มูลบนกลุ่มเมฆโดยกูเกิลหรือที่เรียกว่า 
“Google Drive” หากใชร้่วมกบับรกิาร “Google Docs” 
กจ็ะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารสามารถสรา้งและแกไ้ขเอกสารได้
พร้อมกันทีละหลายคนจากทุกที่ทุกอุปกรณ์  ผู้
ใหบ้รกิารหลายรายไดม้กีารลงทุนพฒันาการใหบ้รกิาร
รูปแบบต่างๆ นี้ เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ รกัษาฐานผู้ใช้บรกิารและเพิม่จ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารขึน้ในอนาคต  

อย่างไรก็ตามผู้ให้บรกิารพื้นทีเ่ก็บขอ้มูลบน
กลุ่มเมฆจ าเ ป็นจะต้องทราบถึงพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้รกิารเพื่อทีจ่ะสามารถพฒันาและน าเสนอบรกิาร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ ตรง
จุดประสงค์ของการใหบ้รกิารและช่วยลดค่าใชจ้่ายใน
การพฒันาส่วนทีไ่ม่ได้เป็นไปตามความต้องการของ

ผูใ้ช้บรกิารอย่างแทจ้รงิ ดงันัน้งานวิจยันี้จงึมุ่งศกึษา
พฤติกรรมการใช้บรกิารพื้นที่เก็บขอ้มูลบนกลุ่มเมฆ
ของผูใ้ชบ้รกิารหลงัจากทีไ่ด้มกีารใชบ้รกิารแล้วระยะ
หนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่พฤตกิรรมการใชง้านเพิม่เตมิ
ส่วนที่จ าเป็นในการใช้เทคโนโลย ี(IS Infusion) โดย
เน้นศึกษาพฤติกรรมการยอมรับระบบหลังการใช้
บรกิารพื้นทีเ่กบ็ขอ้มูลบนกลุ่มเมฆ ซึ่งเกดิจากปจัจยั
ด้านความพึงพอใจในบริการและการรบัรู้ประโยชน์ 
ด้วยเหตุนี้ จึงเกดิค าถามวิจยัหลกัสองค าถามคอื (1) 
การรบัรู้ประโยชน์ ความสอดคล้องกบัความคาดหวงั 
การรับรู้ความเพลิดเพลินและผลประโยชน์เชิง
เปรยีบเทยีบทส่งผลต่อความพงึพอใจในบรกิารพื้นที่
เกบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆอยา่งไร และ (2) ความพงึพอใจ
จากการใช้บริการและการรับรู้ประโยชน์ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆใน
ลกัษณะใด 

แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
งานวจิยันี้อาศยัตวัแบบความตัง้ใจทีจ่ะใชง้าน

อย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  (A Post-Acceptance Model of IS 
Continuance) โดย Bhattacherjee (2001)  ซึ่ ง เ ป็น
การศกึษาถงึความตัง้ใจทีจ่ะใชบ้รกิารธนาคารออนไลน์
อย่างต่อเนื่ อง โดยมีพื้นฐานมาจากทฤษฎีความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม ค า ด ห วั ง  ( Expectation-
Confirmation Theory: ECT) (Oliver, 1980) ตัวแบบ
ดงักล่าวแสดงใหเ้หน็ว่า ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะใช้
งานต่อเนื่องมากจากปจัจัยสามประการคอื ผู้ใช้งาน
รับรู้ว่ามีประโยชน์จากการใช้บริการ (Perceived 
Usefulness: PU)  บรกิารทีเ่ป็นไปตามความคาดหวงั 
(Confirmation: CON) และความพึงพอใจในบริการ 
(Satisfaction: SAT) นอกจากนี้ผลการวจิยัดงักล่าวยงั
แสดงให้เห็นว่ า  ป จัจัยด้านความพึงพอใจ เ ป็น
ตวัก าหนดพฤตกิรรมการใชง้านระบบของผูใ้ชบ้รกิาร
ธนาคารออนไลน์ คือผู้ใช้บริการจะหยุดใช้บริการ
เนื่ องจากเกิดความไม่พึงพอใจจากการใช้บริการ 

4



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

ถงึแมว้่าจะมกีารรบัรูถ้งึประโยชน์จากการใชง้านกต็าม
ดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 

ภาพที ่1 ตวัแบบความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านอย่างต่อเนื่อง 
(A Post-Acceptance Model of IS Continuance) 
 

บรกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆกม็รีปูแบบ
การใหบ้รกิารเช่นเดยีวกบับรกิารธนาคารออนไลน์ คอื
เป็นการใหบ้รกิารในระดบับุคคลผา่นทางแอพพลเิคชนั 
แต่บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆมีความต่าง
ออกไปคือ มีลักษณะที่เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือ 
สามารถติดตัง้และใช้งานบนคอมพิวเตอร์ประเภท
ต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลผ่านบราวเซอร์  
(Browser) ได ้และเนื่องจากบรกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบน
กลุ่มเมฆมีผู้ให้บริการหลายราย การเพิ่มจ านวน
ผูใ้ชง้านและการรกัษาไว้ซึ่งฐานผูใ้ชบ้รกิารจงึมคีวาม
จ า เป็นอย่างยิ่งส าหรับบริการออนไลน์  ดังนั ้นผู้
ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆจึงจ าเป็นที่
จะต้องทราบถงึเหตุอนัจะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารนัน้มคีวาม
พงึพอในใจบรกิารและก่อให้เกดิการใชง้านต่อไป จึง
สรปุสมมตฐิานไดว้่า 

H1 (+): ความสอดคล้องกับความคาดหวัง
สง่ผลทางบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 

H2 (+): การรบัรู้ประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อ
ความพงึพอใจในบรกิาร 

H3 (+): ความสอดคล้องกับความคาดหวัง
สง่ผลทางบวกต่อความพงึพอใจ 

นอกจากนี้ ความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั
เป็นระดบัของการเปรยีบเทยีบทีเ่กดิขึน้ภายหลงัการ
ใชส้นิคา้หรอืบรกิารว่าเป็นไปหรอืไม่ได้เป็นไปตามที่
คาดหวงัไว ้ซึง่งานวจิยัในอดตีหลายงานพบว่าผลจาก
การใช้บริการและการใช้บริการนั ้นเป็นไปตามที่

คาดหวงัไวก้อ่นการใชบ้รกิารกจ็ะท าใหเ้กดิความรูส้กึที่
ดแีละท าให้เกดิความเพลิดเพลินในการใช้บรกิารอกี
ดว้ย (Lee et al., 2007), (Kim et al., 2014), (Cheung 
et al., 2015) ดงันัน้จงึสรปุสมมตฐิานไดว้่า 

H4 (+): ความสอดคล้องกับความคาดหวัง
สง่ผลทางบวกต่อการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ 

ปจัจยัทีส่่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารเกดิความพงึพอใจ
ในบริการนั ้น จากผลการศึกษาโดย Kim and Min 
(2015) ยังแสดงให้เห็นว่า ประสบการณ์และความ
สนุกสนานเพลิดเพลินที่เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ
สารสน เทศนั ้น  มีบทบาทที่ส า คัญอย่ า งยิ่ งต่ อ
กระบวนการตัดสินใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
ประสบการณ์ทีม่คีวามเพลดิเพลนิและเป็นทีน่่าพอใจ
ของผูใ้ช้บรกิารนี้จะเป็นการกระตุ้นทศันคติทีด่ทีีม่ตี่อ
บรกิารสารสนเทศ และจะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารนัน้มรีะดบั
ความพงึพอใจทีส่งูตามไปดว้ย จงึสรปุสมมตฐิานไดว้่า 

H5 (+):  การรับรู้ความเพลิดเพลินส่งผล
ทางบวกต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิาร 

บรกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆปจัจุบนัมผีู้
ให้บริการหลายราย ซึ่งผู้ให้บริการแต่ละรายก็จะมี
ลกัษณะและรปูแบบการใหบ้รกิารทีค่ลา้ยกนั จงึท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารสามารถเลอืกใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารราย
ใดกไ็ด้ แต่การเลอืกใชบ้รกิารนัน้ผูใ้ชบ้รกิารจะมกีาร
เปรยีบเทยีบถงึผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากผูใ้หบ้รกิาร
หลายๆ ราย และมกัจะเลอืกใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิาร
ทีใ่ห้ประโยชน์สูงสุด (Lu et al., 2011), (Yang et al., 
2012) เมื่อผูใ้ชบ้รกิารรบัรูว้่าผูใ้หบ้รกิารปจัจุบนัได้ให้
คุณประโยชน์เหล่านี้มากกว่า กจ็ะยิง่มคีวามพงึพอใจ
สูงขึ้นด้วย  (Kim and Min, 2015)  ดังนั ้นจึงสรุป
สมมตฐิานไดว้่า 

H6 (+): การรบัรูผ้ลประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ
สง่ผลทางบวกต่อความพงึพอใจในบรกิาร 

อนึ่ง พฤตกิรรมการยอมรบัระบบหลงัการใช้
งานมทีัง้การใชง้านทัว่ไป การใชง้านเฉพาะกจิและการ
ใช้งานจนเป็นกจิวตัร เมื่อผู้ใช้บรกิารมกีารใช้บรกิาร
มาแล้วระยะหนึ่ งก็จะมีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ข ัน้ตอนการใช้จนเป็นกจิวตัรและ
การขยายการใช้งานเพิ่มเติมส่วนที่จ าเป็นนัน้เป็น
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ลกัษณะการใช้งานระบบสารสนเทศที่ไม่ใช่แค่เพยีง
การใชง้านโดยทัว่ไป (Kwon and Zmud, 1987) จาก
การศกึษาพฤตกิรรมทีเ่กดิขึน้ภายหลงัจากการใชง้าน
ระบบสารสนเทศมาแล้วระยะหนึ่ง Premkumar et al. 
(1994) พบว่าพฤตกิรรมการยอมรบัระบบหลงัการใช้
งานนัน้ม ี3 ลกัษณะคอื การขยายการใช้งาน การใช้
งานเชิงบูรณาการและการใช้งานแบบมีนวัตกรรม 
กล่าวคือเมื่อผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีการใช้งาน
มาแล้วระดับหนึ่ งจะมีการเรียนรู้เพื่อใช้งานตาม
คณุลกัษณะต่างๆ (Extended use) เรยีนรูเ้พิม่เตมิเพือ่
น ามาประยกุตใ์ชใ้นการท างาน (Integration use) และ
แสวงหาความรู้และคุณสมบตัทิีส่นใจเพื่อประยุกต์ใช้
ในด้านอื่นๆ (Emergent use)  นอกจากนี้ ผลจาก
งานวจิยัการศกึษาระดบัของของการยอมรบัระบบหลงั
การใช้งานระบบสารสนเทศแบบบริการตนเองโดย 
Saeed and Abdinnour (2013) ยงัไดส้นบัสนุนแนวคดิ
นี้ดว้ย 

จากการศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้ระบบ
สารสนเทศโดย Saeed and Abdinnour (2013) พบว่า
การรบัรู้ประโยชน์นี้เป็นปจัจยับ่งชี้ที่ดีของการขยาย
การใช้งานรวมทัง้ค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการใช้งาน 
ส าหรับบริการพื้นที่ เ ก็บข้อมูลบนกลุ่ ม เมฆนั ้น 
ผูใ้ชบ้รกิารจะเริม่จากการใชเ้พื่อเกบ็หรอืบนัทกึขอ้มูล
ทัว่ไปเชน่ ไฟลข์อ้มลู รปูภาพ และสือ่ต่างๆ และอาจจะ
มกีารใชส้ าหรบังานหรอืทางธุรกจิ จนกระทัง่ประยุกต์
เพื่อใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือบริการอื่นๆ 
ดังนัน้การรับรู้ประโยชน์นี้ น่าจะส่งผลให้เกิดการใช้
บรกิารพื้นทีเ่กบ็ขอ้มูลบนกลุ่มเมฆในระดบัลกึซึ้งและ
ทัว่ถงึ ดงันัน้จงึสรปุสมมตฐิานไดว้่า 

H7 (+): การรบัรูป้ระโยชน์ส่งผลทางบวกต่อ
การขยายการใชง้าน 

H8 (+): การรบัรูป้ระโยชน์ส่งผลทางบวกต่อ
การใชง้านเชงิบรูณาการ 

H9 (+): การรบัรูป้ระโยชน์ส่งผลทางบวกต่อ
การใชง้านแบบมนีวตักรรม 

ความพึงพอใจเป็นผลทางบวกที่เกิดจาก
ประสบการณ์ในการใช้งานที่ส่งผลต่อบริการด้าน
สารสนเทศ (Oliver, 1980) จากทฤษฎคีวามส าเรจ็ใน

การใหบ้รกิารดา้นสารสนเทศ (IS Success Model) ได้
ชีใ้หเ้หน็ว่ายิง่ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามพงึพอใจในบรกิาร ก็
ยิง่จะท าใหม้กีารใชง้านที่เพิม่มากขึน้ ในขณะเดยีวกนั
ตวัแบบความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านอย่างต่อเนื่องไดช้ีใ้หเ้หน็
ว่าความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านนัน้ไดร้บัผลโดยตรงจากการที่
ผู้ใช้บริการได้ร ับความพึงพอใจ (Bhattacherjee, 
2001) และยิง่ผู้ใช้บริการมรีะดบัความพึงพอใจจาก
การใช้บรกิารมากเท่าใด กย็ิง่มโีอกาสทีจ่ะทดลองใช้
คุณสมบัติอื่นๆ ของบรกิารสารสนเทศรวมทัง้ค้นหา
แนวทางใหม่ๆ ในการใชง้านดว้ย (Wang and Hsieh, 
2006) ดงันัน้จงึสรปุสมมตฐิานไดว้่า 

H10 (+): ความพึงพอใจในบริการส่งผล
ทางบวกต่อการขยายการใชง้าน 

H11 (+): ความพึงพอใจในบริการส่งผล
ทางบวกต่อการใชง้านเชงิบรูณาการ 

H12 (+): ความพึงพอใจในบริการส่งผล
ทางบวกต่อการใชง้านแบบมนีวตักรรม 

 
 

ภาพที ่2 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

อปุกรณ์และวิธีการ 
กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ในการศึกษาครัง้นี้  

ใช้กลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีประสบการณ์และ /หรือเคยมี
ประสบการณ์ในการใชบ้รกิารพื้นทีเ่กบ็ขอ้มูลบนกลุ่ม
เมฆจากผู้ให้บริการอย่างน้อย 2 ราย  และสร้าง
แบบสอบถามออนไลน์ดงัแสดงในภาคผนวกตารางที่ 
5 เพื่อเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวธิเีลอืกตวัอยา่ง
แบบตามความสะดวก  
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การวเิคราะหผ์ลทางสถติสิ าหรบัสมการโมเดล
โครงสร้าง  (Structural model แต่ส าหรับ  PLS จะ
เรียกว่ า  Inner model) PLS ซึ่ง เ ป็นการวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรแฝงตามกรอบแนวคิด 
โดยมีข ัน้ตอนแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ขัน้ตอนที่ 1 การ
ประเมินโมเดลการวัด  (Outer model evaluation) 
ประกอบไปด้วยการทดสอบความเทีย่งของเครื่องมอื
วดั การทดสอบคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
การทดสอบความตรงเชิงเหมือนและความตรงเชิง
จ า แนกของ เครื่ อ งมือวัด  (Discriminant validity) 
ขัน้ตอนที่ 2 เป็นการประเมินโมเดลเชิงโครงสร้าง 
(Inner model evaluation) ประกอบด้วยการค านวณ
สัมปร ะสิท ธิ ค์ ว าม เ ชื่ อมั น่ ข อ งสมกา รท าน า ย 
(Coefficient determinant) และการทดสอบสมมตฐิาน 
(Path Coefficients and Significance Levels) โดยมี
เกณฑใ์นการพจิารณาดงัแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 เกณฑก์ารประเมนิโมเดลการวดั 
ขัน้ตอน เกณฑก์ารพิจารณา 

การทดสอบความเทีย่งของเครือ่งมอื
วดั(Indicator reliability) 

Outer  
loadings ≥  0.7 

การทดสอบคุณภาพของเครือ่งมอืทีใ่ช้
ในการวจิยั (Internal consistency 
reliability) 

Composite  
Reliability ≥  0.7 

การทดสอบความตรงเชงิเหมอืนของ
เครือ่งมอืวดั (Convergent validity) 

AVE ≥  0.5 

การทดสอบความตรงเชงิจ าแนกของ
เครือ่งมอืวดั (Discriminant validity) 

ใชเ้กณฑข์อง  
Fornell-Larcker และ 
ค่าน ้าหนกัไขว ้(Cross 
loadings) 

 
การทดสอบสมมตฐิานส าหรบัการประเมนิตวั

แบบเชงิโครงสรา้งดว้ยวธิ ีPLS-SEM จะใชก้ารทดสอบ
การมีนั ยส าคัญทางสถิติของพารามิเตอร์ด้วย
กระบวนการ Bootstrapping นั ้นจะใช้การทดสอบ
สมมตฐิานทีม่เีขตการปฏเิสธสองทาง (two-tailed) โดย
ค่าสัมประสิทธิเ์ส้นทางมีระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ  
p<0.05 และ t-Statistics มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
1.96 แสดงว่าค่าสัมประสิทธิ เ์ส้นทางสนับสนุน
สมมตฐิานงานวจิยั 

ผล 
 จากขอ้มลูการตอบแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง
ทีม่คีณุสมบตัติรงตามทีก่ าหนดจ านวน 382 ชดุ จากที่
รบัมาทัง้สิ้น 488 ชุด พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเพศ
หญิงและเพศชายมีจ านวนที่ใกล้เคียงกันคือผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศชาย 186 คน (48.69%) และ
เพศหญงิ 190 คน (49.74%) และเพศอื่นๆ จ านวน 6 
คน (1.57%) โดยส่วนมากมีอายุระหว่าง 26-30 ปี 
(46.34%) จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
จ านวน 236 คน (61.78%) ประกอบอาชพีพนักงาน
บรษิทัเอกชนมากทีส่ดุจ านวน 221 คน (57.85%) 
 จากการทดสอบความเทีย่งของเครื่องมอืวดั 
(Indicator Reliability) พบว่าค่าความเที่ยงประกอบ
และค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาพบว่าตัวแปรแฝงทัง้ 8 ตัว
แปรมคี่าความเทีย่งประกอบ (Composite Reliability)
มากกว่า 0.7 ดงัแสดงในตารางที ่3 ดงันัน้จงึสามารถ
สรุปได้ว่าตัวแปรแฝงทัง้หมดที่ใช้ในการศึกษานัน้มี
ความน่าเชือ่ถอื 
 การทดสอบน ้าหนักองค์ประกอบภายนอก 
(Outer loadings) พบว่ามีตัวแปรบ่งชี้ (ข้อค าถาม) 
บางตวัแปรมคี่าน ้าหนักองคป์ระกอบต ่ากว่า 0.7 ผูว้จิยั
จึงพิจารณาตัดตัวแปรบ่ งชี้ นั ้นๆ ออกก่อนการ
ประมวลผลในขัน้ถดัไป 
 การทดสอบความตรง เชิง เหมือนของ
เครื่องมอืวดั (Convergent validity) พบว่าตวัแปรแฝง
ทัง้ 8 ตวัแปรมคี่าความแปรปรวนสกดัได้เฉลีย่สงูกว่า
เกณฑท์ีก่ าหนดคอื AVE มากกว่า 0.5 โดยมนียัส าคญั
ทางสถติ ิp=0.000 ดงัแสดงในตารางที ่3 หมายความ
ว่าตวัแปรแฝงทัง้หมดสามารถอธบิายหรอืวดัตวัแปร
บ่งชีน้ัน้ๆ ไดอ้ยา่งเทีย่งตรง 
 การวเิคราะหค์วามตรงเชงิจ าแนกดว้ยเกณฑ์
ของ Fornell-Larcker (Fornell-Larcker Criterion) ใช้
การเปรยีบเทยีบค่ารากทีส่องของความแปรปรวนสกดั
ได้เฉลี่ย (AVE) ระหว่างตัวแปรแฝงกบัตัวแปรแฝง
อื่นๆ โดย √AVE จะต้องมีค่าตัง้แต่ 0.7 และตัวแปร
แฝงแต่ละตวัแปรควรมคี่าสูงกว่าค่า AVE ระหว่างตวั
แปรแฝงกบัตวัแปรแฝงอื่นๆ ยกก าลังสอง จากการ
ทดสอบพบว่าตวัค่าความแปรปรวนสกดัได้เฉลี่ยของ
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ตวัแปรแฝงเดียวกนั มคี่าสูงกว่าความสมัพนัธ์กบัตวั
แปรแฝงอื่นๆ จึงสรุปได้ว่าตวัแปรแฝงทุกตวัมคีวาม
ตรง เชิงจ า แนกตามเกณฑ์ของ  Fornell-Larcker 
(Fornell-Larcker Criterion) 
 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบตรงเชงิจ าแนก 
 CON EMR EXT INT ENJ PRB PU SAT 

CON 0.822        
EMR 0.279 0.831       
EXT 0.464 0.649 0.841      
INT 0.565 0.424 0.563 0.789     
ENJ 0.551 0.297 0.408 0.531 0.773    
PRB 0.591 0.348 0.522 0.553 0.467 0.877   
PU 0.593 0.297 0.476 0.511 0.488 0.540 0.741  
SAT 0.651 0.244 0.422 0.576 0.671 0.590 0.662 0.873 

 

ในการวิเคราะห์ค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปร
ตามและตวัแปรต้น สามารถอธบิายได้จากสดัส่วนค่า
ความแปรปรวนของตัวแปรตามหรือตัวแปรแฝง
ภายในทีอ่ธบิายได้ด้วยตวัแปรต้น โดยพจิารณาจาก
ค่าสมัประสทิธิก์ารท านาย (R2) ดงัแสดงในตารางที ่3 
โดยทีค่่า R2 ควรมคี่าไม่น้อยกว่า 0.25 ผลการทดสอบ
ทางสถิติพบว่าปจัจัยการรับรู้ประโยชน์ (PU) และ
ปจัจยัการรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ (ENJ) มคีา่ R2 เทา่กบั 
0.351 และ 0.304 ตามล าดับโดยได้ร ับอิทธิพลจาก
ความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั (CON) ปจัจยัความ
พงึพอใจในบริการ (SAT) มีค่า R2=0.646 โดยได้รบั
อทิธพิลจากความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั (CON) 
การรับรู้ประโยชน์ (PU) การรับรู้ความเพลิดเพลิน 
(ENJ) และการรับรู้ผลประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
(PER) ส าหรับปจัจัยด้านการใช้งานเพิ่มเติมส่วนที่
จ าเป็นในการใช้เทคโนโลยี (IS Infusion) ได้แก่ การ
ขยายการใช้งาน (EXT) การใช้งานเชิงบูรณาการ 
(INT) และการใชง้านแบบมนีวตักรรม (EMR) มคีา่ R2 
เท่ากบั 0.247 0.362 และ 0.092 ตามล าดบัโดยทัง้
สามปจัจยัได้รบัอทิธพิลจากปจัจยัการรบัรู้ประโยชน์
และความพงึพอใจในบรกิาร  

 

ตารางที ่3 ผลการประเมนิโมเดลการวดั 
Construct CR AVE R2 

CON 0.912 0.676 - 
EMR 0.917 0.690 0.092 
EXT 0.923 0.707 0.247 
INT 0.868 0.622 0.362 
ENJ 0.815 0.597 0.304 
PRB 0.943 0.769 - 
PU 0.859 0.549 0.351 
SAT 0.941 0.762 0.646 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน (Path Coefficients 
and Significance Levels) พบว่าปจัจยัทีส่ง่ผลทางตรง
ต่อความพึงพอใจ (SAT) มีทัง้สิ้นสี่ปจัจัยได้แก่ การ
รบัรูป้ระโยชน์ (PU) ความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั 
(CON) การรบัรูค้วามเพลดิเพลนิ (ENJ) และการรบัรู้
ผลประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบ (PRB) โดยปจัจยัทีส่ง่ผล
ตรงต่อความพึงพอใจสูงสุดคือปจัจัยการรับรู้ความ
เพลดิเพลนิ รองลงมาคอืการรบัรูป้ระโยชน์ และปจัจยั
ที่ส่งผลทางอ้อมต่อความพึงพอใจมีสองทางคือ (1) 
ปจัจัยความสอดคล้องกับความคาดหวังที่ส่งผล
ทางออ้มต่อความพงึพอใจผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ และ 
(2) ปจัจัยความสอดคล้องกับความคาดหวังส่งผล
ทางอ้อมต่ อความพึงพอใจผ่านการรับ รู้ความ
เพลิดเพลิน โดยปจัจัยที่ส่งผลทางอ้อมต่อความพึง
พอใจสงูสดุคอื ปจัจยัความสอดคลอ้งกบัความคาดหวงั
ส่งผลทางอ้อมต่อความพึงพอใจผ่านการรบัรู้ความ
เพลิดเพลิน ซึ่งมีผลโดยรวม (Total effect) เท่ากับ 
0.193 ในขณะที่ผลโดยรวมของปจัจัยทางอ้อมของ
ความสอดคล้องกับความคาดหวังผ่านการรับรู้
ประโยชน์เท่ากบั 0.174 เมื่อพจิารณาค่าสมัประสทิธิ ์
เสน้ทางทัง้ทางตรงและทางอ้อมพบว่า ปจัจยัที่ส่งผล
ต่อความพงึพอใจสงูสดุเป็นปจัจยัทางตรงคอืปจัจยัการ
รบัรูค้วามเพลดิเพลนิ 

ปจัจยัดา้นการใชง้านเพิม่เตมิส่วนทีจ่ าเป็นใน
การใชเ้ทคโนโลย ี(IS Infusion) อนัประกอบด้วย การ
ขยายการใชง้าน การใชง้านเชงิบูรณาการและการใช้
งานแบบมนีวตักรรม พบว่าปจัจยัทีส่่งผลทางตรงต่อ
การขยายการใชง้านคอืการรบัรูป้ระโยชน์และความพงึ
พอใจ แต่ปจัจยัทีส่ง่ผลทางตรงต่อการขยายการใชง้าน
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สงูสุดคอืการรบัรูป้ระโยชน์ ปจัจยัทีส่่งผลทางออ้มต่อ
การขยายการใช้งานคือความสอดคล้องกับความ
คาดหวงัผ่านการรบัรูป้ระโยชน์ ปจัจยัความสอดคลอ้ง
กับความคาดหวังผ่านความพึงพอใจ ปจัจัยความ
สอดคล้องกบัความคาดหวงัผ่านการรบัรูป้ระโยช์และ
ความพึงพอใจ ปจัจัยการรบัรู้ความเพลิดเพลินผ่าน
ความพึงพอใจ  ปจัจัยการรับรู้ผลประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบผ่านความพึงพอใจ และปจัจยัการรบัรู้
ประโยชน์ผ่านความพึงพอใจ  ทัง้นี้ ปจัจัยที่ส่งผล
ทางอ้อมต่อการขยายการใช้งานสูงสุดคือความ
สอดคล้องกบัความคาดหวงัโดยส่งผลผ่านปจัจยัการ
รับรู้ประโยชน์ แต่ค่าสัมประสิทธิเ์ส้นทางอิทธิพล
ทางออ้มต ่ากว่าอทิธิพลทางตรง ดงันัน้ปจัจยัทีส่่งผล
ต่อการขยายการใชง้านสงูสดุคอืการรบัรูป้ระโยชน์ 

ปจัจยัทีส่ง่ผลทางตรงต่อการใชง้านเชงิบูรณา
การได้แก่ปจัจยัด้านการรบัรู้ประโยชน์และความพึง
พอใจ แต่ปจัจยัทีส่ง่ผลทางตรงต่อการใชง้านเชงิบรูณา
การคอืความพงึพอใจ และมปีจัจยัทีส่่งผลทางออ้มต่อ
การใชง้านเชงิบูรณาการคอืปจัจยัความสอดคล้องกบั
ความคาดหวังผ่านการรับรู้ประโยชน์ ปจัจัยความ
สอดคลอ้งกบัความคาดหวงัผ่านความพงึพอใจ ปจัจยั
ความสอดคล้องกับความคาดหวังผ่านการรับรู้
ประโยชน์และความพึงพอใจ ปจัจัยการรับรู้ความ
เพลิด เพลินผ่านความพึงพอใจ  ปจัจัยการรับรู้
ผลประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบผ่านความพงึพอใจ และ
ปจัจยัการรบัรูป้ระโยชน์ผ่านความพงึพอใจ ทัง้นี้ปจัจยั
ที่ส่งผลทางอ้อมต่อการใช้งานเชิงบูรณาการสูง
ใกล้เคียงกนัคือการรบัรู้ความเพลิดเพลินและความ
สอดคล้องกบัความคาดหวังโดยทัง้สองปจัจัยส่งผล
ผ่านปจัจัยด้านความพึงพอใจ แต่ค่าสัมประสิทธิ ์
เสน้ทางอทิธพิลทางออ้มของปจัจยัดา้นการรบัรูค้วาม
เพลดิเพลินและความสอดคล้องกบัความคาดหวงัต ่า
กว่าอทิธพิลทางตรง ดงันัน้ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการใชง้าน
เชงิบรูณาการสงูสดุคอืความพงึพอใจ 

ส่วนปจัจัยด้านการใช้งานแบบมีนวัตกรรม
พบว่า มเีพยีงปจัจยัเดยีวทีส่ง่ผลทางตรงต่อการใชง้าน
แบบมนีวตักรรมคอืการรบัรู้ประโยชน์ และมปีจัจยัที่
ส่งผลทางออ้มต่อการใชง้านเชงินวตักรรมเพยีงปจัจยั

เดียวคอืความสอดคล้องกบัความคาดหวงัโดยส่งผล
ผ่านปจัจัยด้านการรบัรู้ประโยชน์ แต่ค่าสมัประสทิธิ ์
เสน้ทางอทิธพิลทางออ้มของปจัจยัความสอดคลอ้งกบั
ความคาดหวงัต ่ากว่าอทิธพิลทางตรง ดงันัน้ปจัจยัที่
ส่งผลต่อการใชง้านแบบมนีวตักรรมสูงสุดคอืการรบัรู้
ประโยชน์ 

 

ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนั 
 สมมติฐาน Path 

Coefficients 
T 

Statistics 
ผลการ
ทดสอบ 

H1 CON -> PU 0.593 15.096* สนบัสนุน 

H2 PU -> SAT 0.293 6.299* สนบัสนุน 

H3 CON -> SAT 0.193 4.482* สนบัสนุน 

H4 CON -> ENJ 0.551 12.956* สนบัสนุน 

H5 ENJ -> SAT 0.35 8.705* สนบัสนุน 

H6 PRB -> SAT 0.154 3.708* สนบัสนุน 

H7 PU -> EXT 0.349 5.797* สนบัสนุน 

H8 PU -> INT 0.232 3.244* สนบัสนุน 

H9 PU -> EMR 0.24 3.509* สนบัสนุน 

H10 SAT -> EXT 0.192 3.211* สนบัสนุน 

H11 SAT -> INT 0.423 6.248* สนบัสนุน 

H12 SAT -> EMR 0.086 1.258 ไมส่นบัสนุน 

หมายเหตุ * p<0.01 
 

วิจารณ์ 
จากผลการศกึษาพบว่าหากผูใ้ช้บรกิารและ/

หรอืผูท้ีเ่คยใชบ้รกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆไดร้บั
บริการที่สอดคล้องหรือเป็นไปตามที่คาดหวังว่าจะ
ไดร้บักย็ิง่ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึประโยชน์ทีเ่กดิจาก
การใช้บรกิารพื้นที่เก็บขอ้มูลโดยเฉพาะอย่างยิง่การ
สนับสนุนการท างานของผู้ใช้บริการ ซึ่งสนับสนุน
ง า น วิ จั ย ข อ ง  Bhattacherjee (2 0 0 1 )  ที่ ศึ ก ษ า
พฤติกรรมการใช้บรกิารธนาคารออนไลน์โดยอาศยั
ทฤษฎีความตัง้ใจที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง และยัง
สนับสนุนงานวิจัยในอดีตของ Min and Shenghua 
(2007) และ Kim et al. (2014)  

ความสอดคล้องกบัความคาดหวังนัน้ท าให้
ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูว้่าการใชบ้รกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่ม
เมฆนัน้มปีระโยชน์ ในขณะเดยีวกนักท็ าใหเ้กดิความ
เพลิดเพลินในการใช้บรกิารอนัท าให้ผู้ใช้บรกิารเกิด
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ความพึงพอใจในบริการ ซึ่งผลการศึกษาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ Kim and Min (2015) 
โดยระบุว่าประสบการณ์ทีม่คีวามเพลดิเพลนิและเป็น
ทีน่่าพอใจของผูใ้ชบ้รกิารนี้จะเป็นการกระตุน้ทศันคติ
ทีด่ีที่มตี่อบรกิารสารสนเทศ และจะท าให้ผู้ใช้บรกิาร
นัน้มรีะดบัความพงึพอใจทีสู่งตามไปด้วย นอกจากนี้
ย ังสนับส นุนงานวิจัยในอดีตเช่น  Cheung et al. 
(2015), Gwebu et al. (2014), Lee et al. (2007) และ 
Lu et al. (2010)  

เมื่อวเิคราะห์ปจัจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมดา้น
การใช้บริการในส่วนที่จ าเป็น (IS infusion) พบว่า
ผู้ใช้บรกิารพื้นที่เก็บขอ้มูลบนกลุ่มเมฆไม่เพยีงแต่มี
การใชบ้รกิารในคณุสมบตัติ่างๆ ของบรกิารหากแต่ยงั
ค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการน าบรกิารพื้นที่เก็บขอ้มูล
บนกลุ่มเมฆไปใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคบ์างอยา่งที่
ไม่ได้มีการระบุไว้ก่อนหน้าหรอืผู้ใช้บริการนัน้คดิว่า
เป็นสิง่ใหมใ่นการใชบ้รกิาร ผลการศกึษาในประเดน็นี้
สนับสนุนงานวจิยัในอดตีและการรบัรูป้ระโยชน์นี้เป็น
ปจัจัยบ่งชี้ที่ดีของการขยายการใช้งาน การใช้งาน
ร่วมกบัระบบหรอืบรกิารอื่นๆ และการค้นหาวิธีการ
ใหม่ๆ ในการใช้งาน (Wang and Hsieh, 2006 ), 
(Saeed and Abdinnour, 2013)  

เมื่ อพิจารณาอิทธิพลทางอ้อม (Indirect 
effect) พบว่า สมัประสิทธิเ์ส้นทางอิทธิพลทางอ้อม
ของปจัจยัการยนืยนัความคาดหวงัทีส่่งผลต่อความพงึ
พอใจมคีา่เทา่กบั 0.367 ซึง่มคีา่สงูกว่าอทิธพิลทางตรง 
จงึอาจกล่าวได้ว่าเมอืผูใ้ชบ้รกิารพบว่าระดบัของการ
ให้บรกิารเป็นไปตามหรอืดกีว่าที่คดิไว้ การใช้งานที่
งา่ย สะดวกและตอบสนองความตอ้งการไดม้ากกว่าที่
คาดคดิ กจ็ะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารชอบทีจ่ะใชบ้รกิาร และมี
ความคดิทีว่่า การเลือกใชบ้รกิารพื้นที่เกบ็ขอ้มูลเป็น
ตวัเลอืกทีช่าญฉลาด ยิง่ไปกว่านัน้หากผูใ้ชบ้รกิารพบ
อีกว่าการใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบนกลุ่มเมฆจะ
สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลของงาน 
เกดิความสนุกสนานเพลดิเพลนิเมือ่ใชบ้รกิารพืน้ทีเ่กบ็
ข้อมูลบนกลุ่มเมฆในการส่งต่อข้อมูลและรูปภาพ
ระหว่างกลุ่มเพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิง่ไม่ต้องกงัวลใจ
ว่าขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็จะสญูหาย กจ็ะยิง่ท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมี

ความพึงพอใจในบริการ นอกจากนี้หากผู้ใช้บริการ
พบว่าระดบัของการใหบ้รกิารเป็นไปตามหรอืดกีว่าที่
คาดหวงัไว ้กย็ิง่จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมกีารใชง้านทีม่าก
ขึน้อกีดว้ย 

ส าหรบัการใชง้านเชงิบูรณาการ หรอืการน า
บรกิารมาใชร้่วมกบับรกิารหรอืผลติภณัฑ์อื่นๆ พบว่า
ปจัจยัที่มีค่าสมัประสทิธิเ์ส้นทางอทิธิพลทางอ้อมสูง
ทีสุ่ดคอืปจัจยัด้านการยนืยนัความคาดหวงั โดยมคี่า
สมัประสทิธิเ์สน้ทางเท่ากบั 0.374 รองลงมาคอืปจัจยั
ดา้นความเพลดิเพลนิ (0.148) และการรบัรูป้ระโยชน์ 
(0.124) จงึสรุปได้ว่า ไม่เพยีงความพงึพอใจและการ
รบัรูถ้งึประโยชน์ทีจ่ะส่งผลใหผู้ใ้ชบ้รกิารมกีารใชง้าน
ร่วมกับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ แต่รูปแบบหรือ
ระดบัของบรกิารสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชบ้รกิารได้มากกว่าทีค่าดหวงัไว้ การใช้งานทีง่่าย
และสะดวกสบายกว่าทีค่าดหวงักย็งัจะส่งผลใหม้กีาร
ใชง้านเชงิบูรณาการได้อกีทางหนึ่ง นอกจากนี้ยงัพบ
อกีว่าเมื่อผูใ้ชบ้รกิารรูส้กึสนุกทีไ่ด้แชร์ไฟล์ขอ้มูลและ
รปูภาพระหว่างกลุ่มเพื่อนและคนรูจ้กัผ่านบรกิารพืน้ที่
เกบ็ขอ้มลู กย็ิง่จะท าใหผู้ใ้ชบ้รกิารมกีารใชง้านร่วมกบั
บรกิารอืน่ๆ เชน่ ใชบ้รกิารพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆ
ร่วมกบักล้องถ่ายภาพบนโทรศพัท์มอืถือในการซิงค์
ข้อมูลรูปภาพและภาพยนต์สัน้  ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ 
หรอืเพือ่แชรต์่อบนสงัคมออนไลน์ 

ผลของงานวิจัยนี้ได้ก่อให้เกิดตัวแบบที่ใช้
อธบิายความสมัพนัธ์ระหว่างปจัจยัต่างๆ ทีก่่อใหเ้กดิ
การใชง้านเพิม่เตมิส่วนที่จ าเป็นในการใช้เทคโนโลย ี
( IS Infusion) โดยได้น าเสนอตัวแบบที่เหมาะสม
ส าหรับบริการออนไลน์ในบริบทของการให้บริการ
พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆ 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ า  ผู้ ใช้บริการ
คาดหวงัถงึประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัเมื่อน าบรกิารพืน้ทีเ่กบ็
ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆมาใชใ้นงาน โดยการน ามาใชใ้นงาน
นัน้จะต้องช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธิผลของ
งานด้วย  ดังนั ้นผู้ ให้บริการอาจมีการสอบถาม
ผูใ้ชบ้รกิารถงึรปูแบบหรอืลกัษณะของบรกิารทีจ่ะช่วย
สนับสนุนงานของผูใ้ชบ้รกิาร อนัจะท าใหผู้้ใหบ้รกิาร
สามารถพฒันารปูแบบหรอืคณุสมบตัอิืน่ๆ ไดต้รงตาม
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ความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารและสนับสนุนการท างาน
ของผู้ใช้บริการและก่อให้เกิดการใช้งานที่เพิ่มมาก
ยิง่ขึน้ 

เมื่อผู้ให้บริการทราบถึงพฤติกรรมการใช้
บรกิารพื้นที่เก็บขอ้มูลบนกลุ่มเมฆและสามารถที่จะ
พัฒนาและน าเสนอบริการที่สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารแล้วจะยิง่ก่อใหเ้กดิการใชง้าน
ที่ เพิ่มมากขึ้นของผู้ ใช้บริการ  การ เพิ่มขึ้นของ
ผู้ใช้บริการรายใหม่และน ามาซึ่งการเพิ่มส่วนแบ่ง
การตลาด อนัจะน ามาซึง่ความส าเรจ็ในการใหบ้รกิาร
พืน้ทีเ่กบ็ขอ้มลูบนกลุ่มเมฆและบรกิารออนไลน์อืน่ๆ 

งานวจิยัในอนาคตควรพจิารณาศกึษาตวัแปร
สงัเกตุด้านต่างๆ ของตัวแปรแฝงผลประโยชน์เชิง
เ ป รี ย บ เ ทีย บ  (Perceived relative benefit) ด้ ว ย
คว ามสัมพัน ธ์ ห รือ โม เดลกา รวัด แบบรวมตัว 
(Formative) เช่น ปจัจยัดา้นสงัคม การศกึษา และการ
รู้ในเทคโนโลยี เป็นต้น หรือการศึกษาการรับรู้
ผลประโยชน์เชงิเปรยีบเทยีบโดยเป็นการศกึษาการใช้
บริการจากผู้ให้บรกิารใดบรกิารหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ได้
ขอ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ นอกจากนี้งานวจิยัใน
อนาคตควรขยายขอบเขตของการศึกษาเพื่ อให้
ครอบคลุมบริการประมวลผลบนกลุ่มเมฆ (Cloud 
computing) อื่นๆ ทัง้การใช้งานในระดับบุคคลและ
ระดบัองคก์ร 
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ภาคผนวก 

ตารางที ่5 ขอ้ค าถามทีใ่ชใ้นแบบสอบถาม 
 ตวัแปร Mean SD Loadings 

PU PU1 ฉนัใชเ้วลาและความพยายามน้อยลงในการจดัเกบ็ เขา้ถงึและแชรข์อ้มลูของฉันเมื่อใชบ้รกิาร CS 3.979 0.892 0.700 
PU2 บรกิาร CS ชว่ยใหฉ้นัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและงานของฉนัไดอ้ย่างรวดเรว็จากทุกที่และทุกๆ อุปกรณ์ 4.461 0.722 0.758 
PU3 ฉนัสามารถท างานไดส้ะดวกมากยิง่ขึน้เมื่อใชบ้รกิาร CS  4.411 0.746 0.773 
PU4 การใชบ้รกิาร CS นัน้ช่วยเพิม่ประสทิธผิลของงานของฉนั เชน่ งานเสรจ็เรว็มากยิง่ขึน้หรอืท างานไดม้ากขึน้หรอืมคีวามถกูตอ้ง
มากยิง่ขึน้ 

3.812 0.924 0.763 

PU5 เมื่อฉนัน าบรกิาร CS มาใชใ้นงาน จะช่วยใหง้านมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 3.859 0.936 0.706 
CON CON1 จากประสบการณ์ บรกิาร CS ทีฉ่นัใชง้านอยู่ในปจัจุบนันัน้สามารถท าได้ตามทีฉ่นัคดิไวห้รอืมากกวา่ทีฉ่นัคดิไว ้ 3.919 0.787 0.830 

CON2 ระดบัของการใหบ้รกิาร CS ทีฉ่นัใชอ้ยู่ในปจัจุบนัเป็นไปตามหรอืดกีวา่ทีฉ่นัคดิไว ้ 3.929 0.743 0.862 
CON3 ฉนัรูส้กึวา่บรกิาร CS ทีฉ่นัใชอ้ยู่ มคีวามสามารถในการใชง้านมากกวา่ทีฉ่นัคดิไว้ 3.843 0.832 0.765 
CON4 การใชง้าน CS นัน้สามารถท าไดง้่ายกวา่ทีฉ่นัคดิไว้ 4.094 0.784 0.802 
CON5 บรกิาร CS สามารถตอบสนองความตอ้งการของฉนัไดเ้ป็นอย่างดหีรอืมากกวา่ที่ฉนัคดิไว้ 3.976 0.777 0.847 

ENJ ENJ1 ฉนัรูส้กึสนุกทีไ่ด้แชรไ์ฟลข์อ้มลูและรปูภาพระหวา่งกลุ่มเพื่อนและคนทีฉ่นัรูจ้กัผา่นบรกิาร CS 3.351 0.991 0.652 
ENJ2 ฉนัรูส้กึวา่การใชบ้รกิาร CS เป็นสิง่ใหม่ทีน่่าตื่นเตน้ 3.361 0.946 0.680 
ENJ3 ฉนัรูส้กึชอบใจเมื่อเพื่อนหรอืคนรูจ้กัของฉนัแชรข์อ้มลูถงึฉันผา่นบรกิาร CS 3.510 0.951 0.681 
ENJ4 ฉนัรูส้กึชอบใจเมื่อพบวา่ทุกอุปกรณ์ที่ฉนัใชง้านมขีอ้มลูทีเ่หมอืนกนัตลอดเวลา ซึง่ท าใหฉ้นัไม่ตอ้งยุ่งยากในการคดัลอกขอ้มลู
ระหวา่งอุปกรณ์ 

4.160 0.861 0.846 
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 ตวัแปร Mean SD Loadings 
ENJ5 ฉนัรูส้กึมคีวามสุขเนื่องจากไม่ตอ้งกงัวลวา่ขอ้มลูของฉนัจะสญูหายเมื่อใชบ้รกิาร CS 4.131 0.894 0.782 

PER PER1 บรกิาร CS ทีฉ่นัใชอ้ยู่ในปจัจุบนัดกีว่าบรกิารจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่น เนื่องจากฉนัสามารถเขา้ถงึและส่งต่อขอ้มลูไปยงัผูอ้ื่นได้
ง่ายกวา่ 

3.832 0.824 0.876 

PER2 บรกิาร CS ทีฉ่นัใชอ้ยู่ในปจัจุบนัใชง้านง่ายและสะดวกมากกวา่ผูใ้หบ้รกิารรายอื่น  3.838 0.853 0.881 
PER3 บรกิาร CS ทีฉ่นัใชอ้ยู่ในปจัจุบนัมปีระสทิธภิาพมากกวา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่น 3.746 0.816 0.881 
PER4 บรกิาร CS ทีฉ่นัใชอ้ยู่ในปจัจุบนัสามารถท างานร่วมกบั Application อื่นๆ ของฉนัไดม้ากกวา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่น 3.796 0.856 0.842 
PER5 โดยรวมแล้วฉนัคดิวา่บรกิาร CS ทีฉ่นัใชอ้ยู่ ดกีวา่บรกิารจากผูใ้หบ้รกิารรายอื่น 3.804 0.829 0.903 

SAT SAT1 ฉนัชอบทีจ่ะใชบ้รกิาร CS 4.202 0.795 0.890 
SAT2 ฉนัคดิวา่การใชบ้รกิาร CS เป็นความคดิทีด่ ี 4.338 0.73 0.881 
SAT3 ฉนัคดิวา่การเลอืกใชบ้รกิาร CS ทีฉ่นัใชอ้ยู่ในปจัจุบนัเป็นตวัเลอืกหนึ่งที่ชาญฉลาด 4.251 0.748 0.854 
SAT4 บรกิาร CS ทีฉ่นัใชอ้ยู่ในปจัจุบนัสามารถใหบ้รกิารในระดบัทีฉ่นัพอใจหรอืถกูใจ 4.152 0.733 0.848 
SAT5 โดยรวมแล้วบรกิาร CS เป็นทีน่่าพอใจ 4.257 0.696 0.889 

EXT EXT1 ฉนัมกัจะใชง้านทุกฟงัก์ชนัของบรกิาร CS เพื่อสนบัสนุนการใชง้านของฉนั 3.495 0.954 0.829 
EXT2 ฉนัรูส้กึวา่ฉนัสามารถใชคุ้ณสมบตัขิองบรกิาร CS ไดม้ากกวา่ผูอ้ื่น 3.293 0.931 0.801 
EXT3 ฉนัมกัจะเรยีนรูก้ารใชฟ้งัก์ชนัใหม่ๆ ของบรกิาร CS ในการใชง้านส่วนตวัหรอืเพื่อสนบัสนุนการท างานของฉนั 3.534 0.925 0.882 
EXT4 ฉนัใชคุ้ณสมบตัอิื่นๆ ของบรกิาร CS มากกวา่การใชง้านโดยทัว่ไปเพื่อสนบัสนุนการท างานของฉนั 3.463 0.931 0.870 
EXT5 เมื่อผูใ้หบ้รกิารมกีารเพิม่เตมิฟีเจอรใ์หม่ๆ ในบรกิาร ฉันมกัจะทดลองใชฟี้เจอรใ์หม่ๆ นัน้เสมอ 3.419 1.004 0.822 

INT INT1 ฉนัสามารถใชบ้รกิาร CS ร่วมกบับรกิารหรอืผลติภณัฑอ์ื่นๆ เชน่ Microsoft office เป็นตน้ 3.916 0.962 0.788 
INT2 ฉนัสามารถใชบ้รกิาร CS ในการแชรข์อ้มลูบนเครอืขา่ยสงัคมไดเ้ป็นอย่างด ี 3.785 0.904 0.760 
INT3 ฉนัสามารถใชบ้รกิาร CS ร่วมกบัระบบงานของฉนัไดเ้ป็นอย่างด ี 3.851 0.863 0.847 
INT4 เมื่อฉนัตอ้งการแนบไฟลข์อ้มูลขนาดใหญ่ในการส่งอเีมล ์ฉนัมกัจะใชบ้รกิาร CS ร่วมดว้ยเสมอ 4.037 0.94 0.757 
INT5 ฉนัสามารถใชบ้รกิาร CS ร่วมกบักลอ้งถ่ายภาพบนโทรศพัทม์อืถอืในการซงิคข์อ้มลูรปูภาพและภาพยนตส์ัน้ ไปยงัอุปกรณ์อื่นๆ 
หรอืเพื่อแชร์ต่อบนสงัคมออนไลน์ 

3.725 1.046 0.676 

EMR EMR1 ฉนัมกัจะหาวธิกีารใชง้านแบบอื่นๆ เพื่อใหบ้รกิาร CS สามารถรองรบัการใชง้านของฉนั 3.398 0.981 0.825 
EMR2 ฉนัมกัจะพบวธิกีารใชง้านใหม่ๆ ในการใชบ้รกิาร CS เพื่อรองรบัการใชง้านของฉนั 3.026 1.066 0.845 
EMR3 ฉนัมกัจะใชบ้รกิาร CS ในรปูแบบใหม่นี้เพื่อสนบัสนุนการใชง้านของฉนั 3.338 0.989 0.869 
EMR4 ฉนัคดิวา่ฉนัสามารถใชบ้รกิาร CS ในแบบทีแ่ตกต่างจากผูอ้ื่น เชน่ ไม่ไดใ้ชเ้พยีงเพื่อบนัทกึขอ้มลูหรอืส ารองขอ้มลูเท่านัน้ 3.160 1.067 0.843 
EMR5 ฉนัคดิวา่ฉนัสามารถใชบ้รกิาร CS เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ เพื่อคน้หาและก าจดัไวรสั หรอืใชเ้พื่อเผยแพร่เวบ็ไซตส์่วนบุคคล 
หรอืเพื่อพฒันาแอปพลเิคชนั หรอืเพื่อการท างานร่วมกนัเป็นทมี เป็นต้น 

2.809 1.120 0.767 
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ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินค้าผา่นอินเทอรเ์น็ต 
ของนักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัสงขลา 

Factors affecting the decision to purchase through the Internet of 
Songkhla Rajabhat University Students 

 
อ.ดร. นวิทย ์เอมเอก,1* อ.ดร. เกียรติศกัดิ พนัธพ์งศ1์ และ อ.ดร. ปาริฉัตร ตู้ด า2 

Dr. Nawit Amage,1* Dr. Kiattisak Panpong1 and Dr. Parichat Thudam2 
 

ABSTRACT 
 This study aimed to Factors affecting the decision to purchase through the Internet of Songkhla 
Rajabhat University Students. The sample consisted of 360 people, a survey research. Using an online 
questionnaire (Google Form). The relationship between personal factors, Factors on the behavior of 
Internet users And the factors that influence the purchase decisions of students through the Internet. And 
the factors that influence the purchasing behavior of students through the Internet. A significant level of 
0.05  
Keywords: Services Marketing Mix, Marketing mix in perspective customers, Purchase Decision Process, 
Electronic commerce system 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้ผ่านอนิเทอร์เน็ตของนักศกึษา 

มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา และใชก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 360 คน เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ ใชแ้บบสอบถามออนไลน์
(Google Form) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยส่วนบุคคล  ปจัจัยปจัจัยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
อนิเทอร์เน็ต และปจัจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิค้าผ่านอนิเทอร์เน็ตของนักศกึษา และปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ผา่นอนิเทอรเ์น็ตของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา มรีะดบันยัส าคญัที ่0.05  
ค าหลกั: สว่นประสมทางการตลาดของตลาดบรกิาร, สว่นประสมการตลาดในมมุมองลกูคา้, กระบวนการตดัสนิใจ
ซือ้ของผูบ้รโิภค, ระบบการพาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส์ 
 

ค าน า 
ในปจัจุบันคงไม่มีใครที่ไม่รู้จ ักอินเทอร์เน็ต 

เพราะอนิเทอร์เน็ตสามารถท าใหเ้ราได้รูจ้กัพบปะกนั 
สือ่สารกนักนัไดอ้ย่างรวดเรว็ และสรา้งเครอืขา่ยสงัคม
เพื่อใหต้ดิต่อกนัไดส้ะดวก ซึง่ตอนนี้ไดก้ลายเป็นสิง่ที่

ส าคญัส าหรบัทุกคนไปแลว้ โดยมกีารน าอนิเทอรเ์น็ต
ไป ใช้อย่ างหลากหลายมากขึ้น  เช่น  ไปรษณี ย์
อเิล็กทรอนิกส์ หรอืจดหมายอเิล็กทรอนิกส์ (E-Mail) 
สนทนา (Chat) อ่านหรือแสดงความคิดเห็นในเว็บ
บอร์ด การติดตามข่าวสาร การค้นหาขอ้มูล การชม 
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หรือซื้อสินค้าออนไลน์ การดาวน์โหลด เกม เพลง 
ไฟล์ข้อมูล การติดตามข้อมูล ภาพยนตร์ รายการ
บันเทิงต่างๆ ออนไลน์ การเล่นเกมคอมพิวเตอร์
ออนไลน์  การเรียนรู้ออนไลน์  (E-Learning) การ
ประชุมทางไกลผ่านอนิเทอรเ์น็ต (Video Conference) 
โทรศพัทผ์่านอนิเทอรเ์น็ต (VOIP) การอพัโหลดขอ้มลู 
หรอื อื่นๆ  และพบว่า เวบ็ไซต์ทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิกรรม
ดงักล่าวก าลงัไดร้บัความนิยมอยา่งแพรห่ลาย เชน่ เฟ
ซบุ๊ก (Facebook) ทวติเตอร(์Twitter) และเริม่มกีารใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Internet)   
เนื่องจากเทคโนโลยใีนปจัจุบนัสนับสนุนใหก้ารเขา้ถงึ
เครอืขา่ยผ่านโทรศพัท์มอืถอืท าไดง้า่ยขึน้ รวมถงึการ
ใช้บริการอินเทอร์เน็ตอีกอย่างหนึ่ งที่ก าลังเป็นที่
แพรห่ลายเป็นอยา่งมากในปจัจุบนัคอื อคีอมเมริซ์ (E-
commerce)  ซึ่งเป็นระบบการซื้อขายสินค้าหรือ
บรกิารผ่านอนิเทอร์เน็ต โดยมสีิง่ทีเ่ป็นแรงกระตุ้นใน
การส่งเสริมด้านการค้าขายผ่านอินเทอร์เน็ต  คือ 
ค่าใชจ้่ายในการท าเวบ็ไซต์มรีาคาถูกลง บางเว็บไซต์
ไม่ ต้ อ งเสียค่ า ใช้จ่ าย  สาม ารถป รับ เป ลี่ ย น ได้
หลากหลายรูปแบบ และที่ส าคัญคือความสะดวก 
สบาย รวดเรว็ หรอืการมรีะบบรกัษาความปลอดภยัใน
การช าระเงนิ ท าใหป้จัจุบนันี้ตลาดสนิคา้ออนไลน์ เป็น
ตลาดหนึ่งทีน่่าสนใจส าหรบัผู้บรโิภค โดยมกีารสรา้ง 
Blog หรือ  เว็บ ไซต์ ในการน าเสนอสินค้า ให้กับ
ผูบ้รโิภคเสมอืนเหน็สนิคา้จรงิ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคสามารถ
ตดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคา้ไดต้ามความตอ้งการ 

 
อปุกรณ์และวิธีการ 

ผู้วิจัยได้รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 
วจิยัดงันี้ 
      1) แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
       1. ส่วนประสมทางการตลาดของตลาด
บริการ (7Ps) 

Kotler (1997) การจดัการกบัส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อสร้างข้อเสนอขายที่ก่อให้เกิดการซื้อ
สนิคา้ การขายสนิคา้ การใหบ้รกิาร ต่อผูบ้รโิภค ซึง่มี

ส่วนประสมการตลาด (Marketing  Mix ) หรือ 7Ps  
ในการก าหนดกลยทุธก์ารตลาดซึง่ประกอบดว้ย 

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) เป็นสิ่งสนอง
ความจ าเป็นและความต้องการของมนุษยไ์ดค้อื  สิง่ที่
ผู้ขายต้องการมอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้ร ับ
ผลป ระโยช น์ และคุณ ค่ าของผลิตภัณ ฑ์ นั ้น  ๆ 
โดยทัว่ไปแล้ว  ผลติภณัฑ์แบ่งเป็น  2  ลกัษณะ  คอื  
ผลติภณัฑ์ทีอ่าจจบัตอ้งได้  และ  ผลติภณัฑท์ีจ่บัตอ้ง
ไมไ่ด ้

2. ด้านราคา ( Price ) หมายถึง  คุณค่า
ผลติภณัฑ์ในรูปตวัเงนิ ลูกคา้จะเปรยีบเทยีบระหว่าง
คุณค่า ( Value ) ของบรกิารกบัราคา ( Price ) ของ
บรกิารนัน้  ถา้คุณค่าสงูกว่าราคาลูกคา้จะตดัสนิใจซื้อ  
ดังนั ้น การก าหนดราคาการให้บริการควรมีความ
เหมาะสมกบัระดบัการให้บรกิารชดัเจน  และง่ายต่อ
การจ าแนกระดบับรกิารทีต่่างกนั 

3. ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ( Place ) 
เป็น กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรรยากาศสิง่แวดลอ้มใน
การน าเสนอบรกิารใหแ้กล่กูคา้ ซึง่มผีลต่อการรบัรูข้อง
ลกูคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบรกิารทีน่ าเสนอ  
ซึง่จะต้องพจิารณาในดา้นท าเลที่ตัง้ ( Location ) และ
ชอ่งทางในการน าเสนอบรกิาร ( Channels ) 

4. ดา้นส่งเสรมิการตลาด ( Promotion ) เป็น
เครื่องมือหนึ่งที่มคีวามส าคญัในการติดต่อสื่อสารให้
ผูใ้ชบ้รกิาร โดยมวีตัถุประสงคท์ีแ่จง้ขา่วสารหรอืชกัจูง
ใหเ้กดิทศันคตแิละพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 

 5. ด้านบุคคล ( People ) หรือพนักงาน ( 
Employee ) ต้องอาศัยการคัดเลือก การฝึกอบรม  
การจูงใจ เพื่อให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งขนั เป็นความสมัพันธ์
ระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูใ้ชบ้รกิารต่าง ๆ ขององค์กร  
ผู้ให้บรกิารต้องมีความสามารถ มทีศันคติที่สามารถ
ตอบสนองต่อผู้ ใช้บ ริการได้  มีความคิดริเริ่ม  มี
ความสามารถในการแก้ไขปญัหา สามารถสร้าง
คา่นิยมใหก้บัองคก์รได ้

6. ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทาง
กายภาพ (Physical  Evidence and Presentation )  
เป็นการสรา้งและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพใหก้บั
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ลกูคา้ โดยพยายามสรา้งคุณภาพโดยรวม ทัง้ทางดา้ย
กายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่า
ให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกายสะอาด
เรียบร้อย การพูดคุยกับลูกค้าต้องสุภาพอ่อนโยน  
และการใหบ้รกิารทีร่วดเรว็ หรอืผลประโยชน์อื่น ๆ ที่
ลกูคา้ควรไดร้บั 

7. ดา้นกระบวนการ ( Process) เป็นกจิกรรม
ที่เกี่ยวขอ้งกบัระเบียบวิธีการและงานปฏิบัติในด้าน
การบรกิาร  ที่น าเสนอให้กบัผู้ใช้บรกิารเพื่อมอบการ
ให้บรกิารอย่างถูกต้องรวดเรว็  และท าให้ผูใ้ชบ้รกิาร
เกดิความประทบัใจ 
       2. ส่วนประสมการตลาดในมมุมองลูกค้า  

การที่จะบริหารการตลาดของ ธุ รกิจ ให ้
ประสบความส าเรจ็นัน้ จะตอ้งพจิารณาถงึส่วนประสม
ก า ร ต ล า ด ใน มุ ม ม อ ง ข อ ง ลู ก ค้ า (7Cs) ด้ ว ย 
ประกอบดว้ย 

 1. คุณค่าที่ลูกค้าจะได้รบัลูกค้า (Customer 
Value: C1) จะเลือกใช้บรกิารอะไรหรือกบัใคร สิ่งที่
ลกูคา้ใชพ้จิารณาเป็นหลกัคอื คณุคา่หรอืคณุประโยชน์
ต่างๆ ที่จะได้รบัเมื่อเทยีบกบัเงนิที่จ่าย ดังนัน้ธุรกิจ
ต้องเสนอเฉพาะบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 

 2. ต้นทุน (Cost to Customer: C2)  ต้นทุน
หรือเงนิลูกค้ายินดีที่จะจ่ายส าหรบับริการนัน้  ต้อง
คุม้ค่ากบับรกิารทีจ่ะได้ หากลูกคา้ยนิดจี่ายในราคาสงู 
แสดงว่าความคาดหวังในบริการนั ้น  ย่อมสูงด้วย 
ดงันัน้ในการตัง้ราคาค่าบรกิาร ธุรกจิจะตอ้งหาราคาที่
ลกูคา้ยนิดทีีจ่ะจ่ายใหไ้ด ้เพื่อน า ราคานัน้ไปใชใ้น การ
ลดค่าใชจ้่ายต่างๆ ท าใหส้ามารถเสนอบรกิารในราคา
ทีล่กูคา้ยอมรบัได ้

3. ความสะดวก (Convenience: C3) ลูกค้า
จะใช้บรกิารกบัธุรกิจใด ธุรกิจนัน้จะต้องสร้างความ 
สะดวกใหลู้กคา้ ไม่ว่าจะเป็นการตดิต่อสอบถามขอ้มลู
และการไปใชบ้รกิาร หากลูกคา้ไปตดิต่อใช้ บรกิารได้
ไม่สะดวก ธุรกิจจะต้องท าหน้าที่สร้างความสะดวก
ดว้ยการใหบ้รกิารถงึทีบ่า้นหรอืทีท่ างานลกูคา้   

4. การติดต่อสื่อสาร (Communication: C4) 
ลูกคา้ย่อมตอ้งการไดร้บัขา่วสารอนัเป็นประโยชน์จาก

ธุรกิจ ในขณะเดียวกันลูกค้าก็ต้องการติดต่อธุรกิจ
เพื่อใหข้อ้มลู ความเหน็ หรอืขอ้รอ้งเรยีน ธุรกจิจะตอ้ง
จดัหาสื่อที่เหมาะสมกบัลูกค้าเป้าหมาย เพื่อการให้
และรบัขอ้มูลความเห็นจากลูกค้า ดงันัน้การส่งเสรมิ
การตลาดทัง้หลายจะไม่ประสบความส าเร็จเลยหาก
การสือ่สารลม้เหลว 

5. การดูแลเอาใจใส่ (Caring: C5) ลูกคา้ทีม่า
ใช้บริการไม่ว่าจะเป็นบริการที่จ าเป็นหรือบริการที่
ฟุ่มเฟือย เช่น ดา้นความงาม ลกูคา้ตอ้งการการเอาใจ
ใส่ดูแลเป็นอย่างดีจากผู้ให้บรกิาร ตัง้แต่เริ่มก้าวเท้า
แรกเขา้มาจนถงึกา้วออกจากรา้นนัน้ ไม่ว่าจะเป็นครัง้
แรกหรอืครัง้ใดของการใช้บรกิารก็ตาม หรอืไม่ว่าจะ
เป็นพนกังานผูใ้ดทีใ่หบ้รกิารกต็าม                             

 6. ความส าเร็จ ในการตอบสนองความ
ตอ้งการ (Completion: C6)  ลกูคา้มุ่งหวงัใหไ้ดร้บัการ
ตอบสนองความต้องการอย่างสมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะ
เป็นการบริการตัดผม ผมที่ออกมาจะต้องมีความ
เรียบร้อย ตรงกับความต้องการลูกค้า หรือการเข้า
รกัษาอาการป่วย ไม่ว่าในโรงพยาบาลใดอาการป่วย
จะต้องหาย ในแต่ละธุรกิจบริการ แม้ข ัน้ตอนการ
ใหบ้รกิารจะมคีวามซบัซ้อนเพยีงใด ตอ้งจา้งพนักงาน
จ าวนมากมายเพยีงใด ลูกค้าไม่มสี่วนมารบัรู้ รูอ้ย่าง
เดียวว่ากระบวนการให้บรกิารต้องตอบสนองความ
ตอ้งการอยา่งครบถว้น ไมข่าดตกบกพรอ่ง 

 7. ความสบาย (Comfort: C7)  สิง่แวดล้อม
ของการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เคาน์เตอร์
บริการห้องน ้ า ทางเดิน ป้ายประชาสัมพันธ์ตางๆ 
จะต้องสรา้งความสบายตาและความสบายใจใหลู้กคา้ 
โดยเฉพาะหากลูกค้ามาใช้บริการประเภทหรูหรา
ฟุ่มเฟือย สิ่งเหล่านัน้จะต้องท าให้ความทุกข์ใจและ
ความสบายกายได้บรรเทาเบาบางลง เช่น การนัง่ฟงั
เพลงของลกูคา้    

 
 
 
 
 
 

16



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

The 7Ps  The 7Cs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 แสดงแนวคดิสว่นประสมทางการตลาดของ
ธุรกจิใหบ้รกิารกบัมมุมองของลกูคา้ 

 
        3. กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผู้บริโภค 

(Purchase Decision Process) 
 Kotler (1997) ได้วิเคราะห์ว่า การวิเคราะห์
พฤติกรรมผูบ้รโิภคเป็นการคน้หาหรอืวจิยัที่เกีย่วกบั
พฤติกรรมการซื้อและบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะ
ความต้องการและพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของ
ผู้บรโิภค ค าตอบที่ได้จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์ 
การตลาด ที่สามารถตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม ดงัรายละเอยีดนี้ 
          1. ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย (who constitutes 
the market?) เป็นค าตอบเพื่อทราบถึงลักษณะของ
กลุ่มเป้าหมาย (occupants) 
          2. ผู้บรโิภคซื้ออะไร (what does the market 
buy?) เป็นค าถามเพือ่ทราบถงึสิง่ทีต่ลาดซือ้ (objects) 
          3. ท า ไม ผู้ บ ริโภ ค จึ งซื้ อ  (why does the 
market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถึงวัตถุประสงค์
ในการซือ้ (objectives) 
          4. ใค รมีส่ วน ร่วม ในการตัด สิน ใจ  (who 
participates in the buying) เป็นค าถามเพื่อทราบถึง

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ ทีม่อีทิธพิลหรอืมสี่วนร่วมใน
การตดัสอนใจซือ้ (organization) 
          5. ผู้ บ ริ โภ ค ซื้ อ อ ย่ า ง ไร  (how does the 
market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถงึขัน้ตอนในการ
ตดัสนิใจซือ้ (operations) 
          6. ผู้ บ ริ โภ ค ซื้ อ เมื่ อ ใด  (when does the 
market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบโอกาสการซื้อ 
(occasions) 
          7. ผู้ บ ริ โภ ค ซื้ อ ที่ ไห น  (where does the 
market buy?) เป็นค าถามเพื่อทราบถงึโครงการสรา้ง
ช่องทาง ที่ผู้บ ริโภคจะไปซื้ อในช่องทางการจัด
จ าหน่ายนัน้ ๆ (outlets) 

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค (อดุลย,์ 
2543) ได้กล่ าวไว้ว่ า  ก ระบวนการตัดสิน ใจซื้ อ
ประกอบด้วยขัน้ตอนต่าง ๆ 5 ขัน้ตอน อนัจะน าไปสู่
การตดัสนิใจซือ้ ประกอบดว้ย 

1. การตระหนักถึงความต้องการ (Need 
Recognition) เป็นจุดเริม่ต้นของกระบวนการซื้อ ซึง่ผู้
ซื้อตระหนัก ถึงปญัหาหรือความต้องการ ผู้ซื้อมี
ความรู้สึกถึงความแตกต่างระหว่างสภาวะที่  ผู้ซื้อ
เป็นอยู่จรงิกบัสภาวะที่เขาปรารถนา ความต้องการ
อาจถกกระตุ้น โดย ตัวกระตุ้นจากภายใน(Internal 
Stimuli) กระตุ้นความต้องการที่มอียู่ปกติ เช่น ความ
หิว  กระหาย  เพศ เป็นต้น  ในระดับสูงพอที่จ ะ
กลายเป็นแรงขับดัน  (Drive) นอกจากนั ้นความ
ต้องการอาจถูกกระตุ้นจากตัวกระตุ้นภายนอก 
(External Stimuli) 

2. การเสาะแสวงหาข่าวสาร (Information 
Search) ผูบ้รโิภคทีถู่กกระตุน้เรา้อาจจะหรอือาจจะไม่
เสาะแสวงหาข่าวสารมากขึ้น  ถ้าแรงผลักดันของ
ผูบ้รโิภคแขง็แกร่งและสนิคา้ทีจ่ะตอบสนองอยู่ใกลแ้ค่
เอื้อม ผู้บริโภคมักจะทาการซื้อมัน  มิฉะนั ้นแล้ว
ผูบ้รโิภคอาจจะเกบ็ความตอ้งการนัน้ไวใ้นความทรงจ า 
หรอืไม่ก็ท าการเสาะแสวงหาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกบั
ตอ้งการดงักล่าวผูบ้รโิภคอาจหาขา่วสารได้จากหลาย
แหง่ เชน่ 

2.1 แหล่ งข่าวสารบุ คคล  ได้แก ่
ครอบครวั เพือ่น เพือ่นบา้น ผูคุ้น้เคย 

Product (Service) 

Price 

Place (Distribution) 

Promotion 

People 

Physical Environment 

Process 

Customer need & want 

Cost 

Coordination  

Convince choice 

Communication 

Competence 

Comfort  
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2.2 แหล่งพาณิชย์ ได้แก่ โฆษณา 
พนกังานขาย ตวัแทนจ าหน่าย หบีหอ่ การตัง้
แสดงสนิคา้ 

2 .3  แ ห ล่ ง ส า ธ า รณ ะ  ไ ด้ แ ก ่
สือ่มวลชน องคก์ารเพือ่ผูบ้รโิภค 

2.4 แหล่งที่เกิดจากความช านาญ 
ได้แก่ การจบัถือ การตรวจสนิค้าและการใช้
บรกิาร 
3. การประเมินทางเลือก  (Evaluation of 

Alternative) เราได้เห็นวิธีการที่ผู้บริโภคใช้ข่าวสาร
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งชุดของตราทีเ่ลอืกไวเ้พื่อการพจิารณา
ตดัสนิใจเป็นขัน้สุดท้าย ผูบ้รโิภคเลอืกตราด้วยวิธใีด 
นกัการตลาดจะตอ้งรูเ้กีย่วกบัการประเมนิค่าทางเลอืก 
นัน่กค็อื วธิกีารทีผู่บ้รโิภคใชข้า่วสารเลอืกตรายีห่อ้ ใน
การเลอืกใชก้ลยุทธ์การตลาดของนักการตลาดตอ้งก่อ
อทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูช้ ือ้ 

4. การตดัสนิใจซื้อ (Purchase Decision) ใน
ขัน้ตอนการประเมนิ ผู้บรโิภคจะจดัล าดับความชอบ
ตรายีห่อ้ต่าง ๆ ในแต่ละตวัเลอืก และกจ็ะสรา้งความ
ตัง้ใจซื้อขึ้น โดยทัว่ไปการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
มกัจะท าการซื้อตราทีช่อบมากทีสุ่ด แต่ทว่ามปีจัจยั 2 
ประการ อาจเขา้มา “ขวาง” ระหว่างความตัง้ใจกบัการ
ตดัสนิใจซือ้ 

5 . พ ฤ ติ ก ร ร ม ห ลั ง ซื้ อ  (Postpurchase 
Behavior) งานของนักการตลาดมิได้ จบสิ้นลงเมื่อมี
การซื้อสนิคา้ ผูบ้รโิภคจะเกดิความพอใจหรอืไม่พอใจ
และจะก่อพฤตกิรรมหลงัการซือ้ขึน้ปญัหาอยู่ทีว่่าอะไร
เป็นตวัก าหนดว่าผูซ้ือ้พอใจหรอืไม่พอใจในการซื้อ คา
ตอบก็คือมันขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ระหว่างความ
คาดหมายของผู้บริโภค (Consumer’s Expectation) 
กับการปฏิบัติการของสินค้า (Products’ Perceived 
Performance) ถ้าสินค้า น้ อยกว่ าความคาดหวัง
ผูบ้รโิภคจะผดิหวงั ถา้ตรงกบัความหมาย ผูบ้รโิภคจะ
พอใจ ถ้าดีเกินความคาดหมายผู้บรโิภคจะปลื้มปีติ
ยนิดมีาก ผูบ้รโิภคองิความคาดหมายไว้กบัข่าวสารที่
เขาไดร้บัจากผูข้าย เพือ่น ๆ และแหล่งอืน่ ๆ ถา้ผูข้าย
อา้งการปฏิบตังิานของสนิคา้ของเขา “เกนิความเป็น

จรงิ” ผลก็คอื ผู้บรโิภคจะไม่พอใจดงันัน้ผูข้ายจะต้อง
ซือ้สตัยใ์นการเสนอขอ้อา้งของสนิคา้ของเขา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 แสดงกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 
 
4. ระบบการพาณิชยอิ์เลก็ทรอนิกส ์
เป็นระบบการค้าขายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ

อนิเตอร์เนต โดยมกีารถ่ายโอนกรรมสทิธิข์องสนิค้า
และบรกิาร ซึ่งผูค้า้ได้รบัผลตอบแทนเป็นตวัเงนิผ่าน
การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งระบบการ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกสป์ระกอบดว้ย 

1. เว็บ เพจหรือร้านค้าบนเว็บ  เพื่ อที่ จะ
สามารถประกาศขายสนิค้าระบบอนิเทอร์เน็ตได้ ซึ่ง
อาจจะเป็นเพยีงหน้าโฆษณาธรรมดาทีเ่อาไปฝากกบั
เว็บไซต์อื่นหรอืรา้นอื่นไว้ หรอืมชีื่อรา้นหรอืเว็บไซต์
เป็นของตวัเอง เช่น www.siamgift.com เป็นตน้ หน้า
เว็บเพจส าหรบัเสนอขายสนิค้า บางทเีราเรยีกกนัว่า 
“หน้ารา้น” (Store Front) 
  2. ระบบตะกรา้รบัสัง่ซื้อ เป็นระบบทีส่ามารถ
คลกิเพือ่สัง่ซือ้สนิคา้จากหน้าเวบ็เพจได้ ซึง่จะมชี่องไว้
กรอกจ านวนสนิค้าที่ส ัง่ซื้อได้ โดยการคลิกซื้อแต่ละ
ครัง้จะเป็นการหย่อนลงในตะกร้าหรือรถเข็น  และ
สะสมไว้จนกว่าเราจะซื้อของครบ และตัดสินใจให้
ระบบแคชเชยีร์อตัโนมตัิค านวณเงนิ (ระบบตะกรา้มี
หลายรปูแบบ และสามารถปรบัหรอืออกแบบเฉพาะให้
เหมาะกบักจิกรรมการคา้แต่ละประเภทได้) 

ความตอ้งการไดร้บัการกระตุน้ 

การแสวงหาขอ้มลู 

การประเมนิทางเลอืก 

การตดัสนิใจซือ้ 

พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 
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  3. ระบบค านวณเงินและช าระเงนิสินค้าที่
ปลอดภัย (Secure Payment System) โดยส่วนใหญ่
จะเป็นการรบัช าระเงนิดว้ยบตัรเครดติ (ซึง่ในประเทศ
ไทยปจัจุบันสามารถรบัเงนิผ่านเว็บด้วยบัตร Visa, 
AMEX, Master, SCB และ JCB ได้แล้ว) ซึ่งการโอน
ถ่ายขอ้มลูเกีย่วกบับตัรเครดติบนเครอืขา่ย จ าเป็นตอ้ง
มกีารเขา้รหสัเพือ่ป้องกนัการรัว่ไหล ระบบทีใ่ชก้นัมาก
ใน ป ัจ จุ บั น คื อ  SSL (Secure Socket Layers) แต่
อย่างไรก็ตามก็ยังไม่ปลอดภัยมากนัก  เพราะไม่
สามารถระบุตวัผู้ถือบตัรได้ เนื่องจากระบบนี้บอกได้
เพยีงว่ารา้นคา้คอืใคร ดงันัน้จงึมกีารพฒันาระบบใหม่
ขึ้นมาคือ SET (Secure Electronic Transaction) ซึ่ง
สามารถระบุตวัทัง้ 2 ฝ่ายว่าเป็นตวัจรงิหรอืไม่ แต่ยงั
ตดิปญัหาในเรื่องต้นทุนการลงทุนทีค่่อนขา้งสูง จงึยงั
ไมแ่พรห่ลาย 

 
        2) วิธีการศึกษาวิจยั 

1. ประชากรการวิจยั  
ปจัจุบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  มี

จ านวนนักศึกษาป จัจุบัน  13,375 คน แบ่ งเป็น 
นักศกึษาภาคปกตจิ านวน 10,208 คน และนักศกึษา
ภาค กศ.บป. จ านวน 31,95 คน 

  
2. กลุ่มตวัอย่างการวิจยั  
กลุ่มตวัอย่าง โดยการใชต้ารางส าเรจ็รปูของ 

ทาโร ยามาเน่ (Yamane) เป็นตารางทีใ่ชห้าขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งเพือ่ประมาณคา่สดัสว่นของประชากรโดย
คาดว่าสดัส่วนของลกัษณะทีส่นใจในประชากร เท่ากบั 
0.5 และระดับความเชื่อมัน่ 95% ได้ขนาดตัวอย่าง
เท่ากบั 385  คน และท าการสุ่มตวัอย่างแบบสุ่มตาม
สะดวก (Convenience Sampling) ใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์ (Google Form) โดยแบ่ งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 สว่น ประกอบดว้ย 1) ปจัจยัส่วนบุคคล  2) 
ปจัจัยที่เกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
และ 3) ปจัจยัที่มอีทิธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้า
ผา่นอนิเทอรเ์น็ต 

 

ผล และการวิจารณ์ 
ผลการวิเคราะห์ปจัจยัส่วนบุคคลและปจัจัย

เกีย่วกบัขอ้มลูพฤตกิรรมการใชอ้นิเทอรเ์น็ตและปจัจยั
ที่ มี อิ ท ธิพ ล ต่ อพ ฤ ติ ก ร รม ก ารซื้ อ สิน ค้ าผ่ า น
อนิเทอรเ์น็ตของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 
ใช้แบบสอบถามออนไลน์ (Google Form) มีผู้ตอบ
แบบสอบถามออนไลน์ทีส่มบรูณ์จ านวนทัง้สิน้ 360 ชดุ 
ซึง่หากคดิจากขนาดโดยการใชต้ารางส าเรจ็รปูของ ทา
โร ยามาเน่  (Yamane) ที่ ระบุ ไว้จ านวน  385 ชุด 
เท่ากบั 93.50% โดยแบ่งผลการวิจยั เป็นส่วนต่างๆ 
ดงันี้ 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยเก่ียวกับ
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น นักศกึษา
ชัน้ปีที่ 3 คิดเป็น 40% นักศึกษาชัน้ปีที่ 2 คิดเป็น 
26.4% นักศึกษาชัน้ ปีที่  4 คิด เป็น  18.1%  และ
นกัศกึษาปีที ่1 คดิเป็น 15.6% 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดแ้ก่นักศกึษา
ที่มีรายรบัเฉลี่ยต่อเดือน 3,000-6,001  บาทคิดเป็น 
40.6% รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  6,001-
9,000 บาท คิดเป็น  38.9% รายได้ เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 9,000 บาทขึน้ไป คดิเป็น 11.7% และรายได้
เฉลีย่ต่อเดอืนน้อยกว่า 3,000 บาทคดิเป็น 8.9%  

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชอ้นิเทอร์เน็ต
ครัง้ละ มากกว่า 120 นาท ีคดิเป็น 33.1% รองลงมา
คอืใชอ้นิเทอรเ์น็ต ครัง้ละ 30-60 นาท ีคดิเป็น 21.9%  
ใช้อินเทอร์เน็ตครัง้ละ 60-90 นาที คิดเป็น 21.4% 
และใช้อินเทอร์เน็ตครัง้ละ  90-120 นาที คิดเป็น 
18.3 % และใช้อนิเทอร์เน็ตครัง้ละ น้อยกว่า 30 นาท ี
คดิเป็น 5.3% 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชอ้นิเทอร์เน็ต
ในหนึ่ งวันต่อครัง้มากที่สุด  คือ 4-6 ครัง้ คิดเป็น 
26.7% รองลงมาคือ ใช้ 7-9 ครัง้คิดเป็น 23.1% ใช ้
มากกว่า 12 ครัง้ คดิเป็น 22.5%   ใช ้10-12 ครัง้ คดิ
เป็น 21.4% และใช ้น้อยกว่า 4 ครัง้ คดิเป็น 6.4% 
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ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชอ้นิเทอร์เน็ต
มากที่สุด อนัดับ 1 เวลา 21.01น.-24.00น. คิดเป็น 
38.6% รองลงมาอนัดบั 2 คอื เวลา 18.01 - 21.00 น. 
คดิเป็น 30.0% อนัดบั 3 เวลา 21.01 น. - 24.00 น. 
คดิเป็น 20.3 % และอื่นๆตามล าดบั ข้อมูลแสดงดัง
ตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 ความถีแ่ละรอ้ยละของปจัจยัเกีย่วกบัขอ้มลู
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในข้อค าถามท่านใช้
อนิเทอรเ์น็ตชว่งเวลาใดมากทีส่ดุ 

ช่วงเวลา 
การใช้

อนิเทอรเ์น็ต 

ช่วงเวลา ความถี ่ รอ้ยละ 

อนัดบั1 21.01น.-24.00น. 139 38.6 
อนัดบั2 18.01น.-21.00น. 108 30.0 
อนัดบั3 21.01น.-24.00น. 73 20.3 

 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชอ้นิเทอร์เน็ต

อนัดบั 1 เพื่อเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์และความบนัเทงิ  
คิดเป็น 21.7% รองลงมาอนัดับ 2 คือ ความบันเทิง  
คดิเป็น 20.8 % อนัดบั 3 8 คอื ความบนัเทงิ คดิเป็น 
20.8% และอืน่ๆตามล าดบั ขอ้มลูแสดงดงัตารางที ่2  
         ตารางที่  2 ความถี่และร้อยละของป ัจจัย
เกี่ยวกับข้อมูลพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในข้อ
ค าถามวตัถุประสงคใ์นการใชอ้นิเทอรเ์น็ตเพือ่อะไร 
วตัถุประสงค์

ในการใช้
อนิเทอรเ์น็ต 

วตัถุประสงค ์ ความถี ่ รอ้ยละ 

อนัดบั1 เครอืขา่ยสงัคม
ออนไลน์ และ
ความบนัเทงิ 

78 21.7 

อนัดบั2 ความบนัเทงิ 75 20.8 
อนัดบั3 ความบนัเทงิ 75 20.8 

 
2. ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

สินค้าผ่านอินเทอรเ์น็ตของนักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภฎัสงขลา  

2.1 ป ัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์คือ  ความ
หลากหลายของสินค้า สินค้าที่ทันสมัย สินค้าที่มี
คุณภาพ การปรบัเปลี่ยนสนิคา้ มบีรกิารหลงัการขาย 

มกีารออกแบบเว็บไซต์ใหใ้ชง้านได้ง่าย ผูใ้ชส้ามารถ
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัสนิคา้ได้ ความสะดวก
ในการค้นหาและเลือกซื้อสินค้า สินค้าที่ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าอยู่ในระดับมาก  และระดับ
ความส าคญัโดยภาพรวมด้ายผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับ
มาก ขอ้มลูแสดงดงัรปูที ่3 

 

 
 
รปูที ่3 ความหลากหลายของสนิคา้ดา้นปจัจยัทางดา้น

ผลติภณัฑ ์
 
2.2 ปจัจัยทางด้านราคา คอื ราคาสินค้าถูก

กว่าการซื้อด้วยวธิอีื่น มคีวามหลากหลายของวธิกีาร
ช าระเงนิ มรีะบบความปลอดภยัในการช าระเงนิ เรยีก
เกบ็เงนิตามจ านวนจรงิทีร่ะบุไวใ้นเวบ็ไซต์ ราคาสนิคา้
คงที่อยู่ในระดบัมาก ระดบัความส าคญัโดยภาพรวม
ดา้นราคาอยูใ่นระดบัมาก ขอ้มลูแสดงดงัรปูที ่4 

 

 
รปูที4่ ราคาสนิคา้ถกูกว่าการซือ้ดว้ยวธิอีืน่ปจัจยั

ทางดา้นราคา 
 
2.3 ปจัจยัทางด้านสถานที่ คอื เป็นรา้นคา้ที่

เปิ ด ให้บ ริก าร 24ชั ว่ โม ง  ส ะด วก ในการสั ง่ซื้ อ  
ประหยดัเวลา  มกีารบรกิารส่งสนิค้า ตรงต่อเวลาอยู่
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ในระดบัมาก และระดบัความส าคญัโดยภาพรวมดา้น
สถานทีอ่ยูใ่นระดบัมาก ขอ้มลูแสดงดงัรปูที ่5 

 

     
รปูที ่5 เป็นรา้นคา้ทีเ่ปิดใหบ้รกิาร24ชัว่โมงปจัจยั

ทางดา้นสถานที ่
 
2.4 ปจัจัยทางด้านการส่งเสรมิการขาย คือ 

ใช้สื่อโฆษณา เช่น สิ่งพิมพ์ ในการประชาสัมพันธ์
เวบ็ไซต์ มกีารโฆษณาบนอนิเทอรเ์น็ตทีน่่าสนใจอยูใ่น
ระดับมาก และระดับความส าคญัโดยภาพรวมด้าน
สง่เสรมิการขายอยูใ่นระดบัมาก ขอ้มลูแสดงดงัรปูที ่6 

 
รปูที ่6 การใชส้ือ่โฆษณา เชน่ สิง่พมิพ ์ในการ
ประชาสมัพนัธเ์วบ็ไซตป์จัจยัทางดา้นการ 

สง่เสรมิการขาย 
สรปุ 

ปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
อนิเทอรเ์น็ตของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัราชภฎัสงขลา 
พบว่า พฤติกรรมการใช้อิน เทอร์เน็ต  ส่วนใหญ่
นักศึกษาใช้อินเทอร์เน็ตมีวัตถุประสงค์ในการใช้
อิน เทอร์เน็ตมากสุด  คือ เพื่ อความบันเทิง และ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ และปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ผ่านอนิเทอรเ์น็ตประกอบดว้ย 
ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา  ดา้นสถานที ่  
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การศึกษาความเป็นไปได้ของธรุกิจไร่เมล่อนไฮโดรฟารม์ ในจงัหวดัเชียงราย 
The Feasibility Study of Melon Hydro Farm at Chiang Rai 

 
ทนง พิลาลยั1* และ ดร. กิตติพงษ์ ศิริโชติ2 

Tanong Pilalai1* and Dr. Kittipong Sirichoti2 
 

ABSTRACT 
The study of feasibility of investing open Melon Hydro Farm at Chiang Rai. Objective is to study 

the possible implementation of Melon Hydro Farm at Chiang Rai and use to develop a business plan for 
the next. The farm is located at Mae Sai, Chiang Rai and the store is located near Central Plaza Chiang 
Rai. Which has been studied in many aspects of the overall analysis of the industry and the environment, 
analysis of the marketing, analysis of the operation & management and analysis of the finance. 
 The results showed that analysis of the overall industry and environment for business Melon 
Hydro Farm in Chiang Rai. Has been interesting form consumers and the trends have continued to be 
growth. Analysis of the marketing, the main target of customer is working age around 31-40 years old, 
income more than 30,000 baths per month, the person has lived in Chiang Rai and admired health care 
and organic food. The feasibility has estimated for 5 years. Analysis of the operation & management, the 
farm are operated by crop rotation for output as sales forecasting. The business has been quick operation 
because there is an owner, who is decision maker. For the cost are estimated by cost of goods sold per 
unit. For the analysis of the finance, the Payback period is 11 months 27 days. The Net Present Value of 
the project equal to 11,935,044 baths. The Internal Rate of Return is 111.61%. So, the business is good 
for investment. 
Keywords: Melon, Hydro Farm, Chiang Rai 
 

บทคดัย่อ 
จากการศกึษาเรื่อง การศกึษาความเป็นไปได้ของธุรกจิไร่เมล่อนไฮโดรฟารม์ ในจงัหวดัเชยีงราย โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อความเป็นไปได้ของรูปแบบการด าเนินธุรกจิไร่เมล่อนไฮโดรฟาร์ม  ณ จงัหวดัเชยีงราย และน า
ขอ้มลูทีไ่ดพ้ฒันาเป็นแผนธุรกจิต่อไป โดยทีต่ัง้ของไรเ่มล่อนไฮโดรฟารม์ อยูท่ีอ่ าเภอแม่สาย จงัหวดัเชยีงราย และ
มรี้านค้าปลีกอยู่ใกล้กบัห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลัพลาซ่า เชียงราย ได้ท าการศึกษาในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การ
วเิคราะหภ์าพรวมอตุสาหกรรมและสถานการณ์ทัว่ไป การศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นการตลาด การศกึษาความ
เป็นไปไดท้างดา้นการด าเนินงานและการบรหิาร  ไปจนถงึการศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงนิ 
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 ผลการศกึษาพบว่าการวเิคราะห์ทางด้านภาพรวมของอุตสาหกรรมและสิง่แวดลอ้ม ธุรกจิเมล่อน ในเขต
จงัหวดัเชยีงรายนัน้มไีด้รบัความสนใจจากผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้และมแีนวโน้มเตบิโตอย่างต่อเนื่อง  การวเิคราะห์ด้าน
การตลาดมกีลุ่มเป้าหมายหลกัคอืกลุ่มคนวยัท างาน อายุ 31-40 ปี ทีม่รีายไดม้ากกว่า 30,000 บาทขึน้ไปต่อเดอืน 
ทีอ่าศยัอยู่ในเขตจงัหวดัเชยีงราย และมพีฤตกิรรมรกัสุขภาพ นิยมรบัประทานอาหารทีป่ลอดสารพษิ โดยมกีาร
ประมาณยอดขายไว้ 5 ปี การวเิคราะห์ด้านการด าเนินงานและการบรหิารท าการปลูกหมุนเวียนกนั เพื่อให้ได้
ผลผลติตามทีไ่ดพ้ยากรณ์ยอดขายไว้ ธุรกจิมคีวามรวดเรว็ในการด าเนินการ เพราะมเีจา้ของเพยีงคนเดยีวเป็นผู้
ตดัสนิใจ ส าหรบัการประมาณการณ์ทางด้านต้นทุนจะมกีารประมาณต้นทุนสนิค้าขายต่อหน่วย  และการศกึษา
ทางด้านการเงนิระยะเวลาคนืทุน 11 เดอืน 27 วนั มูลค่าปจัจุบนัของผลประโยชน์สุทธเิท่ากบั 11,935,044 บาท 
อตัราผลตอบแทนภายใน เทา่กบั 111.61% ซึง่ถอืว่าน่าลงทนุในโครงการ 
ค าหลกั: เมลอน, ไฮโดรฟารม์, เชยีงราย 
 

ค าน า 
ในปจัจุบันแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคที่

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยกระแสการดูแลห่วงใย
สุขภาพ และความปลอดภยัของผู้บรโิภคได้รบัความ
นิยมมากขึน้อย่างต่อเนื่อง ดงัจะเหน็ไดจ้ากความนิยม
ในอาหาร ประเภทออแกนิกส์ หรอืคลนีฟู้ด (อาหารที่
ผ่านกระบวนการปรงุแต่งน้อยทีสุ่ด) ผลไมเ้ป็นหนึ่งใน
ส่วนประกอบของอาหารเพื่อสุขภาพ โดยส านักงาน
ส ารวจสุขภาพประชาชนไทยได้มีการส ารวจข้อมูล
ผูบ้รโิภค ในระหว่าง ปี พ.ศ.2556-2557 พบว่าคนไทย
ส่วนใหญ่คดิเป็นรอ้ยละ 54.5 บรโิภคผลไมทุ้กวนั ซึ่ง
ถือว่ามีผู้บรโิภคต้องการบรโิภคอยู่เป็นจ านวนมาก 
และเพิม่มากขึน้ทุกปี ท าให้การปลูกพชืผกัและผลไม้
ให้ปลอดสารพิษนั ้นได้ร ับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากผลผลติทีป่ลอดสารพษินัน้มตี้นทุนที่ต ่ากว่า 
และผลผลติทีไ่ดม้รีาคาทีด่กีว่าผลผลติทีใ่ชส้ารเคมี ซึง่
หนึ่งในวิธีที่สามารถควบคุมผลผลิตที่ปลอดสารพิษ
เพื่อออกสู่ตลาดใหม้คีุณภาพนัน้กค็อืการใชร้ะบบการ
ปลูกแบบ ไฮโดรโปนิกส์ หรอืการปลูกพชืแบบไร้ดิน 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การปลูกพืชตระกูลเมล่อน ที่เป็น
หนึ่ งในผลไม้ที่ก าลังเป็นที่นิยมอย่างมากในพื้นที่
จงัหวดัเชยีงราย เพราะเป็นผลไมท้ีม่มีลูค่าสงู เป็นพชื
อายุสัน้  จึงสามารถท าเงินได้เร็ว  มีรสชาติที่ เป็น
เอกลักษณ์ และสามารถน าไปรบัประทานได้อย่าง
หลากหลาย ดังนัน้จึงมีความจ าเป็นที่เจ้าของธุรกิจ
จะต้องท าการศกึษาโอกาสในการประกอบธุรกจิ เพื่อ
ศกึษาความเป็นไปไดข้องรปูแบบการด าเนินธุรกจิไร่ 

 
 
เมล่อนไฮโดรฟารม์ ณ จงัหวดัเชยีงราย และน าขอ้มูล
ทีไ่ดพ้ฒันาเป็นแผนธุรกจิต่อไป 

การวิเคราะหภ์าพรวมอตุสาหกรรมและ
สถานการณ์ทัว่ไป 

จากการวิเคราะห์ SWOT ในการด าเนินงาน
ของกิจการ เมล่อนยูบาริ ของไร่เมล่อนไฮโดรฟาร์ม 
เป็นผลผลิตที่มีคุณภาพ และสายพันธุ์ที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ เฉพาะ ซึ่งได้ร ับการรับรองและความ
คุม้ครองทางสายพนัธุ์ ประกอบกบัผลผลติมรีสชาติที่
โดดเด่น และสามารถน าไปแปรรปูไดอ้ยา่งหลายหลาย 
ส าหรับการด า เนินการ  ได้ เลือกใช้รูปแบบการ
เพาะปลูกแบบไฮโดรโปรนิกสห์รอืการปลูกพชืไรด้นิที่
มีการควบคุมปจัจัยแวดล้อมต่างๆ อย่างเหมาะสม 
เช่น อุณหภูม ิความชื้น ค่ากรด-ด่าง ค่า EC เป็นต้น 
ในปจัจุบนัการเกษตรกรรมในประเทศ ถอืว่าไดร้บัการ
สนับสนุนจากทางภาครฐัและเอกชนอย่างมากในการ
เข้ามามีส่วนร่วมทัง้ในเรื่องการลงทุนและปจัจัย
สนับสนุนในด้านการด าเนินการ การตลาด  ท าใหผ้ล
ผลติของธุรกจิมกีารประกนัรายได้และมตีลาดส าหรบั
จดัจ าหน่ายผลผลติ ลดความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิ 
นอกจากนี้ในปจัจุบนัผู้บรโิภคก าลงัให้ความสนใจใน
เรื่องการดูแลสุขภาพ และการบริโภคผลผลิตทาง
การเกษตรที่ปลอดสารพิษมากขึ้น ท าให้โอกาสและ
ช่องทางในการตลาดของสนิคา้ประเภทดงักล่าวมเีพิม่
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มากขึน้ มโีอกาสทีจ่ะเตบิโตต่อไปในอนาคต อย่างไรก็
ตามการทีผ่ลผลติมคีวามคุม้ครองในเรื่องลขิสทิธิท์าง
สายพนัธุ์ ท าให้อาจประสบปญัหาการจัดหาวตัถุดิบ 
โดยเฉพาะเมล็ดพนัธุ์ ทีม่ตีวัแทนจดัจ าหน่ายอยู่น้อย
ราย รวมไปถึงการที่เมล่อนเป็นผลผลิตที่มีความ
ยุ่งยากและต้องใช้การดูแลเอาใจใส่อย่างมากในการ
เพาะปลูก เนื่ องจากมีปจัจัยแวดล้อมเช่น โรคและ
แมลงศตัรูพชื เป็นต้น ท าให้ค่อนขา้งมคีวามเสี่ยงใน
การด าเนินธุรกจิ 

จากการวิเคราะห์ สภาพการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมโดยวิธี  Five Force Model Analysis 
พบว่าปจัจยัทีส่่งผลกระทบในระดบัสงูของธุรกจิ ไดแ้ก ่
อ านาจต่อรองจากผู้ขายวัตถุดิบหรอืซัพพลายเออร์ 
เพราะผู้จ าหน่ายเมล็ดสายพันธุ์มีอยู่น้อยราย และ
จ าเป็นตอ้งสัง่ซื้อในปรมิาณมากๆ อ านาจต่อรองจากผู้
ซื้อสินค้า เพราะเมล่อนเป็นสินค้าที่ผู้ซื้อสามารถ
เปลี่ยนไปเลอืกซื้อผลไมอ้ื่นๆรบัประทานแทนได้ และ
แรงผลกัดนัจากสนิคา้อืน่ๆซึง่สามารถใชท้ดแทนกนัได้ 
อ ย่ า ง ไรก็ ต าม ใน ส่ วน ข อ งข้อ จ ากัด ก าร เข้ า สู่
อุตสาหกรรมของผูแ้ข่งขนัรายใหม่ของธุรกจิเมล่อนที่
เป็นรูปแบบไฮโดรโปรนิกส์ยังถือว่าอยู่ในระดับต ่า 
เนื่ องจากต้องใช้เงินลงทุนที่สูง  ท าให้ เกษตรกร
โดยทัว่ไปเลอืกทีจ่ะใชว้ธิกีารปลูกแบบใชด้นิและใชย้า
ฆา่แมลงอยูเ่ป็นจ านวนมาก 

จากการวิเคราะห์กลยุทธ์โดยใช้  TOWS 
Matrix เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการเลอืกใชก้ลยุทธ์ที่
เหมาะสมในธุรกิจไร่เมล่อนไฮโดรฟาร์ม  ได้แก่ กล
ยทุธ ์WO คอื การเขา้รว่มโครงการเกษตรน ารอ่งทีเ่ป็น
ความร่วมมือกับเจียไต๋และหน่วยงานภาครัฐ (เช่น 
เกษตรอ า เภ อ /จังหวัด ) สนับส นุนและส่ งเสริม
การเกษตรในจงัหวดั  เรยีนรูน้วตักรรมเพิม่เตมิรวมถงึ
เทคนิคการปลูกเมล่อนจากนวตักรรมที่มี เพื่อท าให้
ไดร้บัประสบการณ์เพิม่และสามารถลดต้นทุนได้ และ
เขา้ร่วมโครงการเกษตรน าร่อง ท าใหม้เีงนิทุนเพิม่ขึน้
(ในอตัราดอกเบี้ยต ่า)ในระยะเริม่แรก เป็นประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ กลยุทธ์  WT คือ สร้าง
ความแตกต่างผลผลิต  โดยการใช้สายพันธุ์ที่มี
เอกลกัษณ์เฉพาะ และผลิตในปรมิาณน้อยๆ เรยีนรู้

เทคโนโยลใีหม่ใหม้คีวามเชีย่วชาญทางการท าธุรกจิ-
ปลูกเมล่อน รวมถึงศึกษาเรื่องเกี่ยวกับชีววิทยา
(ศตัรพูชื) ท าใหส้ามารถป้องกนัและแกป้ญัหาทีอ่าจจะ
เกดิขึ้นได้ โดยเหตุผลที่เลือกใช้กลุทธ์ WO และ WT 
เพราะสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่จะท าให้ธุรกิจการเกษตร
ประสบความส าเรจ็คอื การทีส่ามารถปลูกผลติผลทีไ่ด้
คุณภาพและปลอดภยัจากสารเคมทีี่เป็นอนัตรายต่อ
ผูบ้รโิภค ดงันัน้จ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเริม่ต้นดว้ยกล
ยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพฒันาความรูแ้ละสรา้งพื้นฐานทาง
การเกษตรทีด่เีป็นอนัดบัแรก 

การศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด 
 ในการศึกษาครัง้นี้ ได้ท าการเก็บรวบรวม

ขอ้มูลทัง้จากแหล่งขอ้มูลปฐมภูม ิได้แก่ การแจกแจง
เเบบสอบถามพฤติกรรมในการเลือกบรโิภคเมล่อน
และปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อ
เมล่อนในเขตจงัหวดัเชยีงราย จ านวน 144 ชุด ตลอด
การส ารวจจากขอ้มูลไร่เมล่อนทีม่กีารด าเนินธุรกจิใน
รปูแบบเดียวกนัในพื้นที ่1 แหล่ง และจากขอ้มูลทุติย
ภูมิที่มีการรวบรวมไว้โดยหน่วยงานทัง้ของภาครฐั 
และภาคเอกชน 

 จากการศกึษาพฤตกิรรมในการเลอืกบรโิภค
เมล่อนและปจัจยัทางการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลือกซื้อเมล่อนในเขตจงัหวดัเชยีงราย โดยการตอบ
แบบสอบถาม ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 144 ตวัอย่าง 
ส าหรบัพฤติกรรมในการเลือกบรโิภคเมล่อนพบว่า  
ผูบ้รโิภคนิยมทานเมล่อนประเภท เมล่อนตาขา่ย (Net 
Melon) ม า ก ก ว่ า เม ล่ อ น ผิ ว เรีย บ  (Honeydew) 
ช่วงเวลาที่ผู้บริโภคหาซื้อเมล่อนมากที่สุด  คือ ช่วง 
16.01 - 20.00 น. เหตุผลที่ผู้บริโภคเลือกซื้อเมล่อน
มากที่สุด คือ เพื่อรบัประทานเอง ผู้บรโิภคหาซื้อเม
ล่อนได้จากแหล่งใดมากทีสุ่ด คอื หา้งสรรพสนิคา้ อยู่
ที่ร้อยละ 54.9 รองลงมาคือ ตลาดสด อยู่ที่ร้อยละ 
36.1  ปรมิาณเมล่อนทีผู่บ้รโิภคบรโิภคเฉลีย่อยูท่ี ่2.31 
ลูกต่อเดือน และวิธีการบรโิภคเมล่อนที่ผู้บรโิภคชื่น
ชอบมากทีสุ่ด คอื การรบัประทานผลสดๆ และปจัจยั
ทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสนิใจเลือกซื้อเมล่อน
มากที่ สุ ด  คือ  ป ัจ จัยด้ าน ราคา (ค่ า เฉลี่ ย  4.34) 
รองลงมา ได้แก่ ปจัจัยด้านช่องทางการจ าหน่าย 
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(ค่าเฉลีย่ 4.23) ปจัจยัด้านพลติภณัฑ์ (ค่าเฉลีย่ 4.09) 
และปจัจยัด้านการส่งเสรมิการตลาด (ค่าเฉลี่ย 3.71) 
ตามล าดบั  

 ส าหรบัลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจไร่เม
ล่อนไฮโดรฟารม์ คอื กลุ่มคนวยัท างาน อายุ 31-40 ปี 
ที่มรีายได้มากกว่า 30,000 บาทขึ้นไป ที่อาศยัอยู่ใน
เขตจังหวดัเชียงราย ที่มีพฤติกรรมรกัสุขภาพ นิยม
รับประทานอาหารที่ปลอดสารพิษ  ส าหรับการ
พยากรณ์ยอดขายในปีแรกมยีอดขาย 4,800,000 บาท 
และก าหนดให้มยีอดขายเพิ่มขึ้นในอตัราคงที่ 6,000 
ลูกต่อปี ตามนโยบายการผลติในปรมิาณที่เหมาะสม 
โดยในปีสุดทา้ยของการลงทนุ โดยในปีที ่5 มยีอดขาย
อยูท่ี ่14,400,000 บาท  
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการด าเนินงานและ

การจดัการ 
ส าหรบัการผลิตเมล่อนของธุรกิจไร่เมล่อน 

ไฮโดรฟารม์จะใชร้ะยะเวลาปลูกต่อครัง้ ประมาณ 90 
วัน ซึ่งจะท าการปลูกหมุนเวียนกันไป  เพื่อให้ได้
ผลผลิตตามที่ได้พยากรณ์ยอดขายไว้ เช่น ในปีที่ 1 
ท าการปลกูเมล่อนครัง้ละ 2 โรงเรอืน (โรงเรอืนละ 650 
ตน้ ผลผลติทีไ่ด้ 500 ลูก) หรอืคดิเป็นเดอืนละ 1,000 
ลูก ในปีที ่โดยหลงัจากเกบ็เกีย่วในโรงเรอืนนัน้ๆแล้ว 
ก็จะท าการลงแปลงเพาะปลูกต่อไปในเดือนถัดไป 
เพือ่ใหผ้ลผลติมคีวามต่อเนื่อง 

ผลการศึกษาด้านการด าเนินงานและการ
บรหิาร พบว่าการผลิตสามารถหมุนเวียนเพาะปลูก
เพื่อใหไ้ด้ผลผลติตามการพยากรณ์ และสามารถทีจ่ะ
ขยายก าลังการผลิตได้ ส าหรับการผลิตที่มีความ
ประหยัด ในขนาด  (Economy of scale) จะท า ให้
ต้นทุนสนิค้าลดลง ท าให้ธุรกจิมโีอกาสที่จะเพิม่ก าไร
จากการขายได้ นอกจากนี้สถานที่ที่ตัง้ บริษัทฯได้
เลือกสถานที่ที่ ใกล้กับแรงงานที่มีประสบการณ์
ทางดา้นการเกษตรกรรม และสถานทีม่สีาธารณูปโภค
ทีส่ามารถสนับสนุนการผลติไดเ้ป็นอยา่งด ีเช่น ไฟฟ้า 
ถนน น ้าประปา เป็นตน้ ส าหรบัการประมาณการดา้น
ต้นทุน  จะได้ต้นทุน  (CGS) ต่อเมล่อน 1 ลูก อยู่ที ่
67.03 ในปีที ่1 และตน้ทุน (CGS) จะปรบัตวัลดลงทุก
ปี เพราะมกีารประหยดัในขนาดการผลิต (Economy 

of scale) โดยในปีสดุทา้ย ปีที ่5 มตีน้ทนุ (CGS) อยู่ที ่
57.76 บาทต่อลกู 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 
ผลการศึกษาด้านการเงิน พบว่ามีความ

เป็นไปไดท้ีจ่ะลงทุนท าโครงการธุรกจิไร่เมล่อน ไฮโดร
ฟาร์ม ในเขตจังหวัดเชียงราย เนื่ องจากมีมูลค่า
ปจัจุบนัสุทธทิีด่ ี(NPV) ประมาณ 11,935,044 บาท มี
อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) เทา่กบัรอ้ยละ 111.61 
ซึ่งมากกว่าอตัราคดิลด (k) ที่ธุรกจิก าหนดไว้ร้อยละ 
15 และมรีะยะเวลาคนืทุน 11 เดอืน 27 วนั อย่างไรก็
ตามในการวิเคราะห์ความไว(Sensitivity Analysis) 
โดยแบ่งการจ าลองสถานการณ์สมมุตอิอกเป็น 2 กรณี 
คอื กรณีที ่1 ต้นทุนวตัถุดบิ CGS ของผลผลติเมล่อน
ต่อลกูเพิม่ขึน้ 20% จากภาวะเศรษฐกจิภายในประเทศ 
ท าให้ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง และ
ค่าใชจ้่ายในการผลติเพิม่สงูขึน้ และกรณีที ่2 จากการ
ที่ ย อดขายป รับ ตัว ลดล ง ปี ล ะ  20% เนื่ อ งจ าก
ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกจิทีม่กีารชะลอตวั ท าให้
ผลติเมล่อนมจี านวนผูส้นใจซือ้ลดลงในตลาดต่างจากที่
ธุรกิจคาดการณ์ ไว้ในตอนเริ่มต้นลงทุน  ในการ
วเิคราะห์พบว่า กรณีที่ 1 ถึงแม้ต้นทุนวตัถุดิบ CGS 
จะมกีารปรบัตวัเพิม่ขึน้ 20% ทกุปี อยา่งไรกต็ามธุรกจิ
ยงัคงน่าลงทุน เนื่องจากมูลค่าปจัจุบนัสุทธยิงัคงเป็น
บวก อยู่ที่ 11,300,220 บาท และอตัราผลตอบแทน
ภายในยงัอยูท่ีร่อ้ยละ 106.34 เชน่เดยีวกบัในกรณีที ่2 
เมื่อยอดขายปรบัตัวลดลงทุกๆปี ปีละ 20% พบว่า
ธุรกิจยงัคงน่าลงทุน แต่ควรลงทุนในระยะเวลาสัน้ๆ 
เนื่องจากมรีะยะเวลาคนืทนุทีเ่รว็ แต่มลูคา่ปจัจุบนัสทุธิ
ลดลงเหลอืเพยีง 904,380 บาท และอตัราผลตอบแทน
ภายในอยูท่ีร่อ้ยละ 33.56  

การวิเคราะหแ์ละประเมินผลโครงการ 
 โครงการมคีวามน่าลงทุน โดยพิจารณาจาก
อัตราผลตอบแทนภายใน ร้อยละ111.61 ที่สูงกว่า
อตัราคดิลดรอ้ยละ 15 และโครงการมรีะยะเวลาคนืทุน
ทีร่วดเรว็ คอื 11 เดือน 27 วนั ซึ่งถือเป็นตวัเลขที่น่า
ลงทุนอย่างยิง่ อย่างไรธุรกจิกย็งัมคีวามเสีย่งอยู่มาก
จากปจัจยัต่างๆทีอ่าจท าใหธุ้รกจิประสบปญัหาในการ
ด าเนินงาน เช่น จดัหาเมล็ดพนัธุ์ใหไ้ด้ตามที่ต้องการ 
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การแข่งขัน ในตลาด  ราคาผลผลิตที่ ตกต ่ า  ภัย
ธรรมชาติ และโรคจากพืช  เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกจิในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ 
 การประมาณการยอดขายในการศกึษาอาจมี
ความคลาดเคลื่อนเนื่องจากผลผลิตเมล่อนที่มีความ
หลากหลายในตลาด ประกอบกบัสายพนัธุ์เมล่อนยบูา
ร ิคงิ ทีย่งัไม่เป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายในตลาด การศกึษา
การยอมรบัของผูบ้รโิภคควรมกีารศกึษาใหม้ากกว่านี้ 
เพื่อที่จะได้สามารถคาดการณ์ผลการตอบรับใน
ผลติภณัฑท์ีแ่ม่นย าขึน้ เพื่อทีจ่ะได้น าขอ้มลูทีไ่ด้มาใช้
ในการพยากรณ์ยอดขายและวางแผนการด าเนินงานที่
มปีระสทิธภิาพในการด าเนินการ ทัง้นี้ผูศ้กึษารายงาน
มคีวามมัน่ใจว่า ผลติภณัฑ์เมล่อน สายพนัธุ์ยบูาร ิคงิ 
ทีไ่ดคุ้ณภาพ ทัง้รสชาตแิละภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ 
ตลอดจนกระบวนการผลิตที่ปลอดสารพิษ จะได้รบั
การตอบรบัทีด่จีากผูบ้รโิภค ทีม่ใีจรกัในสุขภาพ และมี
โอกาสเตบิโตขึน้ต่อไปในอนาคต  

อย่างไรก็ตามในการเลือกกลุ่มเป้าหมายใน
การศกึษาครัง้นี้ เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผูท้ีอ่าศยัอยู่
ในจงัหวดัเชยีงราย ซึง่ไม่ไดส้นใจกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็น
กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในจังหวัด 
อาจท าใหเ้สยีโอกาสในธุรกจิ จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษา
พฤติกรรมผู้บริโภคจากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ภายนอกพื้นที่จ ังหวัดเพิ่มเติม และช่องทางการจัด
จ าหน่ายเมล่อนของธุรกจิยงัน้อยเกนิไป ซึ่งมรีา้นค้า
ปลีกเพียง 1 แห่ง ท าให้ธุรกิจไม่สามารถเข้าถึง
ผู้บริโภคได้ครอบคลุม ดังนั ้นควรที่จะมีการเพิ่ม
ชอ่งทางจดัจ าหน่าย เพือ่เพิม่โอกาสในการจดัจ าหน่าย
ผลผลิตตามสถานที่ส าคญัในจงัหวดั เช่น สนามบิน
นานาชาติ แม่ฟ้าหลวง วดัร่องขุน ห้าแยกพ่อขุนเม็ง
รายมหาราช ตลาดไนซบ์าซ่า เป็นตน้ 
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ปัจจยัการยอมรบัเทคโนโลยี และประเทศแหล่งก าเนิดสินค้าท่ีส่งผลต่อทศันคติในการใช้
บริการ Pre-order เคร่ืองส าอางผา่นทางออนไลน์ของผูบ้ริโภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
The Technology Acceptance and Country of Origin Affecting the Attitude on Pre-

order Cosmetic via Online Business of Customer in Bangkok 
 

ปัญญ์จทรพัย ์ปัญญาไว1* และ ดร. รวิพรรณ สภุาวรรณ์1 

Panyajasup Panyawai1* and Dr. Lokweetpun Suprawan1 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research was to study the technology acceptance and country of origin 
affecting the attitude on pre-order cosmetic via online business of customer in Bangkok. The samples 
used for the research were the population in Bangkok. Data were collected from 400 customers through a 
closed-ended questionnaire survey. The statistics used in the analysis were percentage, mean, standard 
deviation, standard deviation, Pearson’s correlation coefficient and multiple regression analysis. 
  This research found that most of respondents are female, aged 21-30 years; most of all are with 
bachelor’s degree, and most of them working in the private company with a monthly income between 
15,001-30,000 baht. As for the hypothesis testing, the results found that the technology acceptance and 
country of origin affecting the attitude on pre-order cosmetic via online business of customer in Bangkok 
at significant level of 0.05. 
Keywords: technology acceptance, country of origin, attitude, pre-order cosmetic 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษาฉบบันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลย ีและประเทศแหล่งก าเนิดสนิคา้ที่

สง่ผลต่อทศันคตใินการใชบ้รกิาร Pre-order เครือ่งส าอางผา่นทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร 
ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาคอืผูบ้รโิภคทีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิด
ในการเกบ็รวมรวมขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื สถติเิชงิพรรณนา ไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่น
เบีย่งเบนมาตรฐานและสถติเิชงิอนุมานทีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานไดแ้ก่การวเิคราะหส์มัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 
และการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ 
 ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายรุะหว่าง 21-30 ปี มกีารศกึษาระดบั
ปรญิญาตร ีอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน และสว่นใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่อยูท่ี ่15,001-30,000 บาท  ผลการทดสอบ
สมมตฐิานพบวา่ ปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลยดีา้นการรบัรูค้วามงา่ยในการใชง้าน ปจัจยัการยอมรบัเทคโนโลยดีา้น
การรบัรูป้ระโยชน์ และปจัจยัประเทศแหล่งก าเนิดสนิคา้ สง่ผลต่อทศันคตใินการใชบ้รกิาร Pre-order เครือ่งส าอาง
ผา่นทางออนไลน์ของผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
ค าหลกั: การยอมรบัเทคโนโลย,ี ประเทศแหล่งก าเนิดสนิคา้, ทศันคต,ิ Pre-order เครือ่งส าอาง 
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ค าน า 
 ปจัจุบนัอุตสาหกรรมเครือ่งส าอางไทยมมีลูค่า
ประมาณ 2 แสนล้าน ผู้ประกอบการอกีหลายรายใน
ต่างประเทศทัง้เอเชียและยุโรปที่จะหันมารุกตลาด
เครื่องส าอางในประเทศไทยมากขึน้ จากไลฟ์สไตล์ที่
เปลี่ยนไป ก าลังซื้อที่เพิ่มขึ้น ผู้บริโภคหันมานิยม
สนิคา้ทีเ่น้นจุดขายดา้นคุณภาพ โดยชจูุดแขง็ของแบ
รนด์ในเรื่องคุณภาพสนิคา้ และความเป็นพรเีมยีมซึ่ง
ตอบโจทยผ์ูบ้รโิภคยคุปจัจุบนั และจากขอ้มลูของศนูย์
พยากรณ์เศรษฐกจิและธุรกจิมหาวทิยาลยัหอการค้า
ไทย ที่ได้ท าการจดัอนัดับ 10 ธุรกิจที่โดดเด่น โดย
ประเมนิจาก ปี 2554-2557 พบว่าในปี 2558 ธุรกจิที่
เกี่ยวกับสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม 
เครื่องส าอาง เป็นธุรกจิทีน่่าลงทุนอนัดบั 1 ตดิต่อกนั 
เนื่ องจากกระแสการให้ความส าคัญกับการรักษา
สขุภาพและการดแูลความงามเพิม่มากขึน้  
 นอกจากนี้การเติบโตอินเทอร์เน็ต จึงมีการ
น าเอาประโยชน์ในส่วนนี้มารวมกบัความสนใจเรื่อง
ความสวยความงามของผูบ้รโิภค โดยใชเ้ป็นเครื่องมอื
หนึ่งในการขายสนิคา้ประเภทเครื่องส าอางแกผู่บ้รโิภค
ในลกัษณะของสนิคา้ Pre-Order ซึ่งเป็นสนิคา้ทีต่้องมี
ระยะเวลาในการสัง่ซื้อ หรอืสนิคา้ทีต่อ้งมรีะยะเวลาใน
การผลิต เป็นสินค้าที่ไม่มีของในสต็อค โดยการ
ตัดสินใจซื้อสินค้า Pre-Order  จากต่างประเทศของ
ผู้บริโภคนัน้ ผู้บรโิภคจะพิจารณาจากองค์ประกอบ
ภ าย ใน ของสิน ค้ า  เช่ น  ก ารออกแบบ  สี  แ ล ะ
องค์ประกอบภายนอกของสนิคา้ ซึง่เป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัทีส่รา้งความแตกต่างใหก้บัสนิคา้ เช่น ราคา ชื่อ
ตราสนิคา้ การรบัประกนั และองคป์ระกอบภายนอกที่
ส าคัญอีกตัวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า Pre-
Order จากต่างประเทศ คือ ประเทศแหล่งก าเนิด
สินค้า (Country of Origin) (ธัญธิดา โครุบล, 2554) 
ซึง่ในธุรกจิเกีย่วกบัเครื่องส าอางการน าเทคโนโลยมีา
ช่วยนอกจากการติดต่อสื่อสาร และประชาสัมพันธ์
สนิคา้แลว้ การด าเนินธุรกจิในรปูแบบของสนิคา้ Pre-
order เป็นสิง่หนึ่งทีผู่บ้รโิภคใหค้วามนิยม แต่ผูบ้รโิภค

กย็งัคงมคีวามกงัวลและขาดความเชือ่มัน่ในการใชง้าน 
ดงันัน้การท าใหผู้บ้รโิภคเกดิการยอมรบัเทคโนโลยจีงึ
เป็นอกีหนึ่งปจัจยัทีไ่ม่ควรมองขา้ม โดยทีแ่บบจ าลอง
การยอมรบันวตักรรมและเทคโนโลย ี(A Technology 
Acceptance Model หรือ TAM) เป็นทฤษฎีที่มีการ
ยอมรบัและมีชื่อเสียงในการเป็นตวัชี้วดัความส าเร็จ
ของการใช้ เทคโนโลยี  น า เสนอโดย  Davis and 
Newstrom (1985) โดยจะท าการวัดจากปจัจัยด้าน
การรบัรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease 
of Used) และ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) ซึ่งตัวแปรในการวัดเหล่านี้ 
จะมผีลใหเ้กดิการยอมรบัและเกดิการน าเทคโนโลยมีา
ใช้งานจรงิ (Behavioral Intentions to Use) (จุฑาพร 
และคณะ, 2556) 
 จากการศึกษาดังกล่าวจะเห็นว่า ประเทศ
แหล่งก าเนิดสินค้า และการยอมรบัเทคโนโลยีของ
ผู้บริโภค นับเป็นตัวแปรหนึ่งที่มีความส าคัญทาง
การตลาดระหว่างประเทศ เนื่องจากมคีวามสอดคลอ้ง
กบัภาพลกัษณ์ตราสนิค้าของผลิตภัณฑ์ และบรกิาร 
รวมทัง้สะทอ้นทศันคตโิดยทัว่ไปของผูบ้รโิภคเกีย่วกบั
สินค้าที่ผลิตในประเทศนัน้ๆ ด้วย ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่ จะท าการศึกษาเรื่อง ป จัจัยการยอมรับ
เทคโนโลยี ในประเด็นเกี่ยวกบัการรบัรู้ความง่ายใน
การใช้งาน และการรบัรู้ถึงประโยชน์ของการใช้งาน 
และปจัจัยประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า ที่ส่งผลต่อ
ทศันคตใินการใชบ้รกิาร Pre-order เครื่องส าอางผ่าน
ทางออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
เพื่อให้ได้ขอ้มูลซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิ
และวางแผนกลยทุธท์างการตลาดต่อไป 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ประเภทและรปูแบบวิธีการวิจยั 
 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
Research) ที่มีรูปแบบการวิจัยโดยใช้แบบสอบถาม 
แ บ บ ป ล า ย ปิ ด  (Closed-end Questionnaire) ที่
ประกอบด้วยขอ้มูลขอ้มลูส่วนบุคคล ขอ้มลูพฤตกิรรม
การใช้ช่องทาง Pre-order การยอมรับเทคโนโลย ี
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ประเทศแหล่งก าเนิดสินค้า และทัศนคติในการใช้
บรกิาร Pre-order เครื่องส าอางผ่านทางออนไลน์ เป็น
เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

ประชากร กลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้คอื ผูบ้รโิภค
ทีอ่ยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ทีเ่คยซื้อหรอืปจัจุบนัซื้อ
เครื่องส าอางผ่านช่องทาง Pre-order ผูว้จิยัจงึก าหนด
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใช้ตารางการค านวณหา
ขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro Yamane ที่ระดบัความ
เชื่อมัน่ 95% ระดับความคลาดเคลื่อน -+5% ซึ่งได้
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คนและท าการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่าง โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง  

การตรวจสอบเคร่ืองมือ 
 การทดสอบความน่าเชือ่ถอื (Reliability Test) 
โดยท าการแจกกบักลุ่มตัวอย่างที่เคยใช้หรอืที่ใช้ใช้
บรกิาร Pre-order เครื่องส าอางผ่านทางออนไลน์ของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงเุทพมหานคร จ านวน 40 คน เพื่อ
ตรวจสอบความน่าเชือ่ถอืโดยการวเิคราะหป์ระมวลหา
ค่ า ค ร อ น บ า ร์ ค แ อ ล ฟ่ า  (Cronbach’s Alpha 
AnalysisTest)ซึ่งได้ค่าเท่ากับ 0.856 หลังจากนั ้น
แบบสอบถามจะน าไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ตอบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในการศึกษาระหว่างเดือน 
สงิหาคม 2558 – มกราคม 2559 ไดค้่าเท่ากบั 0.832 
ดงั 

สรปุผลการวิจยั 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ซึ่งมีจ านวน 301  คน คิดเป็นร้อยละ 75.2 มีอายุ
ระหว่าง 21-30 ปี ซึง่มจี านวน 171 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
42.8 มีการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีซึ่งมจี านวน 236 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.0 อาชพีพนักงานบรษิทัเอกชน 
ซึ่งมีจ านวน 198 คน คิดเป็นร้อยละ 49.5 และส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 15,001-30,000 บาท ซึ่งมี
จ านวน 227 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.8 
ตารางที ่1 ความน่าเชื่อถือโดยการวเิคราะห์ประมวล
หาคา่ครอนบารค์แอลฟา่ 

ข้อ ปัจจยั Cronbach’s 
Alpha (40) 

Cronbach’s 
Alpha (400) 

1 การยอมรบั
เทคโนโลย ีดา้น
การรบัรูค้วาม
งา่ยในการใช้
งาน 

0.932 0.889 

2 การยอมรบั
เทคโนโลย ีดา้น
การรบัรู้
ประโยชน์ 

0.862 0.842 

3 ประเทศ
แหล่งก าเนิด
สนิคา้ 

0.847 0.812 

4 ทศันคตใินการ
ใชบ้รกิาร Pre-
order 
เครือ่งส าอาง
ผา่นทาง
ออนไลน์ 

0.824 0.808 
 

รวม 0.856 0.832 
 
 ขอ้มูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้บรกิาร Pre-
order เครื่องส าอางผ่านทางออนไลน์ ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่มคีวามถี่ในการเลอืกซื้อ
เครื่องส าอาง ทุกๆ 1 เดือน ซึ่งมจี านวน 188 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 47.0 รปูแบบการช าระเงนิผา่นทาง Online 
banking จ านวน 171 คน คิดเป็นร้อยละ 42.8 ราคา
สนิคา้ทีซ่ื้อ 1,001 – 1,500 บาท จ านวน 160 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 40.0 และส่วนใหญ่เลือกซื้อเครื่องส าอาง
ผา่นทางออนไลน์เพราะมสีนิคา้ทีต่อ้งการ จ านวน 121 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.2 

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นต่อ
การยอมรบัเทคโนโลยดีา้นการรบัรูค้วามงา่ยในการใช้
งานอยู่ในระดับมาก ที่ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.70 โดย
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคเห็นด้วยมาก ใน
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เรื่อง ท่านสามารถใช้บรกิาร Pre-order เครื่องส าอาง
ผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ยาก ที่ระดับ  รองลงมาคือ 
ก ระบ วนการสั ง่ซื้ อ ในการใช้บ ริก าร Pre-order 
เครื่องส าอางผ่านทางออนไลน์ มีข ัน้ตอนไม่ซับซ้อน 
ท่านสามารถเข้าใจได้ไม่ยาก ท่านสามารถสมัครใช้
บ ริก า ร เพื่ อ ซื้ อ สิน ค้ า ใช้ ก า รบ ริก า ร  Pre-order 
เครื่องส าอางผ่านทางออนไลน์ได้โดยไม่ยุ่งยาก และ
ท่านสามารถเขา้ถงึขอ้มูลสนิคา้ในการใชบ้รกิาร Pre-
order เครือ่งส าอางผา่นทางออนไลน์ไดไ้มย่าก  

ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นต่อ
การยอมรบัเทคโนโลยีด้านการรบัรู้ประโยชน์  อยู่ใน
ระดับมาก โดยเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ผู้บรโิภค
เห็นด้วยมาก ใน เรื่ อ ง การใช้บ ริการ Pre-order 
เครื่องส าอางผ่านทางออนไลน์ท าใหท้่านมขีอ้มูลก่อน
ตัดสินใจซื้อ รองลงมาคือ การใช้บริการ Pre-order 
เครื่องส าอางผ่านทางออนไลน์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายของ
ทา่นจากการซื้อสนิคา้หรอืบรกิารผ่านช่องทางอื่น การ
ใช้บรกิาร Pre-order เครื่องส าอางผ่านทางออนไลน์ 
ช่วยให้ท่านประหยัดเวลา ท่านสามารถติดต่อกับ
รา้นคา้/ ผูใ้หบ้รกิาร Pre-order เครื่องส าอางผ่านทาง
ออนไลน์ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง และท่านสามารถตดิตาม
ดูสินค้าหรือบรกิารออนไลน์ใหม่ๆ ผ่านผู้ให้บริการ 
Pre-order เครื่องส าอางผ่านทางออนไลน์  ได้เสมอ 
ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นต่อ
ประเทศแหล่งก าเนิดสนิคา้ อยู่ในระดบัปานกลาง โดย
เมื่อพิจารณารายขอ้พบว่า ผู้บรโิภคเห็นด้วยมากใน
เรื่อง ประเทศที่ผลิตเครื่องส าอางมีความเป็นผู้น า
ทางด้านเทคโนโลย ีรองลงมาผู้บรโิภคเห็นด้วยปาน
กลาง ใน เรื่ อ ง  ป ระ เทศที่ ผ ลิต เค รื่ อ งส าอ างมี
ความสามารถในการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการพฒันา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ ประเทศที่ผลิตเครื่องส าอางมี
ความสามารถในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ์
ประเทศทีผ่ลติเครื่องส าอางมคีวามสามารถในการน า
เทคโนโลยมีาใช้ในกระบวนการผลิต ประเทศที่ผลิต
เครื่องส าอางมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อยู่เสมอ  

ประเทศทีผ่ลติเครือ่งส าอางมคีวามสามารถในการผลติ
สนิค้าคุณภาพสูง ประเทศที่ผลิตเครื่องส าอางมีการ
ควบคุมคุณภาพ มาตรฐานการผลิตที่ น่าเชื่อถือ 
ประเทศที่ผลิตเครื่องส าอางมีมาตรฐานการผลิตสูง 
ประเทศทีผ่ลติเครื่องส าอางมคีวามสามารถในการสรร
ห า วัต ถุ ดิ บ ที่ มี คุ ณ ภ าพ  แ ล ะป ร ะ เท ศ ที่ ผ ลิ ต
เค รื่อ งส าอางมีความสามารถ ในการเรียน รู้ ใน
เทคโนโลยรีะดบัสงู ตามล าดบั 
 ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเห็นต่อ
ทศันคตใินการใชบ้รกิาร Pre-order เครื่องส าอางผ่าน
ทางออนไลน์อยู่ในระดบัมาก โดยเมื่อพจิารณารายขอ้
พบว่า ผู้บรโิภคเห็นด้วยมาก ในเรื่อง ท่านรู้สึกดีต่อ
การซื้อเครื่องส าอาง Pre-order รองลงมา ท่านคดิว่า
เครื่องส าอาง Pre-order มีความแปลกใหม่น่าความ
สนใจ ท่านรูส้กึยนิดกีบัขอ้ความเสนอสทิธพิเิศษต่างๆ 
ในการซือ้เครื่องส าอาง Pre-order ท่านคดิว่าควรมกีาร
ข า ย สิ น ค้ า  Pre-order อื่ น ๆ  น อ ก เห นื อ จ า ก
เครื่องส าอาง ท่านคิดว่าการซื้อเครื่องส าอาง Pre-
order ท าใหท้่านรูส้กึสนใจในตวัสนิคา้หรอืบรกิารมาก
ขึ้น และท่านสนใจที่จะซื้อเครื่องส าอาง Pre-order 
มากกว่าทีจ่ะซือ้เครือ่งส าอางดว้ยตวัเอง ตามล าดบั 
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ศึกษาระดบัความรู้และความพร้อมของนักเทคนิคการแพทยต่์อการเป็นศนูยก์ลาง
สขุภาพนานาชาติของประเทศไทย 

The Study of Knowledge and Readiness to be Medical Hub  
of Medical Technologist in Thailand  

 
สจิุนดา บญุเทพ1*  

Sujinda Boontep1*  
 

ABSTRACT 
 The research to study of knowledge and readiness of Medical Technologist to Medical Hub of 
Thailand used questionnaire as the data collection instrument and analyzed using SPSS. Statics used for 
the analysis include percentage, mean, standard deviation, t-test independent and One-Way anova. The 
majority of the sample groups were female, aged between 20-30 years, working experience is less than 
10 years, job level is officer and working in governance hospital. The results were found that knowledge 
and readiness to be Medical Hub of Medical Technologist in Thailand were affected by age, working 
experience, job level, and type of working place.    
Keywords: Knowledge, Readiness, Medical Technologist, Medical Hub 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาเรื่องระดับความรู้และความพร้อมของนักเทคนิคการแพทย์ต่อการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ

นานาชาตขิองประเทศไทย ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
โปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลส าเรจ็รูป โดยสถติิที่ใช้ คอื รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลี่ยด้วยวิธีการทดสอบ Independent-Sample t test One-Way ANOVA การวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู ่
(LSD) ซึ่งผลการวจิยัพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนักเทคนิคการแพทย์เพศหญงิ อายุ 20-30 ปี อายุงานน้อย
กว่า 10 ปีต าแหน่งงานระดบัปฎิบตัิการและท างานในโรงพยาบาลรฐับาล จากการทดสอบสมมติฐานพบว่านัก
เทคนิคการแพทยท์ีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ดา้น อาย ุอายงุาน ระดบัต าแหน่งงานและประเภทสถานทีป่ฏบิตังิาน
ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบัความรูแ้ละความพรอ้มต่อการเป็นศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาตแิตกต่างกนั  
ค าหลกั: ความรู,้ ความพรอ้ม, นกัเทคนิคการแพทย์, ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิ
 

ค าน า 
สืบเนื่ องจากแผนพัฒนาประเทศไทยเป็น

ศนูยก์ลางดา้นการแพทยส์าธารณสขุของเอเชยี ตัง้แต่
ปี พ.ศ. 2546 จนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิฉบบัที1่2 (พ.ศ. 2560-2564) รฐับาลมคีวาม

พยายามพฒันาศกัยภาพของประเทศไทยสู่การเป็น
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ทัง้ในด้านศูนย์กลาง
บริการสุขภาพ  (Medical Service Hub) ศูนย์กลาง
บรกิารเพื่อส่งเสรมิสุขภาพ(Wellness Hub) ศนูยก์ลาง
ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ  (Product Hub) และ
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ศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย  (Academic 
Hub) ทัง้นี้ เพื่อน ารายได้กลบัมาใช้ยกระดบัคุณภาพ
บริการสาธารณสุขภายในประเทศ โดยรัฐบาล
คาดการณ์ว่าการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติจะ
สามารถท ารายได้ให้ประเทศไม่ต ่ากว่าปีละ 50,000-
60,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งปจัจุบันมูลค่าตลาดการ
ทอ่งเทีย่วเชงิสขุภาพในประเทศไทย มมีลูคา่รวมไมต่ ่า
กว่า 140,000 ล้านบาท โดยสร้างรายได้สู่ ธุ รกิจ
โรงพยาบาลเอกชน 70,000 ลา้นบาท(รอ้ยละ 50) การ
ท่องเที่ยว 50,000 ล้านบาท(ร้อยละ 36) และการ
ส่งเสรมิสุขภาพ 20,000 ล้านบาท(ร้อยละ 14) อกีทัง้
ประเทศไทยมจีุดแขง็อยู่ทีศ่กัยภาพทางการแพทยแ์ละ
คุณภาพการบริการที่ได้รบัการยอมรบัในตลาดโลก 
ในขณะที่ราคาไม่สูงเมื่อเทียบกบับรกิารสุขภาพของ
ประเทศอื่นๆ และมปีจัจยัหนุนจากอธัยาศยัทีเ่ป็นมติร
ของคนไทย แหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงามดงึดูดใจ จงึท า
ใหไ้ทยไดเ้ปรยีบกว่าประเทศอืน่ๆในภมูภิาค รฐับาลจงึ
ผลักดันให้โรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนและ
รฐับาลมกีารตื่นตวัและปรบัตวัเพื่อตอบรบักบันโยบาย
ดงักล่าว ยกตวัอย่าง โครงการพฒันาศริริาชสู่สถาบนั
การแพทยช์ัน้เลศิในเอเชยีอาคเนย ์เป็นตน้ นักเทคนิค
การแพทย์ บุคคลซึ่งได้ขึน้ทะเบยีนและรบัใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์จากสภา
เทคนิคการแพทย ์ โดยเป็นวชิาชพีทีก่ระท าต่อมนุษย์
เพื่ อ ให้ ได้ สิ่ งตัวอย่ างท างการแพทย์  และ การ
ด าเนินการโดยวธีทีางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีาร
ตรวจ ทดสอบ วเิคราะห์ วจิยัและการรายงานผลการ
ตรวจ เพื่อการวินิจฉัย การติดตามการรักษา การ
พยากรณ์โรคและการป้องกนัโรคหรอืเพื่อการประเมนิ
ภาวะสุขภาพ หนึ่งในบุคลากรที่จะต้องมกีารปรบัตัว
ต่อนโยบายนี้ เนื่องจากการจะเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติ (Medical Hub) ได้นั ้นห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์จ าเป็นต้องได้ร ับการรับรองระบบ
ม าต รฐาน ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก า รที่ เ ป็ น ที่ ย อ ม รับ ทั ้ง
ภายในประเทศ เชน่ HA(Hospital Accreditation) และ 
LA ( Laboratory Accreditation)  แ ล ะ ร ะ บ บ
ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล  เช่ น  JCI (Joint Commission 
International) ทั ้งนี้ เพื่ อ ส ร้ า งค ว าม เชื่ อ มั น่ แ ล ะ

ภาพลกัษณ์ที่ดใีหก้บัโรงพยาบาลเนื่องจากสญัลกัษณ์
นี้เป็นตัวช่วยคดักรองสถานพยาบาลที่มีคุณภาพให้
ผู้รบับรกิารได้มัน่ใจว่า สถานพยาบาลแห่งนัน้มกีาร
ให้บรกิารที่มุ่งเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ 
ป่วยและผู้ร ับบริการเป็นส าคัญ อีกทัง้นักเทคนิค
การแพทย์ต้องปรบัตัวกบัเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ
เครือ่งมอืตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร โรคตดิต่อ
ของกลุ่มประเทศอื่นๆ ทกัษะการสื่อสารภาษาองักฤษ 
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาระดบัความรูแ้ละความ
พรอ้มของนักเทคนิคการแพทย์ต่อการเป็นศูนย์กลาง
สขุภาพนานาชาต ิ(Medical Hub) ของประเทศไทย 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกบัความรู้ซึ่งเป็นระดับ
ก าร เรีย น รู้พื้ น ฐาน แต่ ค วาม รู้ส าม ารถ ใช้ เป็ น
องค์ประกอบพื้นฐานเพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่
สูงขึน้ไปได้  (Bloom, 1956) ใหค้วามหมายของค าว่า
ความรู ้คอื ความรูม้กัมคีวามเกีย่วขอ้งกบัค าว่า รู ้ระบุ 
บอก ระลึกได้ โดยความรู้เป็นพฤติกรรมที่สามารถ
จดจ า เก็บรกัษาความรู้นัน้ไว้และมีการระลึกได้ใน
ภายหลงั จ าแนกออกเป็น 3 ลกัษณะ คอื 1) ความรูใ้น
เนื้อหา (Knowledge of specifics) คอืความรูเ้กีย่วกบั
ค าศพัทแ์ละค านิยาม ซึง่เป็นสิง่ทีต่กลงกนัไวเ้พื่อใชใ้น
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและ
ความรู้เกี่ยวกบัเกณฑ์และข้อเท็จจรงิ เช่น สูตร กฏ 
ทฤษฎี เนื้ อหาวิชา วัน เวลา สถานที่ เป็นต้น  2) 
ความรู้เกี่ยวกับวิธีด าเนินการ (Knowledge of way 
and means of dealing with specifics) คื อ ค ว าม รู้
เกีย่วกบัระเบียบแบบแผน ในเรื่องของวถิีทางในการ
จดัท า แบบแผน วฒันธรรม ประเพณีทีท่ าสบืทอดกนั
มาและเป็น ความรู้เกี่ยวกบัล าดบัขัน้เหตุการณ์และ
แนวโน้ม ทิศทางการด าเนินงานของเรื่องนัน้ๆตาม
ระยะเวลา อกีทัง้ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีาร เป็นความรูท้ี่
สามารถบอกถึงเทคนิค วิธีกระบวนการ เพื่อที่จ าให้
ได้มาซึ่งผลลัพธ์ที่ต้องการ 3) ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
สากลและน ามธรรม ในสิ่งนั ้น ๆ  (Knowledge of 
universals and abstractions in a field) คือ  ความรู้
เกีย่วกบัหลกัวชิาหรอืความรูใ้นสรปุใจความส าคญัของ
เรื่อง และสามารถน าความรูน้ัน้ไปอภปิราย เชื่อมโยง
สมัพนัธ์ จนแสดงใหเ้หน็ถงึคุณลกัษณะร่วมได ้ดงันัน้
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ความรู ้คอืพืน้ฐานการเรยีนรู้ทีย่งัไมม่กีารคดิวเิคราะห ์
แต่ความรู้คอืสิง่ที่ได้รบัมาและเกดิความจ า หากจะมี
ความรูใ้นเรื่องใด กค็วรมคีวามรูใ้หค้รอบคลุมในด้าน
เนื้อหา ความรู้ในวิธีด าเนินการและความรู้ในเรื่อง
สากลและนามธรรมหรอืความรูร้วบยอดของเรือ่งนัน้ๆ 
เพื่อสามารถใช้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานเพื่อให้เกิด
ทกัษะการเรยีนรู้ที่สูงขึ้นไป เมื่อบุคคลมีความรู้และ
ความเข้าใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้ว ก็จะสามารถน าไป
ประยุกต์ ฝึกฝน วิเคราะห์ สงัเคราะห์และประเมนิค่า
ในสิ่งนัน้ๆได้ ดังนัน้ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดทฤษฎีเรื่อง
ความรู้มาใช้ในการสร้างกรอบงานวิจัยและสร้าง
แบบสอบถามเพื่อการเก็บข้อมูลในกลุ่มนักเทคนิค
การแพทย์ในโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาลเอกชน
เพื่อศึกษาระดับความรู้ต่อเรื่องศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาตขิองประเทศไทย (Medical Hub) 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัความพรอ้ม (สุกญัญา, 
2552) กล่าวว่า ความพรอ้มเป็นปจัจยัส าคญั ที่ท าให้
บุคคลเกดิการเรยีนรู้ ความพร้อม ประกอบด้วย วุฒิ
ภาวะ ประสบการณ์เดิม และขีดความสามารถขัน้
พืน้ฐานของแต่ละองคก์ร แต่ละบุคคล ดงันัน้ในการวาง
แผนการท างาน นักบริหารจ าเป็นต้องสร้างความ
พรอ้มใหเ้กดิขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคไ์ด้งา่ย
ขึ้ น  วิ ร ัช (2551) อ้ า ง อิ ง  Paul Hersey แ ล ะ  Ken 
Blanchard ได้พัฒ น าทฤษฎีที่ เรีย กว่ า  Situation 
Leadership Theory (SLT) มหีลกัการว่าผูบ้รหิารควร
ใช้รูปแบบการบรหิารอย่างไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 
นั ่น ก็ คื อ ร ะ ดั บ ค ว า ม พ ร้ อ ม  (Readiness) ข อ ง
ผู้ใต้บังคบับัญชาที่เป็นผู้ปฏิบัติงานความพร้อม ใน
ทฤษฎีนี้ หมายถึง ความสามารถ (Ability) คอื ทกัษะ 
ความรูแ้ละประสบการณ์การท างานของพนักงาน และ
ความเต็มใจ (Willingness) คือ ความเชื่อมัน่ของ
พนักงานว่าจะท างานได้อย่างส าเร็จ ความผูกพนัใน
งานและความศรทัธาต่อตวัผูน้ า ความสามารถจงึเป็น
ความพรอ้มทางกาย ส่วนความเตม็ใจเป็นความพรอ้ม
ทางใจ เนื่องจากความพรอ้มเป็นสภาวะของบุคคลที่
สามารถเรยีนรู้ได้ส าเร็จ อกีทัง้ความพร้อมไม่ใชส้ิง่ที่
เปลีย่นแปลงไม่ได ้บุคคลสามารถพฒันาตนเองใหเ้กดิ
ความพร้อมในการท ากิจกรรมใดๆได้โดยอาศัย

องค์ประกอบ คอื องค์ประกอบทางกายทีจ่ะต้องมกีาร
ใช้งานได้อย่างปกติ เช่น สามารถมองเห็น ได้ยิน 
สมัผสัได ้องคป์ระกอบทางดา้นสตปิญัญา คอืมคีวามรู ้
ทกัษะ เทคนิค ความช านาญซึ่งสามารถน ามาแก้ไข
ปญัหาได้ อีกทัง้องค์ประกอบแวดล้อม อันได้แก ่
สภาพแวดลอ้มของหน่วยงาน สถานที ่ประสบการการ
ท างาน ภาษาและวัฒนธรรม และองค์ประกอบ
ทางด้านอารมณ์ เช่น ความมสนใจ เจตคติ อารมณ์ 
เป็นต้น ซึ่งแต่ละบุคคลมีระดับของความพร้อมที่
แตกต่างกนั อนัเนื่องจากองค์ประกอบที่แตกต่างกนั 
ดงันัน้ผู้วิจยัจงึน าแนวคดิทฤษฎีความพร้อมมาใช้ใน
การสรา้งกรอบงานวจิยัและสรา้งแบบสอบถามเพือ่การ
เกบ็ขอ้มูลในกลุ่มนักเทคนิคการแพทยใ์นโรงพยาบาล
รฐัและโรงพยาบาลเอกชนเพื่อศกึษาระดบัความพรอ้ม
ต่อการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศ
ไทย (Medical Hub) 

(สมใจ, 2555) ศกึษาความพรอ้มในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎั
เพชรบรูณ์ ผลการศกึษาพบว่าความพรอ้มในการเขา้สู่
ประชาคมอาเซยีนของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎั
เพชรบรูณ์ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พจิารณา
รายดา้นพบว่า ดา้นความรูแ้ละดา้นทกัษะกระบวนการ
อยู่ในระดับปานกลาง ความพรอ้มด้านเจตคติ อยู่ใน
ระดบัมาก ผลการทดสอบความแตกต่างของนักศกึษา
แต่ละคณะมคีวามพรอ้มในการเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่า
นักศึกษาต่างคณะกันมีความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านทกัษะและกระบวนการ ด้าน
เจตคติแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (ลาวรรณ , 2557) ศึกษาเรื่องการเตรียมความ
พ ร้อมของนิ สิต มห าวิท ย าลัยบู รพ า  เพื่ อมุ่ งสู่
ตลาดแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (AEC) 
ในปี 2558 ผลการศกึษาพบว่านิสติส่วนมากมคีวามรู้
พื้นฐานเกี่ยวกบัประชมคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ใน
ระดบัปานกลาง มกีารเตรยีมความพรอ้มโดยภาพรวม
ทุกด้านอยู่ในระดบัมาก โดยมกีารเตรยีมความพรอ้ม
ดา้นวชิาการมากทีสุ่ด รองลงมาคอืมกีารเตรยีมความ
พรอ้มดา้นการยอมรบัเรือ่งรายไดแ้ละผลตอบแทนเมื่อ
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เขา้สู่ตลาดแรงงานเสรใีนประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
ในส่วนของการเปรยีบเทียบระดับความคิดเห็นและ
การเตรยีมความพรอ้ม  พบว่าปจัจยัส่วนบุคคล เรื่อง 
เพศและชัน้ปีทีศ่กึษา นิสติมกีารเตรยีมความพรอ้มไม่
แตกต่างกัน  แต่ปจัจัยส่วนบุคคล เรื่อง อายุ คณะ 
ระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียน นิสิตมีการ
เตรยีมความพรอ้มทีแ่ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติทิีร่ะดบั 0.05  

อปุกรณ์และวิธีการ 
การศึกษาวิจยัเรื่อง ศึกษาระดบัความรู้และ

ความพร้อมของนักเทคนิคการแพทย์ต่อการเป็น
ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาตขิองประเทศไทย ผูว้จิยัได้
ใช้ระเบียบการศึกษ าเชิงป ริมาณ  (Quantitative 
Research) โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ก า ร วิ จั ย เชิ ง พ ร รณ น า  
(Descriptive Research) โดยใชว้ธิกีารเกบ็ขอ้มูลด้วย
แบบสอบถาม  (Questionnaire) ซึ่ ง ใช้ วิธีก ารสุ่ ม
ตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  ใน
การวิจัยครัง้นี้ เนื่ องจากไม่ทราบกลุ่มประชากรที่
แน่นอน ผู้วจิยัจึงก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1970) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่
รอ้ยละ 95 ระดบัความคลาดเคลื่อนอยู่ที่รอ้ยละ 5 ซึ่ง
ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คน โดย
ด าเนินการสุ่มตวัอย่างในช่วงวนัที่ 16 เมษายน 2559ถึง
วนัที่ 16 พฤษภาคม 2559จากนัน้ด าเนินการทดสอบ
ความเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยท าการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30 คน เพื่อใช้ในการตรวจสอบค่า
ความเที่ยงตรง (Reliability) สัมประสิทธิแ์อลฟา 
(Cronbach’Alpha:α) พ บ ว่ า ภ า พ ร ว ม ข อ ง
แบบสอบถามได้เท่ากบั 0.978 จากนัน้รวบรวมขอ้มูล
ปฐมภูมจิากกลุ่มตวัอย่างและน ามาวเิคราะห์ผลโดยใช้
สถิติพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย 
ค่ า ค ว า ม ถี่  (Frequency)  ร้ อ ย ล ะ  (Percentage)  
ค่าเฉลีย่ (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และ สถติอินุมานในการทดสอบสมมตฐิาน 
ดว้ยคา่สถติ ิt-test, F-test , LSD  
สมมตฐิานที ่1   Ho: นักเทคนิคการแพทยท์ีม่ลีกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน  มีความรู้ต่อ เรื่อง

ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทยไม่
แตกต่างกนั 
                       H1: นั ก เท คนิ ค ก า รแพ ท ย์ ที่ มี
ลกัษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มคีวามรูต้่อเรื่อง
ศนูยก์ลางสุขภาพนานาชาตขิองประเทศไทยแตกต่าง
กนั 
 
สมมตฐิานที ่2  Ho : นักเทคนิคการแพทย์ทีม่ลีกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพร้อมต่อเรื่อง
ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทยไม่
แตกต่างกนั 
                   H1 : นักเทคนิคการแพทย์ทีม่ลีกัษณะ
ประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีความพร้อมต่อเรื่อง
ศนูยก์ลางสุขภาพนานาชาตขิองประเทศไทยแตกต่าง
กนั 

ผล 
การศกึษาวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา

ระดบัความรูแ้ละความพรอ้มของนักเทคนิคการแพทย์
ต่อเรื่องศูนย์กลางสุขภาพนานาชาตขิองประเทศไทย 
โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร์ โดยศกึษา
จากลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการศกึษา
พบว่า ขอ้มูลด้านประชากรศาสตร ์กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน285 คน คิดเป็นร้อยละ 
71.3 มีอายุ20-30 ปี จ านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 
45.8 มีอายุงานน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 200 คน คิด
เป็นร้อยละ 50 ระดับต าแหน่งงานเป็นผู้ปฏิบัติงาน 
จ านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 และประเภท
สถานที่ท างานเป็นโรงพยาบาลรฐับาล จ านวน 224 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.0 
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ตารางที1่ ภาพรวมระดบัความรู ้

ความรู้  ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย ล าดบั 

ความรูใ้น
เนื้อหา 

2.75 0.878 ปานกลาง 2 

ความรูใ้น
วธิดี าเนินการ 

2.53 0.890 น้อย 3 

ความรูใ้นเรือ่ง
สากลและ
นามธรรม 

3.10 0.921 ปานกลาง 1 

ภาพรวม
ความรู้ 

2.79 0.824 ปานกลาง   

 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมีความรู้ภาพรวมในเรื่องศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาต(ิMedical Hub) โดยรวมรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 2.79 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั 0.824 เมื่อพิจารณาจ าแนกพบว่ามคีวามรูใ้น
เรื่องสากลและนามธรรมเป็นอบัดบัแรก อยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้วยค่าเฉลี่ย 3.10 รองลงมา คอื มคีวามรู้
ในเนื้อหาในระดบัปานกลาง ดว้ยค่าเฉลีย่ 2.75 ล าดบั
สดุทา้ยคอื มคีวามรูใ้นวธิดี าเนินการในระดบัน้อย ดว้ย
คา่เฉลีย่ 2.53  

 
ตารางที ่2 ภาพรวมระดบัความพรอ้ม 

ความพร้อม ค่าเฉล่ีย S.D. ความหมาย ล าดบั 

ความสามารถ 3.65 0.507 มาก 2 

ความเตม็ใจ 3.98 0.581 มาก 1 

ภาพรวม
ความพร้อม 

3.81 0.489 มาก   

 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 2 พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างมคีวามพรอ้มภาพรวมต่อการเป็นศูนย์กลาง

สขุภาพนานาชาต ิ(Medical Hub) โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก ด้วยค่าเฉลี่ย 3.81 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทา่กบั 0.489 เมือ่พจิารณาจ าแนกพบว่ามคีวามพรอ้ม
ในด้านความเต็มใจเป็นอับดับแรก อยู่ในระดับมาก 
ดว้ยค่าเฉลีย่ 3.98 รองลงมา คอื มคีวามพรอ้มในด้าน
ความสามารถในระดบัมาก ดว้ยคา่เฉลีย่ 3.65 

 
ตารางที ่3 สรปุผลสมมตฐิานที ่1 และ 2  
 
ปัจจยัด้าน
ประชากร 
ศาสตร ์

  

ความรู้ ความพร้อม 

    

       Sig. Result  Sig. Result 

เพศ   0.017 ปฏเิสธH0 0.992 ยอมรบัH0 

อายุ  0.000 ปฏเิสธH0 0.000 ปฏเิสธH0 

อายุงาน  0.000 ปฏเิสธH0 0.000 ปฏเิสธH0 

ระดบัต าแหน่ง
งาน 

 0.000 ปฏเิสธH0 0.000 ปฏเิสธH0 

ประเภท
สถานทีท่ างาน 

    0.001 ปฏเิสธH0 0.002 ปฏเิสธH0 

หมายเหตุ: มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
ผลการศึกษาจากตารางที่ 3 พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่างทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์ในดา้นอายุ อายุ
งาน ระดบัต าแหน่งงานและประเภทสถานทีท่ างาน ที่
แตกต่างกนั มรีะดบัความรูแ้ละความพรอ้มแตกต่างกนั
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 กลุ่มตวัอย่างที่
มลีกัษณะประชากรศาสตรใ์นดา้นเพศ ทีแ่ตกต่างกนั มี
ระดับความรู้ไม่แตกต่างกันแต่มีระดับความพร้อม
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

วิจารณ์ 
การศกึษาระดับความรูแ้ละความพร้อมของ

นักเทคนิคการแพทย์ต่อการเป็นศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาตขิองประเทศไทยโดยศกึษาจากลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 400 ตวัอย่าง ผลการศกึษาพบว่า ขอ้มูลด้าน
ประชากรศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน285 คน คิดเป็นร้อยละ 71.3 มีอายุ20-30 ปี 
จ านวน 183 คน คดิเป็นร้อยละ 45.8 มอีายุงานน้อย
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กว่า 10 ปี จ านวน 200 คน คดิเป็นร้อยละ 50 ระดับ
ต าแหน่งงานเป็นผูป้ฏบิตังิาน จ านวน 239 คน คดิเป็น
ร้อย ล ะ 59.8 แ ล ะป ระ เภท สถานที่ ท า งาน เป็ น
โรงพยาบาลรฐับาล จ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 
56.0 โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษาระดับความรู้
ของนักเทคนิคการแพทย์ต่อเรื่องศูนย์กลางสุขภาพ
นานาชาติของประเทศไทย โดยจ าแนกตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์ ผลการศกึษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ระดบัความรูเ้รือ่งศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาตภิาพรวม
ในระดบัปานกลางและมรีะดบัความพรอ้มต่อการเป็น
ศูนย์กลางศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติภาพรวมใน
ร ะ ดั บ ม า ก  โด ย ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตร์ในด้านเพศ อายุ อายุงาน ระดับ
ต าแหน่งงานและประเภทสถานทีท่ างาน ทีแ่ตกต่างกนั 
มรีะดบัความรูแ้ตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่
ระดบั 0.05 กลุ่มตวัอย่างทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตร์
ในด้านอายุ อายุงาน ระดบัต าแหน่งงานและประเภท
สถานที่ท างาน ที่แตกต่างกัน มีระดับความพร้อม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
และเพื่ อศึกษาระดับความพร้อมของนักเทคนิค
การแพทยต์่อการเป็นศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาตขิอง
ประเทศไทย โดยจ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์
ผลการศึกษ าพบ ว่ ากลุ่ ม ตัวอย่ า งที่ มี ลักษณ ะ
ประชากรศาสตร์ในด้านอายุ อายุงาน ระดบัต าแหน่ง
งานและประเภทสถานทีท่ างาน ทีแ่ตกต่างกนั มรีะดบั
ความพร้อมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ(ลาวรรณ, 
2557) ศึกษาเรื่องการเตรียมความพร้อมของนิสิต
มหาวิทยาลัยบู รพ า เพื่ อมุ่ งสู่ ตลาดแรงงานใน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ผล
การศึกษา ในส่วนของการเปรียบเทียบระดับความ
คดิเหน็และการเตรยีมความพร้อม  พบว่าปจัจยัส่วน
บุคคล เรื่อง เพศและชัน้ปีที่ศกึษา นิสติมกีารเตรยีม
ความพรอ้มไม่แตกต่างกนั  แต่ปจัจยัส่วนบุคคล เรื่อง 
อายุ คณะ ระดบัความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัอาเซยีน นิสติ
มกีารเตรยีมความพรอ้มทีแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกบัผลงานวจิยั
ของ(สมใจ , 2555) ศึกษาความพร้อมในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซยีนของนักศกึษามหาวทิยาลยัราชภฎั
เพชรบูรณ์ ผลการศกึษาพบว่านักศกึษาแต่ละคณะมี
ความพรอ้มในการเขา้สู่ประชาคมเซยีนไม่แตกต่างกนั 
แต่เมื่อพิจาณาเป็นรายด้านพบว่านักศกึษาต่างคณะ
กนัมีความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนด้าน
ทกัษะและกระบวนการ ดา้นเจตคตแิตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั ้นผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ  1) จากการศึกษาพบว่า
ปจัจัยทางประชากรศาสตร์ด้านเพศ อายุ อายุงาน 
ระดับต าแหน่งงานและประเภทสถานที่ท างานที่
แตกต่างกนัมคีวามรู้เรื่องศนูยก์ลางสุขภาพนานาชาติ
แตกต่างกนั ดงันัน้ทางสภาวชิาชพีเทคนิคการแพทย์ 
โรงพยาบาลหรอืองค์กร ควรจดัท าแผนเกี่ยวกบัการ
เพิ่มความรู้ เรื่อง ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) เช่น เพิ่มการประชาสัมพันธ์ความรู้
ทางสื่อ สอดแทรกเนื้ อหาความรู้ตามงานประชุม
วชิาการที่ทางสภาเทคนิคการแพทย์จดัขึ้น หรอืงาน
ประชุมสมนาของทางโรงพยาบาล เป็นต้น ให้กบันัก
เทคนิคการแพทย์ตัง้แต่ระดับปฏิบตัิงานจนถึงระดับ
หวัหน้ากลุ่มงาน เพื่อใหน้ักเทคนิคการแพทยท์ุกระดบั
มคีวามรูค้วามเขา้ใจมากยิง่ขึ้น ทัง้นี้เนื่องจากความรู้
คือพื้นฐานส าคัญในการเรียนรู้ข ัน้สูงต่อไป 2) จาก
การศกึษา พบว่านักเทคนิคการแพทยม์คีวามรูใ้นส่วน
ของความรู้ใน วิธีด า เนิ นการ เพื่ อการก้าว เป็ น
ศนูย์กลางสุขภาพนานาชาต ิ(Medical Hub) ในระดบั
น้อย ดงันัน้กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ไดร้บัมอบหมายจากรฐับาลใหเ้ป็นผูข้บัเคลื่อนนโยบาย
นี้ควรมีการเพิ่มพูนความรู้ในส่วนของวิธีด าเนินการ
เพื่อเป็น Medical Hub ให้กบับุคลากรทางการแพทย์
มากยิ่งขึ้น  ซึ่ งควรเน้นในกระบวนการเพื่ อ เป็น
ศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) 
มากทีสุ่ดเนื่องจากมคีวามเกีย่วขอ้งกบัวชิาชพีเทคนิค
การแพทย์เป็นอย่างมาก เช่น จดัการฝึกอบรมให้กบั
นักเทคนิคการแพทย ์เรื่อง วธิกีารขอการรบัรองระบบ
มาตราฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ว่ ามี
ข้อก าหนดอย่างไร วิธีการปฏิบัติอย่างไร3) จาก
การศกึษา พบว่านักเทคนิคการแพทยม์คีวามพรอ้มต่อ
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาต ิอยู่ในระดบัมาก 

38



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

ดงันัน้ผูศ้กึษาจงึเสนอเพิม่เตมิว่าทางโรงพยาบาลหรอื
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรส่งเสริมให้นักเทคนิค
การแพทย์มกีารพฒันาความสามารถในวชิาชพีอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น สนับสนุนการเขา้อบรมวชิาการทางการ
แพทย์ เพื่อให้มีความพร้อมด้านความสามารถสูง
ยิง่ขึน้อกี สรา้งแรงจูงใจใหก้บัพนกังงานเพือ่ใหม้คีวาม
พร้อมด้านความเต็มใจให้สูงยิ่งขึ้น  เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน มี KPI ที่
ดงึดูดให้พนักงานเขา้ร่วมกจิกรรมทีส่่งเสรมินโยบาย 
medical Hub เป็นตน้  
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สมรรถนะของผูก้ ำกบักำรโรงพกัต่อกลยทุธก์ำรประชำสมัพนัธ ์
ในกำรบริหำรงำนสถำนีต ำรวจ 

The Competency of Police Station Superintendent for Public Relations Strategy 
in Police Station Administration 

 
พ.ต.ท. ดร. วชัรพงษ์ พนิตธ ำรง1* 

Pol.Lt.Col. Dr. Watcharapong Panittumrong1* 
 

ABSTRACT 
 The current research aims to 1) study the actual and expected competencies include 
competencies gap for public relations of police station superintendent  2) study the public relations 
strategy of police station under superintendent’s authority 3) suggest the guidance to improve public 
relations competencies and improve public relations strategy of police station for service efficiency. The 
data of the current research was studied both qualitatively and quantitatively employing questionnaire and 
in-dept interview. Data Analysis to descriptive statistics and inductive analytical Method.  
 The findings 
 Actual competencies of police station superintendent was high level in knowledge and medium 
level in skill and attribute. Expected competencies of police station superintendent was very high level in 
knowledge and skill, but attribute was high level. Show that public relations competency gap of police 
station superintendent was one step in knowledge and attribute, two steps in skill. The public relations 
strategic management of police station was low level in environmental scanning, strategy formulation and 
strategy evaluation. But direction setting and strategy implementation was medium level. In public 
relations improvement issue findings, Police officer should to continuous improve public relations 
competency during placement. Strategic management for police station superintendent should start from 
environmental scanning to public relations direction setting and enthusiasm implementation and end to 
effective evaluation. These strategic process bring to good public image for police station administration.    
Keywords: Competency, Police Station, Superintendent, Public Relations Strategy 

 
บทคดัย่อ

การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสมรรถนะที่เป็นจรงิ สมรรถนะที่คาดหวงั และช่องว่าง
สมรรถนะ ด้านการประชาสมัพนัธ์ของหวัหน้าสถานีต ารวจ 2) เพื่อศกึษากลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ของโรงพกั
ภายใต้การบริหารงานของหัวหน้าสถานีต ารวจ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ประชาสมัพนัธ์และการพฒันากลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ของสถานีต ารวจให้เกดิประสทิธภิาพต่อการให้บรกิาร
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ประชาชน โดยศกึษาขอ้มูลเชงิปรมิาณและเชิงคุณภาพ ด้วยการใชแ้บบสอบถามและการสมัภาษณ์เชงิลกึในการ
วจิยั สุม่ตวัอยา่งจากประชากรแบบหลายขัน้ตอน และวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณดว้ยสถติเิชงิพรรณนาและวเิคราะห์
ขอ้มลูเชงิคณุภาพดว้ยการวเิคราะหส์รปุอปุนยั 

ผลการศกึษา พบว่า  
สมรรถนะทีเ่ป็นจรงิของหวัหน้าสถานีต ารวจ ด้านความรูอ้ยู่ในระดบัสูง ด้านทกัษะอยู่ในระดบัปานกลาง 

และดา้นคณุลกัษณะอยูใ่นระดบัปานกลาง  ในขณะทีส่มรรถนะทีค่าดหวงัต่อหวัหน้าสถานีต ารวจ ดา้นความรูอ้ยูใ่น
ระดบัสูงมาก ดา้นทกัษะอยู่ในระดบัสงูมาก และดา้นคุณลกัษณะอยู่ในระดบัสงู  จากผลดงักล่าวจะเหน็ถงึช่องว่าง
สมรรถนะการประชาสมัพนัธข์องหวัหน้าสถานีต ารวจ ซึง่พบว่าชอ่งว่างดา้นความรูม้ ี1 ระดบั ช่องว่างดา้นทกัษะม ี
2 ระดบั และช่องว่างด้านคุณลกัษณะม ี1 ระดบั ส าหรบั การบรหิารเชิงกลยุทธ์ด้านประชาสมัพนัธ์ของโรงพกั
ภายใตก้ารบรหิารงานของหวัหน้าสถานีต ารวจ พบว่า มกีารวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การวางแผนกลยุทธ์ และการ
ตดิตามประเมนิผล อยู่ในระดบัน้อย  ในขณะที ่การก าหนดทศิทางและการน ากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิอยู่ในระดบัปาน
กลาง  การพฒันาสมรรถนะดา้นการประชาสมัพนัธ์ของหวัหน้าสถานีต ารวจ ควรจะพฒันาตัง้แต่เริม่ตน้ปฏบิตังิาน
ในสถานีต ารวจ รวมไปถงึการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อพฒันาความรู ้ทกัษะ และคุณลกัษณะการประชาสมัพนัธ ์ 
ในการพฒันากลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ระดบัสถานีต ารวจ ควรจะเริม่ต้นตัง้แต่การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม ไปสู่
การก าหนดทศิทางการประชาสมัพนัธ์ การปฏบิตัอิย่างทุ่มเทและจรงิจงั และการประเมนิผลการประชาสัมพนัธท์ีม่ ี
ประสทิธภิาพ จะชว่ยใหป้ระชาชนมตีระหนกัถงึภาพลกัษณ์ทีด่แีละมคีวามเชือ่มัน่ต่อการบรหิารงานสถานีต ารวจ 
ค ำหลกั: สมรรถนะ, สถานีต ารวจ, ผูก้ ากบัการ, กลยทุธก์ารประชาสมัพนัธ์ 
 

ค ำน ำ 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการ

ระดับกรมมีฐานะเป็นนิติบุคคลขึ้นการบังคบับัญชา
โดยตรงต่อนายกรฐัมนตร ีโดยไมอ่ยูใ่นสงักดักระทรวง
ใด ๆ หรือส านักนายกรัฐมนตรี มีอ านาจหน้าที่ 6 
ประการ คือ 1) ถวายความปลอดภัยส าหรับองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้ส าเร็จ
ราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทน
พ ร ะอ งค์ แ ล ะพ ร ะ ร า ช อ าคัน ตุ ก ะ  ให้ บั ง เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด 2) บังคับใช้กฎหมาย อ านวย
ความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอ
ภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล 3)รกัษาความ
สงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของ
ประชาชนและชุมชน และรักษาความมัน่คงของ
ราชอาณาจักรให้เป็นที่เชื่อมัน่และศรัทธา 4) ยึด
ประชาชนเป็นศนูยก์ลาง สรา้งเครอืขา่ยชมุชนและองคก์าร
ทุกภาคส่วนให้มสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหา ของสงัคม 
5) พฒันาบุคลากรให้มคีวามเป็นมอือาชพี เพื่อสรา้ง
ความเขม้แขง็ขององค์การ และ 6) ปฏบิตัภิารกจิและ
ช่วยเหลือการพฒันาประเทศตามนโยบายรฐับาลให้

เกิดผลสัมฤทธิ ์(กองยุทธศาสตร์ ส านักงานต ารวจ
แหง่ชาต,ิ 2559) 

การบริหารงานต ารวจให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพจะต้องมีการติดต่อสื่อสารและการ
ประชาสัมพันธ์กับประชาชนหรือผู้รบับริการอย่าง
ต่อเนื่ อง รวมไปถึงพันธกิจของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลข่าวสารที่ดีกับ
ประชาชน ทัง้ในระดบัชุมชน องค์การภาคส่วนต่าง ๆ 
และสงัคม ซึง่จะส่งผลต่อภาพลกัษณ์ทีด่ขีองส านกังาน
ต ารวจแห่งชาติ และความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่าง
ขา้ราชการต ารวจกบัประชาชน ทัง้ทีเ่ป็นผูเ้สยีหายและ
ผูไ้ด้รบัผลกระทบในกระบวนการยุตธิรรม จงึถอืไดว้่า
การประชาสมัพนัธ์กบัหน่วยงานหรอืบุคคลต่าง ๆ ทัง้
ภายในและภายนอกมคีวามส าคญัอย่างยิง่ยวดต่อการ
บรหิารองคก์ารใหเ้ป็นไปตามพนัธกจิทีส่งัคมคาดหวงั 

การบรหิารงานในระดบัสถานีต ารวจกเ็ช่นกนั 
ทกุๆ สถานีต ารวจมคีวามใกลช้ดิกบัชมุชนหรอืทอ้งถิน่
เป็นอย่างมาก และการบรหิารงานของต ารวจในระดบั
นี้กม็คีวามส าคญัต่อการสรา้งเขา้ใจอนัด ีรวมไปถงึการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในงานต ารวจต่อสายตาของ
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ประชาชนในพื้นที่ (ชยัวุฒ ิเกยีรติก้องก าจาย, 2558) 
ทัง้นี้ ตามแนวคิดของต ารวจชุมชนสัมพันธ์ มุ่งให้
ความส าคัญต่อการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่าง
เจ้าหน้าที่ต ารวจกับประชาชน เพื่อสนับสนุนงาน
ป้องกนัปราบปราม งานดา้นการสบืสวนสอบสวน งาน
ดา้นความมัน่คงและงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัสาธารณะ การ
สื่อสารที่มปีระสทิธิภาพของต ารวจต่อประชาชน จึง
เป็นบทบาทและภารกจิอนัส าคญัทีผู่ก้ ากบัการในฐานะ
หวัหน้าสถานีต ารวจจะต้องให้ความเขา้ใจ ใส่ใจ และ
พฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารในดา้นนี้อกีดว้ย 

หวัหน้าสถานีต ารวจหรอืผูก้ ากบัการโรงพกัที่
จะสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ 
จะต้องมสีมรรถนะในการบรหิารงานตามทีส่ านักงาน
ต ารวจแหง่ชาตกิ าหนดไว ้ทัง้ทีเ่ป็นสมรรถนะหลกัและ
สมรรถนะทางการบริหาร โดยครอบคลุมถึงความรู ้
ทกัษะ และคุณลักษณะส าคญัของแต่ละบุคคล การ
ก าหนดและขบัเคลื่อนกลยุทธ์การประชาสัมพนัธ์ของ
แต่ละสถานีต ารวจมีประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไป 
(Duck and McMaharn, 2012) ขึน้อยู่กบัปจัจยัต่าง ๆ 
มากมาย ทัง้ปจัจยัดา้นภูมศิาสตร ์เศรษฐกจิ รวมไปถงึ
ปจัจยัดา้นสมรรถนะของหวัหน้าสถานีต ารวจอกีดว้ย 

การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษา
สมรรถนะทีเ่ป็นจรงิ สมรรถนะทีค่าดหวงั และช่องว่าง
สมรรถนะ ด้านการประชาสมัพนัธ์ของหวัหน้าสถานี
ต ารวจ 2) เพื่อศกึษากลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ของ
โรงพกัภายใตก้ารบรหิารงานของหวัหน้าสถานีต ารวจ 
3) เพือ่เสนอแนะแนวทางการพฒันาสมรรถนะดา้นการ
ป ร ะช าสั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก า รพั ฒ น าก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ของสถานีต ารวจให้เกดิประสทิธิภาพ
ต่อการใหบ้รกิารประชาชนต่อไป 

อปุกรณ์และวิธีกำร 
งานวิจัยนี้  เก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะที่

ค าดหวัง และแนวทางการพัฒ นากลยุท ธ์การ
ประชาสมัพนัธ์จากขอ้มูลปฐมภูมดิ้วยการสมัภาษณ์
เชิงลึก  จากผู้บ ริหารระดับสูงที่ ร ับผิ ดชอบด้าน
สารนิเทศ ของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิผูก้ ากบัการ
โรงพกัทีไ่ดร้บัรางวลัโรงพกัดเีด่น นักวชิาการดา้นการ
ประชาสมัพนัธ์ของส านกังานต ารวจแห่งชาต ิผูบ้รหิาร

องค์การสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องกับงานต ารวจ  
ผู้แทนคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต ารวจในระดับกองก ากับการ รวมเป็น
จ านวน 10 คน   

ส าหรบัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูสมรรถนะทีเ่ป็น
จรงิ และกลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ของสถานีต ารวจ 
จากขอ้มลูปฐมภมูดิว้ยแบบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่ง
ผูก้ ากบัการในฐานะหวัหน้าสถานีต ารวจ จ านวน 400 
ตวัอยา่ง โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบหลายขัน้ตอน 

แบบสอบถามมจี านวน 4 ตอน ประกอบด้วย 
ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นขอ้
ค าถามแบบตรวจสอบรายการ ตอนที ่2 สมรรถนะการ
ประชาสมัพนัธ์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
ต อ น ที่  3  ก า ร บ ริห า ร เชิ ง ก ล ยุ ท ธ์ ด้ า น ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
และ ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะการพฒันาสมรรถนะการ
ป ร ะช าสัม พั น ธ์  เ ป็ น ค า ถ าม ป ล าย เปิ ด  โด ย
แบบสอบถามได้ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน และทดสอบ
ความเชื่อมัน่ของเครื่องมอืทัง้ฉบบัโดยมคีา่สมัประสทิธิ ์
เทา่กบั 0.863 

การวิเคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณด้วยสถิติเชิง
พรรณนาและสถิติอ้างอิง โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพด้วยการวิเคราะห์รายข้อ และการวิเคราะห์
ขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ด้วยการวเิคราะห์สรุปอุปนัย 
(Analytic Induction) รวมทัง้การตรวจสอบขอ้มูลแบบ
สามเส้าเพื่อท าให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
น่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้ (Brennen, 2013) 
 
ต าร างที่  1 ก า รแป ลผ ล ร ะดับ ส ม รรถ น ะแ ล ะ
ความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์ 

ค่ำเฉล่ีย 
สมรรถนะกำร
ประชำสมัพนัธ์ 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรเชิง  
กลยทุธ์ด้ำนกำรประชำสมัพนัธ์ 

4.21 – 5.00 สงูมาก มากอยา่งยิง่ 

3.41 – 4.20 สงู มาก 

2.61 – 3.40 ปานกลาง ปานกลาง 

1.81 – 2.60 ต ่า น้อย 

1.00 – 1.80  ต ่ามาก น้อยอยา่งยิง่ 
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ผล 
การศึกษาสมรรถนะที่เป็นจริง สมรรถนะที่

ค า ด ห วั ง  แ ล ะ ช่ อ ง ว่ า ง ส ม ร ร ถ น ะ  ด้ า น ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ของหวัหน้าสถานีต ารวจ สามารถสรุป
ไดด้งันี้ 
 
ตารางที ่2 สมรรถนะทีเ่ป็นจรงิดา้นการประชาสมัพนัธ์
ของหวัหน้าสถานีต ารวจ  

สมรรถนะกำรประชำสมัพนัธ์ ควำมรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะ 

การบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์ ปานกลาง ต ่า ปานกลาง 

การบรหิารสื่อ ปานกลาง ต ่า ต ่า 

การสรา้งเครอืขา่ย สงู สงู สงู 

การแสวงหาขอ้มลู สงู สงู ปานกลาง 

บุคลกิภาพและการควบคุมอารมณ์ สงู ปานกลาง ปานกลาง 

   สมรรถนะโดยรวม สงู ปานกลาง ปานกลาง 
 

 
ต า ร า ง ที่  3 ส ม ร ร ถ น ะ ที่ ค า ด ห วั ง ด้ า น ก า ร
ประชาสมัพนัธต์่อหวัหน้าสถานีต ารวจ  

สมรรถนะกำรประชำสมัพนัธ์ ควำมรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะ 

การบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์ สงู สงู สงู 

การบรหิารสื่อ สงู สงู สงู 

การสรา้งเครอืขา่ย สงูมาก สงูมาก สงูมาก 

การแสวงหาขอ้มลู สงู สงูมาก สงู 

บุคลกิภาพและการควบคุมอารมณ์ สงูมาก สงู สงู 

   สมรรถนะโดยรวม สงูมาก สงูมาก สงู 

 
ตารางที่ 4 ช่องว่างสมรรถนะด้านการประชาสมัพนัธ์
ของหวัหน้าสถานีต ารวจ  

สมรรถนะกำรประชำสมัพนัธ์ ควำมรู้ ทกัษะ คณุลกัษณะ 

การบรหิารงานประชาสมัพนัธ ์ 1 ระดบั 2 ระดบั 1 ระดบั 

การบรหิารสื่อ 1 ระดบั 2 ระดบั 2 ระดบั 

การสรา้งเครอืขา่ย 1 ระดบั 1 ระดบั 1 ระดบั 

การแสวงหาขอ้มลู ไม่ม ี 1 ระดบั 1 ระดบั 

บุคลกิภาพและการควบคุมอารมณ์ 1 ระดบั 1 ระดบั 1 ระดบั 

   สมรรถนะโดยรวม 1 ระดบั 2 ระดบั 1 ระดบั 

 

 โดยสรุปแลว้สมรรถนะทีเ่ป็นจรงิของหวัหน้า
สถานีต ารวจ ด้านความรูอ้ยู่ในระดบัสงู ดา้นทกัษะอยู่
ในระดับปานกลาง และด้านคุณลักษณะอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ในขณะที่สมรรถนะที่คาดหวงัต่อหวัหน้า
สถานีต ารวจ ด้านความรู้อยู่ในระดับสูงมาก ด้าน
ทกัษะอยู่ในระดบัสูงมาก และด้านคุณลกัษณะอยู่ใน
ระดบัสูง  จากผลดงักล่าวจะเหน็ถงึช่องว่างสมรรถนะ

การประชาสมัพนัธ์ของหวัหน้าสถานีต ารวจ ซึง่พบว่า
ช่องว่างด้านความรูม้ ี1 ระดบั ช่องว่างด้านทกัษะม ี2 
ระดบั และชอ่งว่างดา้นคณุลกัษณะม ี1 ระดบั 
 
ตารางที่ 5 การศกึษากลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ของ
โรงพกัภายใตก้ารบรหิารงานของหวัหน้าสถานีต ารวจ  
กำรบริหำรเชิงกลยุทธด้์ำนประชำสมัพนัธ ์ ค่ำเฉล่ีย ระดบัปฏิบติั 

การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 2.58 น้อย 
การก าหนดทศิทาง 3.14 ปานกลาง 
การวางแผนกลยุทธ ์ 2.52 น้อย 
การน ากลยุทธไ์ปปฏบิตั ิ 3.07 ปานกลาง 
การตดิตามและประเมนิผลกลยุทธ ์ 2.43 น้อย 
 

 เมื่อพจิารณาจากตารางจะพบว่า การบรหิาร
เชงิกลยุทธ์ด้านประชาสมัพนัธ์ของโรงพกัภายใต้การ
บรหิารงานของหวัหน้าสถานีต ารวจ มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การวางแผนกลยุทธ์ และการตดิตาม
ประเมินผล อยู่ในระดบัน้อย  ในขณะที่ การก าหนด
ทศิทางและการน ากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิอยู่ในระดบัปาน
กลาง 

แนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ป ร ะช าสั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก า รพั ฒ น าก ล ยุ ท ธ์ ก า ร
ประชาสมัพนัธ์ของสถานีต ารวจให้เกดิประสทิธิภาพ
ต่อการใหบ้รกิารประชาชน พบว่า 

การพฒันาสมรรถนะด้านการประชาสมัพนัธ์
ของหวัหน้าสถานีต ารวจ ควรจะพฒันาตัง้แต่เริม่ต้น
ปฏิบัติงานในสถานีต ารวจ ไม่ว่าจะอยู่ในต าแหน่ง
ระดบัใดกต็าม รวมไปถงึการฝึกอบรมและพฒันาดา้น
การประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเนื่องจะท าใหห้วัหน้าสถานี
ต ารวจมีความรู ้ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีด้านการ
ประชาสมัพนัธ ์ในขณะเดยีวกนัการสรา้งภาคเีครอืขา่ย
กับชุมชน และสื่อมวลชน ก็เป็นบทบาทที่ส าคัญที่
ผูบ้รหิารสถานีต ารวจพงึปฏบิตั ิและควรใหส้ านักงาน
ต ารวจแห่งชาตกิ าหนดตวัชีว้ดัดา้นการประชาสมัพนัธ์
องค์การ(ประทุม , 2553) ไว้ในการติดตามและ
ประเมนิผลตามแนวทางของโรงพักเพื่อประชาชน ซึ่ง
เป็นยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัของส านกังานต ารวจแหง่ชาต ิ

การพฒันากลยทุธ์การประชาสมัพนัธใ์นระดบั
สถานีต ารวจ ควรจะเริ่มต้นตัง้แต่การวิเคราะห์ทาง
ภูมิศาสตร์ สงัคม และเศรษฐกิจในบรบิทของสถานี
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ต ารวจ อันจะส่ งผลต่อการก าหนดทิศทางการ
ประชาสมัพนัธแ์ละก าหนดเครือ่งมอื สือ่ประชาสมัพนัธ์
ไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม และเป็นการประชาสมัพนัธ์
เชงิรุก มากกว่าการประชาสมัพนัธ์เชงิรบั โดยที่การ
ปฏบิตัอิย่างทุ่มเทและจรงิจงัของหวัหน้าสถานีต ารวจ 
จ ะช่ วย ให้ ก ลยุ ท ธ์ก า รป ระช าสัมพัน ธ์ ป ระสบ
ความส าเรจ็ สามารถสรา้งภาพลกัษณ์และความเขา้ใจ
ทีด่กีบัสาธารณะชนในทอ้งถิน่ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมไปถงึ
ก า ร ติ ด ต า ม  ค ว บ คุ ม  แ ล ะ ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร
ประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้ภาพรวมการ
ประชาสมัพนัธ์เป็นการสื่อสารมวลชนเพื่อสรา้งความ
เขา้ใจทีด่แีละใหป้ระชาชน(จติราภรณ์, 2552) อนัเป็น
ส่ ว น ส า คัญ ใน ก า ร เฝ้ า ร ะวั งด้ า น ก า ร ป้ อ งกั น
อาชญากรรมต่อไป 

วิจำรณ์ 
ผลการศึกษาสมรรถนะที่เป็นจริงด้านการ

ประชาสัมพันธ์ของหัวหน้าสถานีต ารวจ ที่มีใน
ภาพรวมด้านความรู้ในระดับสูง ด้านทักษะและ
คุณลักษณะในระดับปานกลางสอดคล้องกับผล
การศกึษาของ Shea (2015) ทีร่ะบุไว้อย่างชดัเจนว่า 
ต ารวจระดับท้องที่ของประเทศสหรัฐอเมริกา  มี
สมรรถนะด้านการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ซึง่เมื่อเทยีบกบัสมรรถนะในด้านการ
ป้องกนัปราบปรามนัน้ ถือว่ามสีมรรถนะในระดับสูง 
โดยที่การศึกษาช่องว่างสมรรถนะจะส่งผลต่อการ
พฒันากลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ของหน่วยงานหรอื
องค์การ อันเป็นแนวทางที่ตรงกับงานเขียนของ
อาภรณ์ (2553) และ Allen and Andrea (2016) อีก
ดว้ย 

กลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์ของหวัหน้าสถานี
ต ารวจ มีระดับการปฏิบัติส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย
และปานกลาง สอดคล้องกับแนวคิดของ Rodman 
(2010) และ Glan (2009) ทีร่ะบุไว้ว่า องค์การภาครฐั
ส่วนใหญ่ ขาดความสามารถในการจดัการเชงิกลยุทธ์
ด้านการประชาสัมพันธ์ขององค์การ ซึ่งจะต้องให้
ความส าคัญ อย่ า งเร่ งด่ วน  เพ ราะจะส่ งผลต่ อ
ภาพลกัษณ์ทีด่กีบัสาธารณะชน  

 ผลการศกึษาพบว่าการพฒันาสมรรถนะดา้น
การประชาสมัพนัธ์ของหัวหน้าสถานีต ารวจ ต้องให้
ความส าคัญกบัการฝึกปฏิบัติอย่างมาก เพื่อให้เกิด
ทักษะในการปฏิบัติและการแก้ไขปญัหาได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ อนัเป็นแนวทางทีส่อดคลอ้งกบันโยบาย
ของส านักงาน ก.พ. (2553) โดยที่การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์การเป็นภารกิจที่ส าคญัก่อน
ก าหนดกลยทุธด์า้นการประชาสมัพนัธ ์ถอืเป็นขัน้ตอน
การจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ตรงกับแนวคิดของ รุ่งนภา 
(2556) โดยทีห่ากสถานีต ารวจด าเนินงานดา้นกลยุทธ์
การประชาสัมพัน ธ์อย่ างต่ อ เนื่ อง จะส่ งผลต่ อ
ภาพลกัษณ์ทีด่ขีองประชาชนและสงัคมตามที ่Darrell 
et al. (2013) ไดเ้สนอแนะไว ้
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Survey the Needs of ICT Personal Self-development for develop Digital Society 
Curriculum Preparing for Digital Thailand 

 
รศ.ดร.ฤกษ์ชยั ฟปูระทีปศิร1, อ.ดร.วีระ สภุะ1 และ อ.ดร.มณีรตัน์ ภารนันท์1* 

Assoc.Prof.Dr. Rerkchai Fooprateepsir1, Dr.Wera Supa1 and Dr.Maneerat Paranan1* 
 

ABSTRACT 
The purpose of the research study was to survey the needs of ICT personal self-development that 

for develop curriculum of Master of Science Digital Society. The samples were ICT personal amount 100 
people. The research tool was questionnaire that were 4 parts including: (1) position, skills and self-
development requirement, (2) opinion of subjects in the digital society curriculum, (3) opinion of expected 
learning outcome, and (4) suggestion. The statistics used in the analysis were frequency, arithmetic mean 
and standard deviation. 

The result found that ICT personal need to self-development fields innovation and new technology 
and they agree that all subjects in digital society curriculum at high level and gave opinion for expected 
learning outcome that ethical and moral development, interpersonal skills and responsibility, knowledge, 
cognitive skills, analytical and communication skills were at the highest level and psychomotor skills was at 
high level. 
Keywords: Digital Society, Digital Thailand, Curriculum Development, ICT Personal 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจความต้องการพฒันาศกัยภาพของบุคลากรไอซีทีเพื่อการพฒันา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสงัคมดิจิทลั กลุ่มตัวอย่างได้แก่บุคลากรไอซีที จ านวน 100 คน 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 4 ตอน ไดแ้ก ่ตอนที ่1 ขอ้มลูต าแหน่งงาน ความถนดั และ
ความตอ้งการพฒันาศกัยภาพตนเอง ตอนที ่2 ความคดิเหน็ทีม่ตี่อรายวชิาในหลกัสตูรสงัคมดจิทิลั ตอนที ่3 ความ
คดิเหน็ทีม่ตี่อผลลพัธ์การเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของหลกัสูตรสงัคมดจิทิลั และตอนที ่4 ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ สถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่วเิคราะหค์า่ความถี ่คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ผลการวจิยัพบว่า บุคลากรไอซทีมีคีวามตอ้งการพฒันาศยักภาพของตนเองดา้นการเรยีนรูน้วตักรรมและ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ และมเีหน็ดว้ยกบัการพฒันาหลกัสตูรสงัคมดจิทิลัในรายวชิาต่าง ๆ มคีา่เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก 
และมคีวามคดิเหน็ต่อผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงัในดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล 
ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะทางปญัญา และดา้นวเิคราะหเ์ชงิตวัเลขการสือ่สารการใชไ้อท ีอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ สว่นดา้น
ทกัษะพสิยัมคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
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ค าหลกั: สงัคมดจิทิลั, ดจิทิลัไทยแลนด์, การพฒันาหลกัสตูร, บุคลากรไอซที ี  
 

ค าน า 
 แผนพฒันาดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิ  และสงัคม 
ไดร้บัมตเิหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร ีเมื ่อวนัที ่5 
เมษายน 2559 ใหด้ าเนินการตามวสิยัทศัน์ดจิทิลัไทย
แลนด์ ซึง่หมายถงึประเทศไทยสามารถสรา้งสรรค์ 
และใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยดีจิทิลัอย ่างเตม็
ศกัยภาพในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน นวตักรรม 
ขอ้มลู ทุนมนุษย์ และทรพัยากรอื่นใดเพื่อขบัเคลื่อน
การพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศไปสู่ความ
มัน่คง มัง่คัง่  และยัง่ย นื  (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร, 2559) โดยวางเป้าหมาย
หลกัไว ้4 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนักา้วทนัเวทโีลก (2) สรา้งโอกาส และความเท่า
เทยีมทางสงัคม (3) พฒันาทุนมนุษยส์ู่ยุคดจิทิลั และ 
(4) ปฏริปูภาครฐั จากเป้าหมายดงักล่าวรฐับาลจงึได้
วางยุทธศาสตรไ์ว ้6 ขอ้ ในการเดนิไปสู่เป้าหมาย 
ไดแ้ก่  
 1. พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานดจิทิลัประสทิธภิาพ
สงูใหค้รอบคลุมทัว่ประเทศ อนิเทอรเ์น็ตความเรว็สงู
ครอบคลุมทัว่ประเทศ  
 2. ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
สนับสนุน SMEs บ่มเพาะผูป้ระกอบการธุรกจิดจิทิลั 
 3. สรา้งสงัคมคุณภาพดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลั 
ตัง้เป้าหมายเชงิปรมิาณ คอื ประชาชนรอ้ยละ 75 มี
ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลัอย่างสรา้งสรรคภ์ายใน 
5 ปี 
 4. ปรบัเปลีย่นภาครฐัสู่การเป็นรฐับาลดจิทิลั 
 5.พฒันาก าลงัคนใหพ้รอ้มเขา้สู่ยุคเศรษฐกจิ 
และสงัคมดจิทิลั บุคลากรวยัท างานทุกสาขาตอ้งมี
ความรู ้และทกัษะดจิทิลั  
 6. สรา้งความเชื่อมัน่ในการใชเ้ทคโนโลยดีจิทิลั 
ประชาชนมคีวามเชื่อมัน่ในการท าธุรกรรมออนไลน์
อย่างเตม็รปูแบบ  

 
การผลติก าลงัคนใหม้คีวามรู ้ และทกัษะดา้นดจิทิลั
พรอ้มต่อการพฒันาประเทศไปสู่ดจิทิลัไทยแลนด์นัน้

เป็นเรื่องจ าเป็น และเร่งด่วนเป็นอย่างมาก เพราะจาก
สถติปิี 2557 ประเทศไทยมผีูท้ างานดา้นไอซที  ี
จ านวน 570,705 คนทัว่ประเทศ คดิเป็นรอ้ยละ 1.47 
ของก าลงัคนทัว่ประเทศ จงึขาดก าลงัคนดา้นไอซทีี
จ านวนมาก (กษติธิร, 2559) ดงันัน้การวางแผนเปิด
หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาสงัคม
ดจิทิลั จงึเป็นการตอบสนองนโยบายของภาครฐั ทีจ่ะ
ช่วยใหเ้กดิการพฒันาศกัยภาพของทรพัยากรมนุษย ์
เพิม่ทกัษะ เพิม่ความเชีย่วชาญในการสรา้ง และใช้
เทคโนโลยดีจิทิลัอย่างสรา้งสรรค์  และเพือ่ใหห้ลกัสตูร
นี้มคีวามครอบคลุมเหมาะสมกบับรบิทสงัคมไทย และ
สามารถผลิตมหาบัณฑได้ที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ 6 
ด้านที่สอดคล้องตามมาตรฐานระดับ อุดมศึกษา 
(ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา, 2552) และตรง
ตามความตอ้งการของผูเ้รยีน และสงัคมมากทีส่ดุจงึได้
ท าการวจิยัส ารวจความคดิเหน็ของบุคลากรไอซทีขีอง
ชาต ิเพือ่เป็นขอ้มลูสนบัสนุนการจดัท าหลกัสตูร 

อปุกรณ์ และวิธีการ 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั ได้แก่แบบส ารวจความ

ต้องการพฒันาศกัยภาพบุคลากรไอซีทีของประเทศ 
ประกอบดว้ย 4 ตอน ไดแ้ก ่ตอนที ่1 ขอ้มลูของผูต้อบ
แบบส ารวจ มีลักษณะเป็นแบบตรวยสอบรายการ 
(Check List) ตอนที ่2 ความคดิเหน็ทีม่ตี่อรายวชิาใน
หลกัสตูรสงัคมดจิทิลั และตอนที ่3 ความคดิเหน็ทีม่ตี่อ
ผลลพัธ์การเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของหลกัสูตรสงัคมดจิทิลั 
มลีกัษณะเป็นแบบวดัมาตราส่วนประเมนิค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั คอื 5 หมายถงึ มากทีสุ่ด 1 หมายถึง 
น้อยที่สุด และตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  มี
ลกัษณะเป็นค าถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถาม
เขยีนขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ 

ประชากรในการวิจัยคือ บุคลากรไอซีทีของ
ประเทศ จ านวน 570,705 คน ก าหนดจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่ระดับความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 0.10 
ค านวณด้วยสูตรของ  Taro Yamane จึงได้จ านวน
ทัง้สิ้น 100 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีโควต้า 
(Quota Sampling) ตามระดบัการศกึษา ประกอบดว้ย 
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ผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั ปรญิญาตร ี60 คน ปรญิญา
โท 25 คน ปริญญาเอก 15 คน จากนัน้เลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแต่ละระดับการศึกษาด้วยวิธีแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) 

การเก็บข้อมูล ใช้วิธีการแจกแบบส ารวจด้วย
ตวัเอง และแจกแบบส ารวจผ่านเครอืขา่ยสงัคมเฉพาะ
กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นบุคลากรไอซีที หรือ บุคคลท างาน
เกีย่วกบัคอมพวิเตอร ์

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่  
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑ์แปล
ความหมายค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ของ (บุญชม, 
2545) ดงันี้ คา่เฉลีย่อยูร่ะหว่าง 4.51-5.00 อยูใ่นระดบั
มากที่สุด 3.51-4.50 อยู่ในระดับ มาก 2.51-3.50 อยู่
ในระดบั ปานกลาง 1.51-2.50 อยู่ในระดบั น้อย และ
คา่เฉลีย่อยูร่ะหว่าง 1.00-1.50 อยูใ่นระดบั น้อยทีส่ดุ 

ผล 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความ

ต้องการของบุคลากรไอซีทใีนการพฒันาตนเองเพื่อ
เตรยีมความพรอ้มสู่เศรษฐกจิดจิทิลั และก้าวสู่ความ
เป็นดิจิทลัไทยแลนด์ ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบส ารวจ 
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 100 คน มผีลการวจิยัดงัต่อไปนี้  
   วุฒกิารศกึษาของผูต้อบบแบบส ารวจ ประกอบดว้ย 
ปริญญาเอก จ านวน 15 คน ปรญิญาโท จ านวน 25 
คน และปรญิญาตร ีจ านวน 60 คน จบการศกึษาที่มี
ความเกีย่วขอ้งกบัคอมพวิเตอร ์จ านวน 82 คน และไม่
เกี่ยวข้อง จ านวน 8 คน ท างานในองค์กรภาครัฐ 
จ านวน 24 คน รฐัวสิาหกจิ จ านวน 10 คน สถานศกึษา 
จ านวน 16 คน บรษิัทเอกชน จ านวน 41 คน ธุรกิจ
สว่นตวั จ านวน 4 คน ชมุชนทอ้งถิน่จ านวน 2 คน และ
อืน่ๆ จ านวน 3 คน 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่1 ขอ้มลูต าแหน่งงานปจัจุบนัของผูต้อบ 
ต าแหน่งงานปจัจุบนั จ านวน 
ผูบ้รหิารไอซที า 9 
อาจารยค์อมพวิเตอร์ 15 
ธุรกจิส่วนตวัดา้นไอท ี 5 
โปรแกรมเมอร ์ 14 
นกัผลติสือ่ 2 
นกัวเิคราะหอ์อกแบบระบ 10 
นกัออกแบบกราฟฟค ิ 3 
ผูจ้ดัการโครงการ 4 
QA/Tester Software 3 
ดแูลเครือ่งแมข่า่ย 2 
ดแูลเวป็ไซต์ 6 
ดแูลอุปกรณ์ไอท ี 8 
พนกังานบรษิทัเอกชน 5 
รบัราชการ 5 
ต าแหน่งงานอื่น ๆ 9 
รวม  100 

 
 ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของกลุ่มตวัอยา่ง มี
ดงันี้ 
1. พฒันาโมบายแอพพลเิคชนั และพฒันาซอฟตแ์วร ์ 
2. วเิคราะหส์ารสนเทศเชงิลกึ เชน่พยากรณ์ขอ้มลู 
3. พฒันาความรูด้า้นเครอืขา่ย และปลอดภยัไซเอบร ์ 
4. การจดัการ แลกเปลีย่นความรู ้องคก์รอจัฉรยิะ  
5. การบรหิารบุคลากร ICT  
6. ความรูด้า้นนวตักรรม และการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ  
7. การออกแบบกราฟฟิค และแอนนิเมชนั  
8. พฒันาระบบปฏบิตักิาร  
 
ตารางที ่2 ความคดิเหน็ทีม่ตี่อรายวชิาที่ก าลงัจะเปิด
หลกัสตูรสงัคมดจิทิลั 
ช่ือวิชา �̅� SD 
หมวดวิชาบงัคบั 4.43 0.75 
1.สงัคมดจิทิลั 4.43 0.70 
2.องคก์รอจัฉรยิะ 4.46 0.73 
3.สถติ ิและการวจิยัไอซที ี 4.25 0.72 
4.เทคโนโลยสีารสนเทศ และการสือ่สาร 4.61 0.69 
5.สือ่สงัคมออนไลน์ 4.49 0.77 
6.รปูแบบการเรยีนการสอนทางไกลผา่น
ออนไลน์เพือ่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ 

4.32 0.87 

หมวดวิชาเลือก 4.43 0.72 
7.โมบายแอพพลเิคชนั 4.70 0.67 
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ช่ือวิชา �̅� SD 
8.ขอ้มลูขนาดใหญ่ และการเรยีนรูข้องเครือ่ง 4.54 0.66 
9.สงัคมออนไลน์ทางธุรกจิ 4.53 0.66 
10.ทางเลอืกของธุรกจิ 4.44 0.72 
11.คลาวดค์อมพวิติ้ง และเครือ่งเสมอืน 4.61 0.63 
12.บรกิารซอฟต์แวรผ์่านอนิเทอรเ์น็ต 4.60 0.65 
13.แอพพลเิคชนัส าหรบัธุรกจิขนาดยอ่ม 4.49 0.69 
14.สถติ ิและการวจิยัข ัน้สงู 4.23 0.81 
15.ธุรกจิใหมท่างเทคโนโลยดจิทิลั 4.59 0.62 
16.ดจิทิลัชุมชน 4.23 0.84 
17.ความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์ 4.71 0.62 
18.กจิการวทิยุโทรทศัน์ดจิทิลั 4.02 0.85 
19.การบรหิารสถานีดจิทิลั 3.95 0.95 
ค่าเฉล่ียรวมทุกรายวิชา 4.43 0.73 

  

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ารายวิชาใน
หมวดวิชาบงัคบั รายวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสื่อสาร มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (�̅�=4.61) อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด และในหมวดวิชาเลือก รายวิชาความมัน่คง
ปลอดภยั มคี่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�=4.71) อยู่ในระดบัมาก
ทีส่ดุ รองลงมาเป็นวชิาโมบายแอพพลเิคชนั (�̅�=4.70) 
อยู่ในระดบัมากที่สุด นอกจากนี้ผูต้อบแบบส ารวจยงั
เสนอแนะให้มีวิชาที่เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
ดจิทิลั กลยทุธ ์SEO และ Online Marketing จรยิธรรม
ยุคดจิทิลั และ Internet of Thingsไวใ้นหลกัสตูรสงัคม
ดจิทิลั 

 
ตารางที่ 3 ความคิดเห็นที่มีต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวงัส าหรบัหลกัสตูรสงัคมดจิทิลั 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 𝒙 SD 
แปล
ความ 

ด้านคณุธรรมจริยธรรม 4.69 0.64 
มาก
ท่ีสดุ 

1.มจีรรยาบรรณทางวชิาชพี ไมค่ดัลอก 
และไมใ่ชส้ือ่มเีดยี คอนเทนต์ และ
สารสนเทศต่าง ๆ ของผูอ้ื่นโดยไม่
อา้งองิหรอืไมไ่ดร้บัอนุญาต 

4.73 0.65 
มาก
ทีสุ่ด 

2.มคีุณธรรมจรยิธรรม มทีศันคตทิีด่ ี
ปฏบิตัตินตามกฎกตกิาขององคก์ร และ
สามารถปรบัตวัเขา้กบัวฒันธรรมองคก์ร
หรอืสงัคมได ้

4.72 0.60 
มาก
ทีสุ่ด 

3.ตรงต่อเวลา มคีวามรบัผดิชอบต่อ
ตนเอง และสงัคม 

4.76 0.55 
มาก
ทีสุ่ด 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั �̅� SD 
แปล
ความ 

4.มคีวามเสยีสละ มคีวามเมตตา ด ารง
ตนอยู่ในอทิธบิาท๔ 

4.54 0.76 
มาก
ทีสุ่ด 

ด้านความรู้ 4.62 0.61 
มาก
ท่ีสดุ 

5.มคีวามรูค้วามเขา้ใจในศาสตรไ์อซทีี
และดจิทิลั รวมถงึศาสตรด์า้นเศรษฐกจิ 
และสงัคม 

4.57 0.62 
มาก
ทีสุ่ด 

6.สามารถประยุกต์ใชค้วามรูใ้นการ
แกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิ  และสงัคมได้
อย่างสรา้งสรรค ์

4.75 0.52 
มาก
ทีสุ่ด 

7.สามารถสบืคน้ขอ้มลูวเิคราะห์
แยกแยะสรุปองคป์ระกอบของความรูไ้ด ้

4.63 0.60 
มาก
ทีสุ่ด 

8.สามารถบรูณาความรูจ้ากศาสตรอ์ื่นๆ 
กบัศาสตรด์า้นไอซที ีและดจิทิลัเพือ่
สรา้งสิง่ประดษิฐห์รอืชิน้งานดา้นดจิทิลั 

4.54 0.69 
มาก
ทีสุ่ด 

ด้านทกัษะปัญญา 4.60 0.61 
มาก
ท่ีสดุ 

9.มทีกัษะการคดิขัน้สงู ไดแ้ก่ การ
วเิคราะห ์สงัเคราะห ์ประเมนิค่า และ
สรา้งสรรค ์

4.56 0.61 
มาก
ทีสุ่ด 

10.มทีกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
และคดิเป็นระบบ 

4.67 0.55 
มาก
ทีสุ่ด 

11.สามารถสงัเคราะหส์กดัองคค์วามรู้
จากสารสนเทศดจิทิลัได ้

4.55 0.63 
มาก
ทีสุ่ด 

12.สามารถสรา้งสรรคช์ิน้งานทาง
เทคโนโลยดีจิทิลัได ้

4.60 0.64 
มาก
ทีสุ่ด 

ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคล 

4.65 0.77 
มาก
ท่ีสดุ 

13.สามารถท างานเป็นทมีได ้มี
ปฏสิมัพนัธ ์และทศันคตทิีด่ต่ีอเพือ่รว่ม
ทมี 

4.69 0.56 
มาก
ทีสุ่ด 

14.เขา้ใจบทบาทของความเป็นผูน้ า 
และผูต้าม สามารถวางตวัและปรบัตวัได้
อย่างเหมาะสม 

4.63 0.63 
มาก
ทีสุ่ด 

15.มคีวามรบัผดิชอบในงานกลุ่ม รกัษา
เวลา ตรงเวลา 

4.71 0.61 
มาก
ทีสุ่ด 

16.มคีวามสามารถในการขจดัความ
ขดัแยง้ระหว่างสมาชกิร่วมทมีได ้

4.55 0.77 
มาก
ทีสุ่ด 

ด้านการวิเคราะหต์วัเลข การส่ือสาร 
และการใช้ไอที 

4.52 0.70 
มาก
ท่ีสดุ 

17.มทีกัษะการใชส้ถติ ิและตวัเลขใน
การวจิยั 

4.44 0.74 มาก 

18.มทีกัษะการใชโ้ปรแกรมผลติสือ่
ดจิทิลั 

4.52 0.70 
มาก
ทีสุ่ด 
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 𝒙 SD 
แปล
ความ 

19.มทีกัษะการใชส้งัคมออนไลน์ในการ
ตดิต่อสือ่สารประสานงานเพือ่
ด าเนินการหรอืแกป้ญัหา 

4.53 0.70 
มาก
ทีสุ่ด 

20.มทีกัษะการสรา้ง และน าเสนอดว้ย
เครือ่งมอืทางไอซที ีและดจิทิลั 

4.50 0.72 
มาก
ทีสุ่ด 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 𝒙 SD 
แปล
ความ 

21.สามารถเลอืกใชเ้ทคโนโลยทีี่
เหมาะสมกบัองคก์ร สงัคมหรอืชุมชนได้
อย่างเหมาะสมกบับรบิท 

4.63 0.61 
มาก
ทีสุ่ด 

ด้านทกัษะปฏิบติั 4.29 0.89 มาก 
22.มทีกัษะดา้นการออกแบบสือ่ดจิทิลั 
กราฟฟิคหรอืแอนนิเมชนั 

4.31 0.88 มาก 

23.มทีกัษะดา้นการพฒันาโมบายแอพ
พลเิคชนัหรอืซอฟต์แวรอ์อนไลน์ 

4.46 0.83 มาก 

24.มทีกัษะดา้นการปฏบิตังิานดแูล
เครอืขา่ย และเครือ่งแมข่า่ย 

4.33 0.87 มาก 

25.มทีกัษะดา้นการบรหิารจดัการสถานี
วทิยุโทรทศัน์ดจิทิลั 

4.04 0.97 มาก 

เฉล่ียทุกด้าน 4.56 0.68 
มาก
ท่ีสดุ 

 จากตารางที ่3 แสดงคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ทีม่ ี
ต่อผลลพัธ์การเรยีนรูท้ีค่าดหวงัส าหรบัหลกัสตูรสงัคม
ดจิทิลั พบว่าผลลพัธ์การเรยีนรูเ้ฉลีย่อยู่ในระดบัทีเ่หน็
ด้วยมากที่สุด (�̅�=4.56) อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
น ามาพิจารณาเป็นด้าน ๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของชาติทัง้ 6 ด้าน พบว่า ด้าน
คุณธรรมจรยิธธรม ขอ้ตรงต่อเวลามคีวามรบัผดิชอบ
ต่อตนเอง และสงัคม  มคีา่เฉลีย่สงูสดุ (�̅�=4.76) อยูใ่น
ระดับมากที่สุด ด้านความรู้ ข้อสามารถประยุกต์ใช้
ความรูใ้นการแกไ้ขปญัหาทางเศรษฐกจิ และสงัคมได้
อย่างสร้างสรรค์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( �̅�=4.75) อยู่ใน
ระดบัมากทีสุ่ด ด้านทกัษะทางปญัญา ขอ้มทีกัษะการ
คดิอย่างมวีิจารณญาณ และคดิเป็นระบบ มคี่าเฉลี่ย
สูงสุด (�̅�=4.67) อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านทักษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล ขอ้มคีวามรบัผดิชอบใน
งานกลุ่มรักษาเวลาตรงเวลา  มีค่ า เฉลี่ยสูงสุด 
(�̅�=4.71) อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด ดา้นการวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลขการสื่อสาร และการใชไ้อท ีขอ้สามารถเลอืกใช้

เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัองคก์ร สงัคม หรอื ชมุชนได้
อย่างเหมาะสมกบับรบิท มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�=4.63) 
อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด และด้านทกัษะพสิยั ขอ้มทีกัษะ
ด้านการพฒันาโมบายแอพพลเิคชนั หรอื ซอฟต์แวร์
ออนไลน์ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด (�̅�=4.46) อยู่ในระดบัมาก 
แสดงการเปรยีบเทยีบดงัรปูที ่1 

 
 

วิจารณ์ 
 สถติปิี 2557 ประเทศไทยมผีูท้ างานดา้น
ไอซที ีจ านวน 570,705 คนทัว่ประเทศ คดิเป็น
รอ้ยละ 1.47 ของก าลงัคนทัว่ประเทศ จงึขาด
ก าลงัคนดา้นไอซทีจี านวนมาก ซึง่ยงัเป็นอุปสรรค
ต่อการพฒันาประเทศไปสู่ความเป็นไทยแลนด์
ดจิทิ ลัทีต่ ัง้ เ ป้าหมายสรา้งสงัคมค ุณภาพดว้ย
เทคโนโลยดีจิทิลั  มเีป้าหมายเชงิปรมิาณ คอื 
ประชาชนรอ้ยละ 75 มทีกัษะการใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัอย่างสรา้งสรรคภ์ายใน 5 ปี (กษิตธิร, 2559) 
ซึง่จากค่ารอ้ยละของบุคลารดา้นไอซทีทีีป่รากฏอยู่
ในขัน้ทีต่ ่ ามาก และบ ุคลากรยงัไม ่กระจายสู่
ทอ้งถิน่สอดคลอ้งกบังานวจิยั การส ารวจและ
วเิคราะหเ์ชงิประจกัษ์ดา้นความเหลื่อมล ้าของ
สมรรถนะบุคลากรทางดา้นไอซทีใีนหน่วยงาน
ภาครฐัส าหรบัสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกจิดจิทิลั
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รปูที ่1 กราฟแสดงคา่เฉลีย่ความคดิเหน็ทีม่ตี่อ
ผลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงัส าหรบัหลกัสตูรสงัคม

ดจิทิลัแบ่งเป็น 6 ดา้น 
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ทีพ่บว่ามคีวามเหลื่อมล ้าค่อนขา้งสูง (เกรยีงไกร 
และคณะ, 2558) อกีทัง้งานวจิยัเรื่องสภาพความ
ต ้องการ  และค ุณล กัษณะของบ ุคลากรดา้น
ซอฟต ์แ ว ร ใ์ นป ร ะ เ ทศ ไทย  ผล ว จิ ยัพบว ่า 
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมซอฟต์แวรต์ ้องการ
บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ เสนอให้พฒันาหลกัสตูร
ภาคปฏบิตั ิจดัการเรยีนรการสอนทีเ่ป็นทฤษฎคีวามรู้
ทนัสมยั และควรมกีารฝึกอบรมกระบวนการเชงิธุรกจิ 
(อารยี,์ 2555)  

หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา
ส งั คมด จิ ทิ ลั  เ ป ็นหล กั ส ตู รที ม่ คี ว า มท นั สม ยั 
ตอบสนองกบันโยบายพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคมของ
ชาต ิใชก้ระบวนการพฒันาหลกัสตูรทีเ่น้นผลลพัธ์
เ ป ็น ฐ า น  ( Outcome-based Curriculum) แ ล ะ
สอดคลอ้งกบับทความเรื่องหลกัสตูรทีเ่น้นผลลพัธเ์ป็น
ฐาน การวิเคราะห์วาทกรรมหลกัสูตรโดยใชก้ระบวน
ทศัน์ยุคหลังสมยัใหม่นิยม (ออมสิน และ อมรรตัน์,  
2557) ซึง่การบูรณาการศาสตรค์วามรูห้ลายแขนงเขา้
ดว้ยกนั อาทเิช่น ศาสตรด์า้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร ศาสตรด์า้นกจิการวทิยุโทรทศัน์ และ
การสื่อสารดจิทิลั ศาสตรด์า้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
และศาสตรด์า้นการบรหิารธุรกจิ หลักสูตรที่มีการ
ส่งเสรมิสนับสนุนให้จดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ 
Active Learning สอดคล้องกับงานวิจัย เรื่ อ งการ
จดัการเรยีนการสอนในลกัษณะการเรยีนรู้เชงิรุก (สุ
วทิย์, 2556) ซึ่งจะเป็นการพฒันาทกัษะในศตวรรษที ่
21 ใหแ้กผู่เ้รยีน อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั STEM 
Education (พรทพิย์, 2556) ดงันี้การพฒันาหลกัสตูร
สงัคมดจิทิลัจงึเป็นแนวทาง และเป็นเครื่องมอืในการ
สรา้งก าลงัคนดา้นไอซที ีและเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อ
ตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกจิดทิลัของรฐับาล ผูท้ี่
ส าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรนี้จะมคีวามพรอ้มในการ
ท างานดา้นเทคโนโลยดีจิทิลัทุกแขนง เช่น เป็นนัก
บรหิารไอซทีใีนองคก์ร หรอื ชุมชน เป็นผูค้วบคุม
เครอืขา่ยโทรคมนาคม เป็นผูเ้ชีย่วชาญในการผลติสื่อ
ดจิทิลั เป็นผู เ้ชีย่วชาญในธุรกจิดจิทิลั หรอื  เป็น
อาจารยส์าขาวชิาดา้นเทคโนโลยดีจิทิลั เป็นตน้ 

 ข้อเสนอแนะการวิจยั 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร รวมทัง้หลักสูตรด้าน
เทคโนโลยดีจิทิลัใหม้คีวามทนัสมยั และตรงตามความ
ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคคลากรไอซีทีของ
ประเทศ 
 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป ควรวเิคราะห์
ขอ้มูลด้วยสถติิอื่น ๆ เพื่อหาค่าความแปรปรวนของ
ประชากร หรือ วิเคราะห์ความแตกต่างของระดับ
การศึกษาของบุคลากรไอซีทีที่มีต่อความต้องการ
พฒันาศยักภาพของตนเองด้านไอซีที หรือ อาจใช้
วธิีการวิจยัเชงิคุณภาพด้วยการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) 
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ลกัษณะปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีผลต่อคณุภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน  
กรณีศึกษา บริษทั ABC จ ากดั 

The Influence of Employee’s Characteristics on the Quality of Work Life:  
A Case of ABC Company 

 
สดุารตัน์ ไทยเกษม1* และ ผศ.ดร. ปราโมทย ์ศภุปัญญา1 

Sudarat Thaikasem, 1* Asst.Prof.Dr. Pramote Suppapanya1  
 

ABSTRACT 
This Independent Study is to study of The Influence of Employee’s Characteristics on the Quality 

of Work Life: A Case of ABC Company. The objectives of this study are 1) to study level of Employee’s 
Quality of Work Life of ABC Company 2) to analyze the Influence of Employee’s Characteristics on the 
Quality of Work Life: A Case of ABC Company. The data was collected from ABC employees counted as 
221 research’s population. The statistics used in this study are Percentage, Average (X ̅), and Standard 
Deviation. Using t–test and F–test as a tool to proof the hypotheses 

Level of Employee’s Quality of Work Life by overall is high. Also found that Adequate and Fair 
Compensation is lower than average of Employee’s Quality of Work Life. In term of Employee’s 
Characteristics on the Quality of Work Life: A Case of ABC Company from this study found that there is a 
difference between all Employees’ Characteristics factors and Quality of Work Life at the level of 
significance 0.05 except Employee’s genders are not different. 
Keywords: Employee’s Characteristics, Quality of Work Life, Employee 
 

บทคดัย่อ
การวิจยัเรื่อง ลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลที่มผีลต่อคุณภาพชวีิตในการท างานของพนักงาน กรณีศึกษา 

บรษิทั ABC จ ากดั มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาระดบัคณุภาพชวีติในการท างานของพนกังานบรษิทั ABC ดงันี้ 1) เพื่อ
ศกึษาระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงานบรษิทั ABC จ ากดั 2) เพื่อวเิคราะหล์กัษณะปจัจยัส่วนบุคคลที่
มผีลต่อคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน กรณีศกึษา บรษิทั ABC จ ากดั ประชากรในการวจิยัคอื พนักงาน
ในส านักงานของ บรษิัท ABC จ ากดั จ านวน 221 คน สถติิที่ใช้ในการวจิยั ได้แก่ รอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิคา่ t–test คา่ F-test  

ผลการวจิยัพบว่า ระดบัคณุภาพชวีติในการท างานของพนกังาน บรษิทั ABC จ ากดั ทัง้ 8 ดา้นอยูใ่นระดบั
มาก ซึง่พบว่าในดา้นการไดร้บัคา่ตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ มคีา่เฉลีย่น้อยกว่าคา่เฉลีย่รวม ส าหรบัลกัษณะ
ปจัจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อคณุภาพชวีติในการท างาน ลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั มคีณุภาพชวีติในการ
ท างานแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 ยกเวน้ลกัษณะปจัจยัสว่นบุคคล ดา้นเพศ ไมม่คีวามแตกต่าง 
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ค าหลกั: ลกัษณะปจัจยัสว่นบคุคล , คณุภาพชวีติในการท างาน , พนกังาน 

 
ค าน า 

ทรพัยากรบุคคลหรือทรพัยากรมนุษย์ คือ
ปจัจยัหนึ่งที่ช่วยท าให้เศรษฐกจิกา้วหน้าหรอืถดถอย 
การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จ ดังนั ้นในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย์จงึมคีวามส าคญักบัการ
พฒันาองคก์ร เพือ่ใหก้ารท างานของพนกังานนัน้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร และพัฒนาพนักงานให้มี
คณุภาพชวีติในการท างานทีด่ ี 

ปจัจุบนับรษิทั ABC จ ากดั ไดใ้หค้วามส าคญั
และวางแผนนโยบายในการพฒันาคุณภาพชวีติในการ
ท างานของพนักงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวงัให้
พนักงานมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
ท างาน เพื่อให้ผลงานเกิดประสิทธิภาพและท าให้
พนักงานคิดว่างานนั ้น เป็นมากกว่างานที่ได้ร ับ
มอบหมาย ดังนัน้บรษิัท ABC จ ากดั จึงได้มีการจัด
กิจกรรมหรือนโยบายที่ช่วยสนับสนุนและพัฒนา
คณุภาพชวีติในการท างานของพนักงาน อาทเิช่น การ
จั ด กิ จ ก ร ร ม  Healthy Work, Healthy Life  เพื่ อ
สง่เสรมิพนกังานใหม้สีขุภาพทีด่ ีและผูบ้รหิารระดบัสงู
นัน้ยงัให้ความสนใจในเรื่องของพนักงาน  จะเห็นได้
จากสารจากท่านประธานตอนหนึ่ งกล่าวว่า การ
ครบรอบ 50 ปีของบรษิทั มคีวามส าคญัและเป็นปีแห่ง
การร าลกึ เพื่อเป็นการเสรมิสรา้งพลงัใหก้บับรษิทัของ
เรา เราควรจะใช้โอกาสนี้ ให้เป็นประโยชน์ด้วยการ
ท างานเป็นทมี วารสารสายใย (2558) 
 เนื่ องจากบริษั ท  ABC จ ากัดมีน โยบ าย
สนับสนุนให้พนักงานมสีภาพแวดล้อมในการท างาน
และคุณภาพชวีติทีด่ ีเพราะพนักงานเป็นทรพัยากรที่
ส าคญัในการแข่งขนัของธุรกจิ ดงันัน้หากทราบระดบั
คณุภาพชวีติในการท างานของพนักงานว่าอยูใ่นระดบั
มากน้อยเพียงใด ก็จะสามารถน าข้อมูลที่ ได้ไป
วางแผนกลยุทธ์ในการปรับปรุงพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  ได้อย่ างมีประสิทธิภ าพและองค์กรเกิด
ประสทิธผิลในการพฒันาความสามารถในการแขง่ขนั
ของธุรกจิไดอ้ยา่งยัง่ยนื  

ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี้  ผู้ท าการวิจัยได้สรุป
เลือกแนวคดิและทฤษฎีของ Walton (1973) มาปรบั
ใช้กับการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานบรษิทั ABC จ ากดั เนื่องจากทฤษฎนีี้มคีวาม
สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานและการวางแผนกลยุทธ์บรหิาร
จัดการทรพัยากรบุคคลของบริษัท ABC จ ากัด ซึ่ง
ประกอบด้วยตวัชี้วดัทัง้ 8 ด้าน คอื 1) ด้านการได้รบั
คา่ตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม 2) ดา้นสภาพการ
ท างานที่ค านึงถงึความปลอดภยัและส่งเสรมิสุขภาพ 
3) ดา้นความมัน่คงและความกา้วหน้าในการท างาน 4) 
ด้านโอกาสในการพัฒนาสมรรถภาพของบุคคล 5) 
ดา้นการบรูณาการทางสงัคมหรอืการท างานรว่มกนั 6) 
ด้านประชาธิปไตยในองค์การ 7) ด้านความสมดุล
ระหว่างงานกบัชวีติส่วนตวั และ8) ดา้นลกัษณะงานที่
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม  

จากงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องพบว่า จิตราพรรณ 
(2552) ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนักงานผลิตอัญมณีและเครื่องประดับของบริษัท 
อนิท์ธร จ ากดั ผลการศึกษาพบว่าพนักงานผลิตอญั
มณีและเครื่องประดบัของบรษิัท อนิท์ธร จ ากดั ที่มี
เพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภท
พนกังาน สภาพการจา้งแตกต่างกนัมคีณุภาพชวีติการ
ท างานไม่แตกต่างกนั แต่พนักงานพนักงานผลิตอญั
มณีและเครื่องประดบัของบรษิัท อนิท์ธร จ ากดั ที่มี
รายได้ต่อเดือน ต าแหน่งหน้าที่ และประสบการณ์
ท างานทีบ่รษิทั แตกต่างกนัมคีุณภาพชวีติการท างาน
ที่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และปจัจัยด้านองค์การโดยภาพรวมมี
ความสมัพนัธ์เชงิบวกในระดบัปานกลางกบัคุณภาพ
ชีวิตการท างานของพนักงานผลิตอัญ มณี และ
เครื่องประดับของบริษัท  อินท์ธร จ ากัด  อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อจัฉรา (2540) ศกึษา
เรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานของผู้ใช้แรงงานใน
โรงงานอุสาหกรรมอเิลคทรอนิคส ์เขตนิคมอุสาหกรรม
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ภาคเหนือ จากการวจิยัพบว่า ค่าเฉลีย่คุณภาพชวีติใน
การท างานโดยรวมของผู้ใช้แรงงานอยู่ในระดบัปาน
กลาง อยู่ระหว่างช่วงคะแนน 1.1549 – 1.1575 ซึง่อยู่
ในระดบัความเชือ่มัน่ 95% 

อปุกรณ์และวิธีการ 
ในการศึกษาวิจัยเรื่องลักษณะปจัจัยส่วน

บุคคลที่มีอิทธิพลกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
กรณีศกึษาพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการและวิศวกร
ประจ าบริษัท ABC จ ากัด เป็นการวิจัยแบบส ารวจ 
(Survey Research) ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้คอื
พนกังานในส านกังานและวศิรกร ทัง้ 3 แห่งของบรษิทั 
ABC จ ากดั ไดแ้ก ่ส านกังานใหญ่ โรงงานพระประแดง 
และโรงงานระยอง จ านวนทัง้หมด 221 คน เครื่องมอื
ทีใ่ชเ้ป็นแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 3 ส่วน น าขอ้มูล
ทีไ่ด้มารวบรวมวเิคราะห์ทางสถิติ โดยใช้สถิตใินการ
วิเคราะห์ ได้แก่ การศึกษาปจัจัยส่วนบุคคลของ
พนกังานในส านกังานของบรษิทั ABC จ ากดั วเิคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์หาจ านวนและร้อยละ  , 
การศึกษาปจัจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการ
ท างานของพนักงานในส านักงานของบริษัท  ABC 
จ ากัด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน , วเิคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ปจัจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการท างาน
วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชส้ถติ ิt-test และ F-test 

ผล 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้านลักษณะปจัจัย

ส่วนบุคคลของพนักงานเป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลจาก
แบบสอบถาม โดยแสดงผลการเป็นจ านวนความถี่ 
และร้อยละ พบว่า พนักงานบรษิัท ABC จ ากดัส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 
52.00 มอีายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 73 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 33.00 สถานภาพโสด ส่วนใหญ่ปฏบิตังิานใน
ส านักงานใหญ่ และมีระดับต าแหน่งงานเป็นระดับ
เจา้หน้าที ่จ านวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.40 

การวเิคราะหร์ะดบัคณุภาพชวีติในการท างาน
ของพนักงานบรษิทั ABC จ ากดั ใน ส่วนส านักงาน 3 
แหง่   

ตารางที่  1 ระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของ
พนกังานในส านกังานบรษิทั ABC จ ากดั 

คุณภาพชวีติในการท างาน �̅� S.D. ระดบั
คุณภาพ
ชวีติในการ
ท างาน 

1. ด้านการได้รบัค่าตอบแทนที่
เพยีงพอและยุตธิรรม 

3.25 0.595 ปานกลาง 

2 .ด้ า น ส ภ าพ ก ารท า ง าน ที่
ค านึ งถึ งความปลอดภัยและ
ส่งเสรมิสุขภาพ 

3.75 0.530 มาก 

3 .ด้ าน โอก าส ใน การพัฒ น า
สมรรถภาพของบุคล 

3.54 0.424 มาก 

4 .ด้ า น ค ว า ม มั ่น ค ง แ ล ะ
ความกา้วหน้าในการท างาน 

3.32 0.643 ปานกลาง 

5. ด้านการบูรณาการทางสงัคม
ในการท างานร่วมกนั 

3.75 0.489 มาก 

6. ดา้นประชาธปิไตยในองคก์าร 3.33 0.604 ปานกลาง 
7. ด้านความสมดุลระหว่างงาน
กบัชวีติส่วนตวั 

3.32 0.458 ปานกลาง 

8 . ด้ า น ลัก ษ ณ ะ ง าน ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสงัคม 

3.77 0.477 มาก 

ความคิดเห็นโดยรวม คุณภาพ
ชวีติในการท างาน 

3.50 0.331 มาก 

หมายเหตุ : �̅� = 1.00 – 1.80 น้อยที่สุด  �̅� = 1.81 – 2.60 น้อย  �̅� = 
2.61 – 3.40 ปานกลาง  �̅� = 3.41 – 4.20 มาก  �̅� = 4.21 – 5.00 มาก
ทีสุ่ด 

 จากตารางที่ 1 พบว่าระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างานทัง้ 8 ดา้นของพนกังานในส านกังาน บรษิทั 
ABC จ ากัด  โดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก โดยมี
คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.50  
  
ตารางที่ 2 ความแตกต่างระหว่างลกัษณะปจัจยัส่วน
บุคคลกับระดับคุณภาพชีวิต ในการท างานของ
พนกังาน บรษิทั ABC จ ากดัในส านกังานในภาพรวม 

คุณภาพชวีติใน
การท างาน 

ลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคล 

อายุ 
หน่วยงา
นทีส่งักดั 

ระดบั
ต าแหน่ง
งาน 

ระยะ 
เวลาการ
ท างาน 

ดา้นการไดร้บั
ค่าตอบแทนที่
เพยีงพอและ
ยุตธิรรม 

(4)  > (1) 
(4)  > (2) 

(6) > (3) 
(2) > (4) 

(4) > (1) 
(4) > (2) 

(1) > (2) 
(1) > (3) 
(1) > (4) 
(3) > (4) 

ดา้นสภาพการ (4) > (2) (1) > (3) x (1) > (3) 
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คุณภาพชวีติใน
การท างาน 

ลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคล 

อายุ 
หน่วยงา
นทีส่งักดั 

ระดบั
ต าแหน่ง
งาน 

ระยะ 
เวลาการ
ท างาน 

ท างานที่
ค านึงถงึความ
ปลอดภยัและ
ส่งเสรมิสุขภาพ 

(3) > (2) 

ดา้นโอกาสใน
การพฒันา
สมรรถภาพของ
บุคคล 

(4) > (1) x x (1) > (2) 
(1) > (3) 
(5) > (2) 
(4) > (2) 

ดา้นความมัน่คง
และ
ความกา้วหน้า
ในการท างาน 

x (3) > (1) 
(2) > (4) 

x (4) > (5) 

ดา้นบรูณาการ
ทางสงัคมหรอื
การท างาน
ร่วมกนั 

(2) > (1) (1) > (4) 
(4) > (6) 

x (4) > (3) 

ดา้น
ประชาธปิไตย
ในองคก์าร 

x x (2) > (4) 
(4) > (6) 

X 

ดา้นความสมดุล
ระหว่างงานกบั
ชวีติส่วนตวั 

(3) > (1) 
(2) > (1) 

(1) > (2) 
(1) > (3) 

(3) > (5) 
(3) > (6) 

X 

ดา้นลกัษณะ
งานทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อ
สงัคม 

x x x (1) > (2) 
(2) > (3) 

หมายเหต ุ: X ไมม่คีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
อายุ : (1) = 23 – 30 ปี (2) = 31 – 40 ปี (3) 41 – 50 ปี (4) = 50 ปี 
ขึน้ไป 
หน่วยงานท่ีสงักดั : (1) = ฝ่ายบรหิาร (2) = ฝ่ายจดัซื้อ (3) = ฝ่ายขาย 
(4) = ฝ่ายการเงินและบัญชี (5) = ฝ่ายผลิต (6) = ฝ่ายซ่อมบ ารุง (7) = 
ฝา่ยเทคโนโลยแีละการพฒันา (8) = ฝา่ยคุณภาพ ความปลอดภยั อาชวีอ
นามยัและสิง่แวดลอ้ม (QSHE)  
ระดบัต าแหน่งงาน : (1) = เจ้าหน้าที่ (2) = ระดับหวัหน้าแผนก (3) = 
ระดบัผูจ้ดัการแผนก (4) =ระดบัผูจ้ดัการฝา่ย 
ระยะเวลาการท างาน :  (1) =น้อยกว่า 1 ปี (2) = 1 - 3   ปี (3) = 3 - 5   
ปี (4) =5 – 10 ปี (5) =10 ปีขึน้ไป 

  
 สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานทางการวจิยัที่
แตกต่างกนัระหว่างขอ้มลูลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลกบั
ระดบัคุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน บรษิัท 
ABC จ ากัด  ลักษณะปจัจัยส่วนบุคคลด้านอายุที่

ต่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีติในการท างานแตกต่างกนั 
ที่ระดบันัยส าคญัทางสถิติที่ 0.05 โดยด้านการได้รบั
ค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม พนักงานทีม่อีายุ
มากกว่า 50 ปี มีระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน
มากกว่าพนักงานทีม่อีายุ 23 – 30 ปี และพนักงานทีม่ี
อายุ  31 – 40 ปี ลักษณ ะป ัจจัยส่วนบุ คคลด้าน
หน่วยงานทีส่งักดัทีต่่างกนั มรีะดบัคณุภาพชวีติในการ
ท างานแตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญัทางสถติิที่ 0.05 
โดยดา้นการไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยุตธิรรม 
พนักงานทีส่งักดัฝ่ายซ่อมบ ารุง มรีะดบัคุณภาพชวีิต
ในการท างานมากกว่าพนักงานทีส่งักดัฝ่ายขาย และ
พนักงานที่สงักดัฝ่ายจัดซื้อ มีระดับคุณภาพชีวิตใน
การท างานมากกว่าพนักงานทีส่งักดัฝ่ายการเงนิและ
บญัช ีลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัต าแหน่งงาน
ทีต่่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีิตในการท างานแตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยด้านการ
ไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม พนกังานทีม่ี
ระดบัต าแหน่งงาน ระดบัผูจ้ดัการฝา่ย มรีะดบัคณุภาพ
ชวีติในการท างานมากกว่าพนักงานทีม่รีะดบัต าแหน่ง
งาน ระดับเจ้าหน้าที่และระดับหัวหน้าแผนก ด้าน
ลกัษณะงานเป็นประโยชน์ต่อสงัคม พนกังานทีม่รีะดบั
ต าแหน่งงาน ระดบัเจา้หน้าที่ มรีะดบัคุณภาพชวีติใน
การท างานมากกว่าพนักงานที่มีระดับต าแหน่งงาน 
ระดบัหวัหน้าแผนกและ พนักงานที่มีระดบัต าแหน่ง
งาน ระดบัหวัหน้าแผนก มรีะดบัคุณภาพชวีติในการ
ท างานมากกว่าพนักงานทีม่รีะดบัต าแหน่งงาน ระดบั
ผูจ้ดัการแผนก 
ลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลด้านระยะเวลาในการท างาน
ทีต่่างกนั มรีะดบัคุณภาพชวีิตในการท างานแตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่  0.05 โดยด้านการ
ไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่พยีงพอและยตุธิรรม พนกังานทีม่ี
ระยะเวลาในการท างานน้อยกว่า 1 ปี มรีะดบัคุณภาพ
ชวีิตในการท างานมากกว่าพนักงานที่มรีะยะเวลาใน
ก ารท า งาน  1 – 3 ปี  , 3 – 5 ปี  แ ล ะ  5 – 10 ปี 
พนักงานทีม่รีะยะเวลาในการท างาน 3 - 5 ปี มรีะดบั
คุณภาพชีวิตในการท างานมากกว่าพนักงานที่มี
ระยะเวลาในการท างาน 5 – 10 ปี  
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วิจารณ์ 
จากการศกึษาเรือ่ง ลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคลทีม่ผีลต่อ
คุณภาพชวีติในการท างานของพนักงาน กรณีศกึษา 
บรษิัท ABC จ ากัด สามารถอภิปรายผลการวิจัยใน
ประเดน็ส าคญัดงันี้  
1. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการ
ท างานของพนักงานในส านักงาน บรษิัท ABC จ ากดั 
ดา้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและเพยีงพอ อยู่ในระดบั
ปานกลาง เนื่องจากสภาพชวีติความเป็นอยู่ ครอบครวั
ของพนักงานที่แตกต่างกนั ดังนัน้มาตรฐานของใน
เรื่องค่าตอบแทนของแต่ละคนจึงไม่ เท่ ากัน  ว่ า
คา่ตอบแทนเท่าใดถงึจะเพยีงพอกบัความตอ้งการ อกี
ทัง้สภาพเศรษฐกิจในปจัจุบัน ราคาสินค้าอุปโภค
บริโภคที่สูงขึ้น ท าให้เงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่
เพยีงพอกบัค่าครองชพีในปจัจุบนั จากการวจิยัพบว่า 
องคป์ระกอบในดา้นนี้ทีม่คีา่เฉลีย่น้อยทีส่ดุ คอื ในเรือ่ง
ของค่ ารักษ าพยาบาลที่มีจ านวนไม่ เหมาะสม  
เนื่องมาจากเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายบางกรณีของพนักงาน
บางคน ได้มกีารประนีประนอมใหท้ าการเบกิจ่าย ท า
ให้พนักงานบางส่วนเห็นว่าไม่สมควร ทัง้นี้ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎระเบียบของบรษิัทฯ แผนกทรพัยากร
บุคคล จึงออกประกาศโดยระบุข้อความชดัเจนและ
ประเภทของรายการที่สามารถเบิกจ่ายได้หรอืไม่ได้ 
แต่ในขณะเดยีวกนับรษิทั ฯ กไ็ดม้สีวสัดกิารอื่น ๆ   
2. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการ
ท างานของพนักงานในส านักงาน บรษิัท ABC จ ากดั 
ด้านสภาพการท างานที่ค านึงถึงความปลอดภัยและ
ส่งเสรมิสุขภาพ พบพนักงานในส านักงานของทัง้  3 
แห่ง อยู่ในระดับมาก โดยเรื่องสถานที่ท างานมีแสง
สว่าง อุณหภูม ิเสยีง การระบาย อากาศทีด่มีคี่าเฉลี่ย
มากที่สุด  ท าให้ เห็นว่าบริษัท  ฯ ให้ความใส่กับ
สภาพแวดลอ้มของสถานทีท่ างานมาก เพือ่น าไปสูก่าร
มสีขุภาพจติทีด่ขีองพนกังาน  
3. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการ
ท างานของพนักงานในส านักงาน บรษิัท ABC จ ากดั 
ด้านโอกาสในการพฒันาสมรรถภาพของบุคล อยู่ใน
ระดับมาก กล่าวคือ พนักงานทุกคนมีโอกาสในการ
พฒันาตวัเอง และเพิม่สมรรถภาพจะเห็นได้จากการ 

อบรม สมัมนา ทีท่างบรษิทัได้จดัไว้ใหพ้นักงานอย่าง
เหมาะสม ท าให้พนักงานทุกคนมีโอกาสและใช้
ความสามารถปรบัปรุงงานประจ าได้อย่างเหมาะสม 
อกีทัง้สามารถน ามาใชก้บังานทีท่า้ทายความสามารถ
เพือ่เพิม่โอกาสใหก้บัตวัเองในอนาคตไดอ้กีดว้ย  
4. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการ
ท างานของพนักงานในส านักงาน บรษิัท ABC จ ากดั 
ด้านความมัน่คงและความกา้วหน้าในการท างาน อยู่
ในระดับปานกลาง แต่ในขณะเดียวกันพนักงานมี
ความเห็นว่างานที่รบัผิดชอบอยู่นัน้  สามารถท าให้
พนกังานประสบความส าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน แสดงถงึ
พนักงานมีความเชื่อมัน่ในความก้าวหน้าที่บริษัท
ใหก้บังานในส่วนทีพ่นักงานรบัผดิชอบและรูส้กึมัน่คง
ในหน้าทีก่ารงาน ซึง่ในองคป์ระกอบนี้มคีา่เฉลีย่สงูสดุ  
5. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการ
ท างานของพนักงานในส านักงาน บรษิัท ABC จ ากดั 
ดา้นการบูรณาการทางสงัคมในการท างานร่วมกนั อยู่
ใน ระดับมาก  โดย เฉพาะเรื่อ งเพื่ อน ร่วมงานที่
เปรยีบเสมือนคนในครอบครวั กล่าวคือพนักงานใน
บรษิทั ABC จ ากดันัน้มสีมัพนัธภาพทีด่ตี่อกนั เหมอืน
คนในครอบครวั เนื่องมาจากความเป็นกนัเอง การให้
ความช่วยเหลือซึ่งกนัและไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรอื
เรื่องส่วนตัว ส่วนด้านของบริษัทมักจะมีงานเลี้ยง
สงัสรรค์กันระหว่างผู้บังคบับัญชาและผู้ร่วมงานอยู่
เสมอ และยงัมกัจะสอบถามความคดิเหน็ของพนกังาน 
เพือ่น าไปปรบัปรงุ แกไ้ขสภาพการท างานใหด้ขี ึน้  
6. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการ
ท างานของพนักงานในส านักงาน บรษิัท ABC จ ากดั 
ดา้นประชาธปิไตยในการท างาน อยูใ่นระดบัปานกลาง 
จากผลการวจิยัในเรื่องของการแสดงความคดิเหน็ใน
ส่วนงานทีพ่นักงานนัน้รบัผดิชอบ มคี่าเฉลี่ยสูงสุดใน
ดา้นนี้ เนื่องจากบรษิทัใหส้ทิธแิละอ านาจการตดัสนิใจ
และพฒันาปรบัปรุงงานใหม้ปีระสทิธภิาพ ดงัจะเหน็ได้
จ า ก โ ค ร ง ก า ร  Total Productivity Maintenance 
(TPM) หรอืโครงการบ ารุงรกัษาทวีผลที่ทุกคนมสี่วน
ร่วม ซึ่ง 1 ใน 8 ด้านของโครงการนี้ นั ้น  คือเรื่อง 
Office Improvement ซึ่งเกี่ยวกบัการพฒันาปรบัปรุง
งานในส่วนของตัวเองให้มีประสิทธิภาพ  ท าให้
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พนักงานมีโอกาสเปิดแสดงความคิดเห็นในการ
ปรบัปรงุไดอ้ยา่งเตม็ที ่
7. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการ
ท างานของพนักงานในส านักงาน บรษิัท ABC จ ากดั 
ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว  อยู่ใน
ระดบัปานกลาง องค์ประกอบที่น้อยทีสุ่ดในด้านนี้คอื 
ความกงัวลหลงัเวลาเลกิงาน ส่วนใหญ่จะเป็นพนกังาน
ทีป่ระจ าทีส่ านักงานใหญ่ ในหน่วยงานสงักดัฝ่ายขาย 
เนื่องจากฝ่ายขายนัน้จะต้องติดต่อประสานงานกับ
ลูกคา้ อกีทัง้ยงัต้องท างานในส่วนของเอกสาร ดงันัน้
ความกงัวลทีเ่กดิขึน้จงึเป็นเรื่องของการส่งมอบหมาย
งานทีอ่าจไมท่นัตรงตามเวลา 
8. ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกีย่วกบัคุณภาพชวีติในการ
ท างานของพนักงานในส านักงาน บรษิัท ABC จ ากดั 
ดา้นลกัษณะงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสงัคม อยู่ในระดบั
มาก โดยทุกองค์ประกอบในด้านนี้  ท าให้เห็นถึง
ภาพลักษณ์ที่ดีงามของบริษัท เช่น การช่วยเหลือ
สงัคม การใส่ใจและส่งเสรมิสิง่แวดลอ้ม การมชีื่อเสยีง
ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

เอกสารอ้างอิง 
จติราพรรณ ตณัฑวลั. (2552). คณุภาพชวีติในการ
 ท างานของพนกังานผลติอญัมณีและ
 เครือ่งประดบัของบรษิทั อนิทธ์ร จ ากดั. 
 การศกึษาอสิระ บณัฑติวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ทพิวรรณ ศริคิณู.(2542).คณุภาพชวีติในการท างาน
 กบัความผกูพนัต่อองคก์าร: ศกึษากรณี 
 บรรษทับรหิารสนิทรพัยส์ถาบนัการเงนิ.
 วทิยานิพนธ ์บณัฑติวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ธดิาวลัย ์ปลืม้คดิ.(2551).คณุภาพชวีติในการท างาน
 ของพนกังานมหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ.
 วทิยานิพนธ ์บณัฑติวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ประเสรฐิ กลิน่หอม.(2543). คณุภาพชวีติในการ
 ท างานทีม่ผีลต่อสขุภาพจติของพนกังาน
 ระดบัปฏบิตักิารทีป่ฏบิตังิานในโรงงาน
 คอนกรตีผสมเสรจ็ เครอืซเีมนตไ์ทย.

 วทิยานิพนธ ์วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
 (จติวทิยาอตุสาหกรรม) 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
พจนี ฐอสวุรรณ.(2549).ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู้
 บรรยากาศองคก์าร การรบัรูค้วามสามารถ
 ของตนเอง ความเครยีดและคณุภาพชวีติใน
 การท างานของพนกังานในโรงงาน
 อตุสาหกรรมผลติเสือ้ผา้แหง่หนึ่ง.
 วทิยานิพนธ ์บณัฑติวทิยาลยั 
 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
รชัพล บุญอเนกวฒันา.(2251).คณุภาพชวีติการ
 ท างานทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความพอใจใน
 ชวีติความ   เป็นอยู ่และแนวโน้มพฤตกิรรม
 ในการท างานของพนกังานบรษิทัเอกชนแหง่
 หนึ่ง.สารนิพนธ ์บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
 มหาวทิยาลยัศรนีครนิวโิรฒ 
รองศาสตราจารยธ์านินทร ์ศลิป์จาร.ุ(2555).การวจิยั
 และวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ย SPSS และ 
 AMOS.พมิพค์รัง้ที ่13.กรงุเทพฯ: หา้ง
 หุน้สว่นสามญับสิซเินสอารแ์อนดด์ ี
วชัราภรณ์ สรุยิาภวิฒัน์.(2556).วจิยัธุรกจิยคุใหม่.
 พมิพค์รัง้ที ่8.กรงุเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั. 
วารสารสายใย.ปีที ่18 ฉบบัที ่1-2 ; 2558) 
ศริชิยั พงษ์วชิยั.(2556).การวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติิ
 ดว้ยคอมพวิเตอร ์เน้นส าหรบังานวจิยั.พมิพ์
 ครัง้ที ่24.กรงุเทพฯ.จุฬาลงกรณ์
 มหาวทิยาลยั. 
Walton, R.E. (1975). Criteria for Quality of 
 Working Life.In L.E. Davis, A.B.Cherns 
 and Associates (Eds.).The Quality of 
 Working.New York: The FreePress, Life, 
 1: 91-104 
Cummings, T.G. and E.S. Malloy. (1977). 
 ImprovingProductivity and the Quality of 
 Work Life.Praeger,New York. 

58



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

________________________ 
1 สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
Department Student of M.B.A. Bangkok University. 
2 สาขาบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
Department Advisor of M.B.A. Bangkok University. 
*Corresponding author: E-mail prangsii@gmail.com 

การส่ือสารออนไลน์แบบปากต่อปาก และทศันคติ ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรกัภกัดีของ
ผูบ้ริโภคท่ีใช้บริการร้านอาหารเกาหลี ในกรงุเทพมหานคร 

Effects of E-Word of Mouth and Consumer Attitudes on Brand Loyalty  
of Korean restaurant Customers in Bangkok area. 

 
เจริญขวญั วงคเ์พญ็1* และ ดร. รวิพรรณ สภุาวรรณ์1 

Jaroenkhwan Wongpen1* and Lokweetpun Suprawan1 
 

ABSTRACT
The purpose of this research is to study the impact of e-word of mouth influencing the attitude 

towards brand loyalty of Korean restaurant customers in Bangkok area. A sample size of 400 
respondents were collected from customers of Korean restaurants. The statistical analysis used for this 
research includes frequency, standard deviation, percentage, average and inferential statistics used for 
hypothesis testing-- Pearson’s correlation analysis and simple regression analysis. 
 The results of the research found that most of the respondents are singles, females, aged 
between 21-30 years old with an average income between 15,001 to 30,000 baht, and earned Bachelor 
Degree. Bonchon Chicken restaurant is the most popular place among Korean restaurants and the 
frequency of dining in Korean restaurants is approximately 4 or 5 times a month. Moreover, the budget for 
dining out is approximately 501 to 1,000 baht and the preference time is between 6:01 P.M. to 9:00 P.M.  
Fried chicken is the most commonly ordered by the respondents. According to the hypothesis testing, it 
was found that E-Word of Mouth influences consumer’s attitude and consumer’s attitude also affects 
consumer loyalty when making purchasing decision towards the Korean restaurant in Bangkok with the 
significant level of 0.05. 
Keywords: E-Word of Mouth, attitude, loyalty, Korean restaurant 

 
บทคดัย่อ 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาการสื่อสารออนไลน์แบบปากต่อปาก (E-Word of Mouth) ทีส่่งผล
ต่อทศันคตใินการเลอืกใช้บรกิาร และศกึษาทศันคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดใีนการเลอืกใชบ้รกิาร
รา้นอาหารเกาหลี ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บรโิภคที่เคยใช้บรกิารร้านอาหารเกาหลีในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการวจิยัใชส้ถติเิชงิพรรณนาในการวเิคราะห์
ขอ้มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมานที่ใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
ไดแ้ก ่การวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั และการวเิคราะหส์ถติอิยา่งงา่ย 
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ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อยู่ในช่วงอายุ 21-30 ปี มอีาชพีนักเรยีน/
นกัศกึษา รายไดเ้ฉลีย่อยู่ที ่15,001-30,000 บาท/เดอืน มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมสีถานะภาพโสด รา้นอาหาร
เกาหลทีีผู่ต้อบแบบสอบถามเขา้ไปใชบ้รกิารมากทีสุ่ดคอืรา้น BonChon Chicken (บอนชอน ชคิเกน้) มคีวามถี่ใน
การรบัประทานอาหาร 4 – 5 ครัง้/เดือน มคี่าใช้จ่ายในการรบัประทานอาหาร 501-1,000 บาท ช่วงเวลาที่เลอืก
รบัประทานคอื ช่วง 18.01 – 21.00 น. เมนูทีร่บัประทานบ่อยทีส่ดุคอื ไกท่อดรา้น BonChon Chicken (บอนชอน ชิ
คเกน้) ผลการทดสอบสมมุตฐิานพบว่า การสื่อสารออนไลน์แบบปากต่อปากสง่ผลต่อทศันคตใินการเลอืกใชบ้ริการ
รา้นอาหารเกาหลขีองผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ ทศันคตขิองผู้บรโิภคทีม่ผีลต่อความจงรกัภกัดใีนการ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารเกาหลใีนเขตกรงุเทพมหานคร มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั: การสือ่สารออนไลน์แบบปากต่อปาก, ทศันคต,ิ ความจงรกัภกัดตี่อการใชบ้รกิาร, รา้นอาหารเกาหล ี 
 

ค าน า 
ในปจัจุบันอาหารเกาหลีที่ก าลังได้รบัความ

นิยมจากผูบ้รโิภคเป็นจ านวนมาก ซึง่ในอดตีเมือ่ 10 ปี
ที่แล้ว อาจพบว่าผู้บริโภคมีความรู้ที่ค่อนข้างจ ากัด
เกี่ยวกบัเมนูอาหารเกาหลี อนัได้แก่ กิมจิ หรอื หมู/
เนื้อย่างเกาหลีเท่านัน้ที่ผู้บรโิภคพอที่จะนึกออก แต่
ดว้ยกระแสซรีีย่เ์กาหลทีีไ่ดร้บัความนิยมเรือ่ง แดจงักมึ 
ไดท้ าการเปิดครวัเกาหลเีผยแพรใ่หผู้ช้มทัว่โลกรวมถงึ
ประเทศไทยไดรู้จ้กัอาหารเกาหลผี่านทางละครเรื่องนี้ 
จากนัน้อาหารเกาหลกีไ็ดเ้ป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพรห่ลาย
เป็นจ านวนทีเ่พิม่มากขึน้ได้เป็นเพยีงหนึ่งในตวัอย่าง
ของการที่รฐับาลเกาหลีได้ท าการส่งเสรมิให้อาหาร
เกาหลีนัน้ให้เป็นที่รู้จ ักไปทัว่โลก ซึ่งถือว่าเป็นการ
ประสบความส าเรจ็อย่างมาก แมจ้ะยงัไม่สามารถท า
ให้ผู้คนชื่นชอบอาหารเกาหลีให้เทียบเท่ากบัอาหาร
ไทย อาหารญี่ปุ่น แต่ก็มากพอที่จะท าให้คนที่ได้ชม
ละครเรื่องดงักล่าว หรอืมกีารติดตามซีรยี์เกาหลเีกดิ
ความต้องการทีจ่ะได้ท าการลิ้มลองรสชาตขิองอาหาร
เกาหลีสักครัง้ว่าจะมีรสชาติที่อร่อยมากแค่ไหน 
ศนูยว์จิยักสกิรไทย รายงานว่ากลยุทธ์การขยายธุรกจิ
ของผูป้ระกอบการธุรกจิรา้นอาหารรายใหม่ในปี 2558 
นัน้จะเป็นไปในลกัษณะของการเจาะช่องว่างในตลาด
และน าเสนออาหารสญัชาติใหม่ๆรวมไปถึงน าเสนอ
อาหารในรูปแบบที่แตกต่างเพื่อเป็นตัวเลือกใหม่ๆ
ส าหรับลูกค้า ซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจร้านอาหารใน
ประเทศไทยมีรูปแบบอาหารที่หลากหลายมากขึ้น
กว่าเดิมที่ธุรกจิรา้นอาหารจะประกอบไปด้วยอาหาร
ไทย อาหารญี่ปุ่น อาหารจนี อาหารเกาหล ีอาหารป้ิง

ยา่ง สุกี ้ชาบู ไก่ ทอด แฮมเบอรเ์กอร ์และพซิซ่า เป็น
หลกั  

ปจัจุบันการสื่อสารทางออนไลน์ก าลังเป็น
กระแสทีก่ าลงันิยมและมาแรง ผ่านการใชช้่องทางของ
อนิเตอรเ์น็ตทีใ่ชเ้ป็นตวักลางในการสื่อสารเพื่อท าการ
แบ่ งป ัน ข่ าวส ารต่ างๆ  จากที่ จ าน วนของผู้ ใช้
อินเตอร์เน็ตนั ้นมีจ านวนที่มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั ้น
ผู้ท าวิจัยจึงมีความสนใจที่จะท าการศึกษาเรื่อง E – 
Word of Mouth และ ทัศนคติ ที่มีอิทธิพลต่อความ
จงรกัภกัดขีองผู้บรโิภคที่ใช้บรกิารรา้นอาหารเกาหล ี
ในกรงุเทพมหานคร 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษาการสื่อสารออนไลน์แบบปากต่อ

ปาก (E-Word of Mouth) ที่ส่งผลต่อทัศนคติในการ
เลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหารเกาหลขีองผูบ้รโิภค ในเขต
กรงุเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาทศันคติของผู้บรโิภคที่มผีลต่อ
ความจงรักภักดีในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
เกาหล ีในเขตกรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตในการศึกษา 
1. ประชากรที่ ใช้ ใน การวิจัยครั ้งนี้  คือ 

ผู้บรโิภคที่เป็นเพศชาย และเพศหญิง ที่มอีายุตัง้แต่ 
18 ปีขึ้นไปซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ เคยเข้าไปใช้บริการ
รา้นอาหารเกาหลีในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ท าการ
สุ่มจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากจ านวนประชากรที่มอีายุ
ตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป 5,625,816 ลา้นคน  
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2. ตวัอย่างที่ใชศ้กึษาเลอืกประชากร โดยวธิี
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยใช้จ านวนการสุ่มจาก
ประชากร ระดบัทีค่วามคลาดเคลื่อน 95% หรอืความ
คาดเคลื่อน 0.05 เป็นจ านวนกลุ่มตัวอย่างรวม 400 
คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 

Research) เก็บข้อมูลแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary 
Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
รวบรวมข้อมูลโดยการไปแจกแบบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอย่าง และแนะน าการตอบแบบสอบถามอยา่งถกูวธิี
จากนั ้นน าแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวมมาได้มา
เตรยีมการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 

การวิเคราะหข์้อมลู 
ผูว้จิยัน าแบบสอบถามทัง้หมดมาด าเนินการ 

ดงันี้ 
1.การตรวจสอบข้อมูล ผู้วิจัยตรวจดูความ

สมบู รณ์ ของการตอบแบบสอบถาม  และแยก
แบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ออก 

2.น าแบบสอบถามทีถ่กูตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้มา
ลงรหสัเพือ่ประมวลผลขอ้มลู 

3.น าขอ้มลูทีล่งรหสัแลว้มาบนัทกึ และ
วเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ(SPSS) 
เพือ่ทดสอบสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ 

ผลการศึกษา 
ส่วนที่ 1 ผลการวิจัยเชิงพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะ
ป ระช าก รศ าส ต ร์ แ ล ะพ ฤติ ก ร รม ข อ งผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ ผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อยู่ในช่วงอายุ 21 – 30 ปี 
มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รายได้เฉลี่ยอยู่ในช่วง 
15,001 – 30,000 บาท / ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ี
มสีถานภาพโสด กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม ใช้บรกิาร
รา้น BonChon Chicken (บอนชอน ชิคเก้น) ความถี่
ในการรบัประทาน 4-5 ครัง้/เดือน มคี่าใช้จ่ายในการ
รบัประทานอาหารเกาหลี 501-1,000 บาทต่อครัง้ 

ชว่งเวลาทีร่บัประทาน ช่วง 18.01 – 21.00 น. และจะ
เลอืกรบัประทานไกท่อด 

E-word of Mouth พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่
ของผูต้อบแบบสอบถาม E-word of Mouth มคี่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก และให้ความส าคัญของการได้ร ับ
ขอ้มลูโปรโมชัน่เกีย่วกบัรา้นอาหารเกาหลผีา่นการแชร์
ทางสื่อสังคมออนไลน์ และได้ร ับความรู้เกี่ยวกับ
รา้นอาหารเกาหลีผ่านการแชร์ทางสื่อสงัคมออนไลน์ 
ท าให้รบัรู้ถึงความส าคญัของการแชร์ข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสงัคมออนไลน์ เป็นใจความส าคญัของผูบ้รโิภคที่
ท าการสบืคน้ขอ้มลูขา่วสารของรา้นเพือ่น าไปตดัสนิใจ
ในการใชบ้รกิารรา้นอาหารเกาหล ีและยงัสามารถท า
ใหผู้บ้รโิภคได้รบัความรูเ้กีย่วกบัรา้นอาหารเกาหลไีด้
อยา่งสม ่าเสมอ 

ทศันคติ พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่ของผูต้อบ
แบบสอบถามทศันคตมิคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัทีม่าก และ
ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญในการเลือกรบัประทาน
อาหารเกาหลโีดยทีจ่ะท าการเลอืกรา้นทีม่ชี ื่อเสยีงและ
เป็นที่รู้จ ัก และเลือกรับประทานอาหารเกาหลีที่มี
รสชาตอิรอ่ย ผูบ้รโิภคจะใหค้วามเชื่อมัน่ในรา้นอาหาร
เกาหลทีีม่ชี ื่อเสยีงเพราะรา้นอาหารเกาหลรีา้นนัน้ทีจ่ะ
สามารถสรา้งความน่าเชื่อถอืให้กบัผู้บรโิภคได้โดยที่
ผูบ้รโิภคเลอืกเขา้ไปรบัประทานแลว้จะไม่รูส้กึเสยีใจที่
ได้เลือกเข้าไปรบัประทานอาหารเกาหลีร้านนัน้ บ่ง
บอกถึงความนิยมของร้านอาหารเกาหลีร้านนัน้ได ้
และเป็นรา้นทีม่อีาหารรสชาตอิรอ่ยจงึท าใหร้า้นอาหาร
เกาหลรีา้นนัน้เกดิเป็นทีน่ิยมในกลุ่มผูบ้รโิภค 
 ความจงรกัภักดี พบว่า ภาพรวมส่วนใหญ่
ของผูต้อบแบบสอบถามความจงรกัภกัดมีคี่าเฉลีย่อยู่
ใน ระดับ มาก  และให้ความส าคัญ ในการเลือก
รบัประทานร้านอาหารเกาหลีอยู่เป็นประจ า และมี
ความภูมใิจที่ได้ใช้บรกิารรา้นอาหารเกาหลี ลูกค้าได้
เกดิความพงึพอใจต่อรา้นอาหารเกาหลีร้านนัน้ท าให้
เกิดความรู้สึกอยากที่จะเข้าไปใช้บรกิารร้านอาหาร
เกาหลีรา้นนัน้ทุกครัง้ทีน่ึกถงึอาหารเกาหลที าให้เกดิ
การเขา้ไปใช้บรกิารอยู่เป็นประจ า และยงัมกีารบอก
ต่อไปในทศิทางบวกเกีย่วกบัรา้นอาหารเกาหลใีหก้บั
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บุคคลอื่นอกีด้วย มกีารแนะน าใหบุ้คคลอื่นได้ลองเขา้
ใชบ้รกิารรา้นอาหารเกาหล ี

ส่วนที่ 2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ส าหรบัแต่ละสมมตฐิาน 

สมมติฐานที ่1.การสื่อสารออนไลน์แบบปาก
ต่อปาก (E-Word of Mouth) ส่งผลต่อทัศนคติของ
ผู้บรโิภคในการเลือกใช้บรกิารร้านอาหารเกาหลี ใน
เขตกรงุเทพมหานคร 
 
ตารางที ่1 แสดงคา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยคา่คงทีแ่ละ
ค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระหว่าง E-Word of 
Mouth ส่งผลต่อทัศนคติ ร้านอาหารเกาหลี ในเขต
กรงุเทพมหานคร 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ยอมรับ

สมมุติฐาน กล่าวคือ ผู้บริโภคมีความเห็นว่า E – 
Word of Mouth ส่ งผลต่ อทัศนคติการใช้บ ริการ
ร้านอาหารเกาหลี ใน เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่ ง
สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 สมมติ ฐ านที่  2 ทัศ น คติ มีผ ลต่ อคว าม
จงรักภักดีของผู้บ ริโภค ในการเลือก ใช้บ ริก าร
รา้นอาหารเกาหล ีในเขตกรงุเทพมหานคร 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า ยอมรับ
สมมุติฐานกล่าวคอื ผู้บรโิภคมคีวามเห็นว่า ทศันคต ิ
ส่งผลต่อความจงรักภักดีการใช้บริการร้านอาหาร
เกาหลี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
 
 
 
 

ตารางที ่2 แสดงคา่สมัประสทิธิก์ารถดถอยคา่คงทีแ่ละ
คา่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระหว่าง 
ทศันคตทิี่มผีลต่อความจงรกัภกัดขีองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อ
รา้นอาหารเกาหล ีในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
อภิปรายผล 

สมมุติฐานที่ 1 E-Word of Mouth ส่งผลต่อ
ทัศนคติต่อการใช้บริการร้านอาหารเกาหลี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ยอมรบัสมมตฐิาน ในปจัจุบนัโลกในสื่อสงัคมออนไลน์
ได้มกีารแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ท าให้เกดิเป็น
การสื่อสารออนไลน์แบบปากต่อปาก เป็นกลยุทธ์ที่
สามารถสรา้งความเจรญิเตบิโตใหแ้ก่ธุรกจิรา้นอาหาร
เกาหลไีด้ ในเรื่องของการรบั-ส่งข่าวสาร ไม่ว่าจะเป็น
ก ารบ อกต่ อก ารแ ช ร์ข้ อ ค ว าม ผ่ าน  Facebook 
Instagram ของคนในกลุ่มเพื่อน ครอบครวั ท าให้มีผู้
พบเหน็ไดท้ าการพูดถงึ และคนรูจ้กัทีไ่ดม้กีารบอกต่อ
กั น เ ป็ น ท อ ด ๆ  ร ว ม ถึ ง ก า ร ท า ก า ร โฆ ษ ณ า
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัโปรโมชัน่ต่างๆของรา้นอาหาร
เพื่อใหไ้ด้เข้าถึงกลุ่มผูบ้รโิภคได้อย่างรวดเรว็ ซึ่งเมื่อ
ผู้บรโิภคได้เห็นการแชร์ผ่านช่องทางสงัคมออนไลน์ 
ได้ เห็นการแชร์ซ ้ าๆ  จะท าให้ เกิดการจดจ าชื่ อ
รา้นอาหารเกาหลรีา้นนัน้ได ้จะท าใหผู้บ้รโิภคไดน้ึกถงึ
ทุกครัง้เมื่อนึกถงึรา้นอาหารเกาหล ีและยงัมอีทิธพิลที่
สง่ผลไปยงัดา้นทศันคตแิละพฤตกิรรมทีท่ าใหผู้บ้รโิภค
ไดแ้สดงออกถงึการไดเ้ลอืกใชบ้รกิารรา้นอาหาร โดยที่
ขอ้มูลจากการแชรข์องรา้นหรอืคนในกลุ่มเพื่อนนัน้ได้
มีความน่าเชื่อถือสามารถสร้างความเชื่อมัน่ท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความไวว้างใจและท าใหเ้กดิเป็นตวัเลอืก
ของผูบ้รโิภคได้ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ Paul et 

 
ตวัแปร 

ทศันคต ิ

B Std. Beta t Sig. 

คา่คงที ่
(Constant) 

10.719 .821  13.061 .000 

E-Word of 
Mouth 

.297 .039 .360 7.696 .000 

ตวัแปร 
ความจงรกัภกัด ี

B Std. Beta t Sig. 

คา่คงที ่
(Constant) 

8.901 .866  10.279 .000 

ทศันคต ิ .476 .051 .427 9.407 .000 
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al. (2011) ได้ท าการศกึษาเรื่อง การสื่อสารแบบปาก
ต่อปากออนไลน์เพื่อทีจ่ะคน้หาอทิธพิลความน่าเชื่อถอื
ของแหล่งข่าวสารที่มตี่อทศันคติองแบรนด์ ไม่ว่าจะ
เป็นความไว้วางใจ ความชอบ และความตัง้ใจในการ
ซื้อของแบรนด์นัน้ ซึ่งได้ท าการศกึษาผลติภณัฑ์สอง
ชนิดคือ แชมพู และ โน๊ตบุ๊ค พบว่า ทัง้โน๊ตบุ๊คและ
แชมพูเป็นการสื่อสารออนไลน์แบบปากต่อปากในเชงิ
ทีด่ ีดว้ยกบัความน่าเชื่อถอืของแหล่งขา่วสารทีม่เียอะ
กว่าแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของแบรนด์ที่ดีกว่าการ
สื่อสารออนไลน์แบบปากต่อปากที่มีความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งที่มาน้อย และผลกระทบนี้ไม่ได้บรรเทาลง
เพราะระดบัความสมัพนัธ์ของสนิค้า แต่แสดงใหเ้ห็น
ถงึความทนทานของมนั อย่างทีส่อง ด้วยระดบัความ
เกีย่วพนัของสนิคา้สงู การใชเ้หตุผลจูงใจแสดงใหเ้หน็
ทศันคตขิองแบรนด์ได้ดกีว่าการใช้อารมณ์จูงใจ ไม่มี
การคน้พบความแตกต่างเมื่อความเกีย่วพนัของสนิคา้
ลดต ่าลงมา การตลาดแบบปากต่อปากออนไลน์นัน้ว่า
เป็นการกระจายขอ้มูลโดยการบอกต่อกนัเป็นทอดๆ 
เป็นกลยุทธ์ในการสรา้งความเตบิโตใหแ้ก่ธุรกจิทีเ่พิง่
เริ่มต้นกิจการ และมีขอบเขตการบอกต่อกันในหมู่
เพื่อน ครอบครวั และคนรู้จกั ท าให้เกดิการกระจาย
ขา่วสารหรอืมกีารบอกต่อไปในวงกวา้งและยงัสามารถ
สง่ต่อขา่วสารไดเ้ขา้ถงึผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

สมมุติฐานที่  2  ทัศนคติ ส่ งผลต่ อความ
จงรักภักดีการใช้บริการร้านอาหารเกาหลี ในเขต
กรุงเทพมหานคร จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ยอมรบัสมมตฐิาน เนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงั
กบัรสชาตทิีจ่ะตอ้งมคีวามอร่อยของอาหารเกาหลแีละ
รวมถงึการมเีมนูอาหารเกาหลใีหเ้ลอืกหลากหลายท า
ให้ผู้บริโภคอยากที่จะเข้าไปใช้บริการร้านอาหาร
เกาหลีมากยิ่งขึ้น  รวมถึงถ้าหากร้านมีโปรโมชัน่ 
ส่วนลด ท าใหผู้บ้รโิภครูส้กึคุม้ค่าในการทีจ่ะเขา้ไปใช้
บรกิารในแต่ละครัง้ ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจ
และยงัจะท าให้ผู้บรโิภคนัน้นึกถึงร้านอาหารเกาหลี
รา้นนัน้มาเป็นตวัเลอืกแรกก่อนเสมอส่งผลใหเ้กดิการ
ตดัสนิใจทีง่า่ยยิง่ขึน้จงึท าใหเ้กดิเป็นพฤตกิรรมการเขา้
ไปใช้บริการร้านอาหารเกาหลีร้านนัน้ซ ้าๆอยู่เป็น
ประจ า และยงัมกีารบอกต่อสิง่ดีๆ เกีย่วกบัรา้นอาหาร

เกาหลไีปยงับุคคลอื่นๆรอบตวัอกีด้วย สอดคล้องกบั
บ ท วิ จั ย ข อ ง  Lee and Goudeau (2014)  ไ ด้
ท าการศกึษาเรื่อง ความเชือ่ของผูบ้รโิภค ทศันคตแิละ
ความจงรักภักดีในการซื้ออาหารอินทรีย์ พบว่า 
ในขณะทีป่ระโยชน์สุขภาพมอีทิธพิลในเชงิบวกต่อผูท้ี่
ถือ เอาประโยชน์ เป็ นหลัก  แต่ ตรวจพบว่ าไม่มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลลัพธ์ยงัระบุว่าทศันคติ
ของผู้ที่ถือแต่ประโยชน์เป็นหลักมีความสัมพันธ์ที่
ส าคญัในเชงิบวกกบัทศันคติของความชอบความสุข
สบายทีจ่ะน าไปสู่ทศันคตขิองความซื่อสตัย์ สุดทา้ยนี้
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของความซื่อสัตย์
จงรกัภกัดแีละพฤตกิรรมของความซื่อสตัยจ์งรกัภักดมีี
ความส าคญัไปในทางทีด่ ีความเต็มใจของผูบ้รโิภคที่
จะใชบ้รกิาร จากใจของผูใ้หบ้รกิารหรอืบรษิทัเดมิ หรอื
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารซ ้า และเป็นตวัเลอืกเลอืกแรก
ในการตดัสนิใจของผูใ้หบ้รกิาร แมว้่าสถานการณ์นัน้
อาจจะมีตัวเลือกมาก หรอืเมื่อต้องท าการเลือกก็จะ
เลอืกแต่ผูบ้รกิารนัน้เพยีงแค่รายเดยีวเท่านัน้ จะท าให้
เกดิความจงรกัภกัดนีัน้ เป็นสิง่ทีเ่กดิจากทศันคต ิและ
พฤตกิรรมที่ส่งผลด้านบวกต่อผูบ้รกิาร และเป็นสิง่ที่
ช่วยไม่ให้เกดิการเปลี่ยนพฤติกรรมไปใช้การบรกิาร
ของผูใ้หบ้รกิารรายอืน่ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการน าผลไปใช้ 
 ธุรกจิหรอืองค์กรที่ด าเนินธุรกจิหรอืบุคลที่สนใจ
เกีย่วกบัรา้นอาหารเกาหล ีสามารถน าผลการศกึษาไป
ใชไ้ดด้งันี้ 
 1.ผลการวจิยัท าให้ทราบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 21 – 30 ปี มี
อาชพีนักเรยีน/นักศกึษา รายได้เฉลี่ยอยู่ที ่15,001 – 
30 ,0 0 0  บ าท  / ร ะดั บ ก า รศึ ก ษ าป ริญ ญ าต ร ี
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเกาหลีควรสร้าง
เมนูอาหารเกาหลีใหม่ๆรสชาติใหม่ๆเพื่อที่จะดึงดูด
กลุ่มผู้บรโิภคในช่วงอายุอื่นและจะท าให้มผีู้บรโิภคที่
เขา้ไปใชบ้รกิารรา้นมจี านวนทีเ่พิม่มากขึน้ 
 2.ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า E-word of Mouth 
สง่ผลต่อทศันคตขิองผูบ้รโิภค ธุรกจิรา้นอาหารเกาหลี
จะต้องเขา้ใจในทศันคติของผู้บรโิภคในการเลือกใช้
บริการร้านอาหารเกาหลี ความส าคัญของการแชร์
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ขา่วสารผ่านช่องทางออนไลน์ การเพิม่โปรโมชัน่ การ
ทีร่า้นได้ออกเมนูใหม่ๆ หรอื การบรกิารเสรมิในเรื่อง
ต่างๆ รวมถึงการให้บริการที่ดีต่ อผู้บริโภค เมื่อ
ผูบ้รโิภคได้เขา้มาใช้บรกิารได้เกดิความประทบัใจใน
การให้บริการของร้านส่งผลท าให้เกิดทัศนคติไป
ในทางที่ด ีรวมถงึได้ท าการบอกต่อไปยงัผูบ้รโิภคคน
อื่นผ่านการแชรข์อ้มูลผ่านทางสื่อออนไลน์ไปในทางที่
ดี  และท า ให้มีผู้บ ริโภ คคนอื่ น เข้าไป ใช้บ ริการ
รา้นอาหารเกาหลเีพิม่มากขึน้  
 3.ผลการวจิยัท าใหท้ราบว่า ทศันคตสิ่งผลต่อ
ความจงรกัภักดีในการใช้บริการร้านอาหารเกาหล ี
ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารเกาหลีควรท าให้
ผู้บรโิภคที่ได้เขา้ไปใช้บรกิารเกดิทศันคติที่ดีต่อร้าน
และอยากที่จะเขา้มาใช้บรกิารรา้นอาหารเกาหลีรา้น
นัน้ในทุกๆครัง้ที่นึกถึง หรอื เวลาที่เห็นร้านอาหาร
เกาหล ีควรใหก้ารบรกิารทีด่ทีีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความ
ประทบัใจมากที่สุด และรู้สกึไม่ผิดหวงัที่ได้เขา้ไปใช้
บรกิารร้านอาหารเกาหลีในทุกๆครัง้ ท าให้เกิดเป็น
ความจงรกัภกัดีต่อรา้น และท าให้เกดิการบอกต่อสิง่
ดีๆ เกี่ยวกบัรา้นอาหารเกาหลใีห้แก่บุคคลอื่นอกีด้วย
ท าใหม้ผีูบ้รโิภคเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นมากยิง่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการท าวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาเจาะจงไปยงัเฉพาะกลุ่ม หรอื
ในเขตจังหวดัอื่น เช่น การท าการศึกษา E-Word of 
Mouth ส่งผลต่อทศันคต ิของประชากรในเขตจงัหวดั
อื่นๆ เพื่อให้ทราบถึงว่า ในการตัดสินใจในการใช้
บรกิารรา้นอาหารเกาหลขีองกลุ่มคนในเขตจงัหวดัอื่น
ในเรื่องของการรบัข่าวสารจากการสื่อออนไลน์ของ
รา้นอาหารเกาหลจีะส่งผลต่อทศันคต ิความจงรกัภกัด ี
มคีวามเหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร   
 2. ควรมกีารศกึษาตวัแปรอื่นเพิม่เตมิเกีย่วกบัการ
ตดัสนิใจในการทีเ่ลอืกเขา้ใชบ้รกิารรา้นอาหารเกาหล ี
เช่น ส่วนประสมทางการตลาด ความพงึพอใจในการ
ใช้บริการ เพื่อเป็นแนวทางในการท ากลยุทธ์ทาง
การตลาดที่มาช่วยผลกัดนัให้ร้านอาหารเกาหลีได้มี
ฐานลกูคา้เพิม่มากขึน้ 
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ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีความสมัพนัธต่์อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้
บริการคลินิกกายภาพบ าบดัเอกชนทางด้านกระดกูและกล้ามเน้ือของประชากร 

ในเขตบางนา กรงุเทพมหานคร 
Marketing Mix Factors Related to Behavior of Decision to Select Musculoskeletal 

Physical Therapy Clinics for Bangna Bangkok Consumers 
 

ศศิกานต ์ศกัดิส์ง่าวงษ์1 

Sasikan Saksangawong1 

 

ABSTRACT 
 The objective of this study were investigate demographic characteristics consist of sex, age, status, 
education, occupation, salary and service marketing mix factors consist of product, price, place, promotion, 
people, physical evidence and presentation and process related to behavior of decision to select 
musculoskeletal physical therapy clinics for Bangna Bangkok consumers. The questionnaire survey has 
been launched on a sampling group 400 persons. The statistics analysis, frequency, percentage, average, 
standard deviation and Chi-square test are used in this study. 

The research hypothesis shows that demographic characteristics factors including education and 
occupation had related to behavior of decision to select musculoskeletal physical therapy clinics for Bangna 
Bangkok consumers. And service marketing mix factors including product, price and people had related to 
behavior of decision to select musculoskeletal physical therapy clinics for Bangna Bangkok consumers.  
Keywords: Marketing mix, Physical Therapy Clinic, Physical Therapy, Decision 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษาครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปจัจัยด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี และรายได้ และเพื่อศกึษาปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ได้แก่ ด้าน
ผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา ดา้นชอ่งทางการจดัจ าหน่าย ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นลกัษณะ
ทางกายภาพและการน าเสนอ และด้านกระบวนการที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
คลนิิกกายภาพบ าบดัเอกชนทางดา้นกระดกูและกลา้มเนื้อของประชากรในเขตบางนา กรงุเทพมหานคร เครือ่งมอืที่
ใชใ้นการศกึษาคอื แบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื ค่าความถี่ 
คา่รอ้ยละ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และไค-สแควร์

จากผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าป้จจยัด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ด้านระดบัการศกึษา และอาชพี 
และปจัจยัดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา และดา้นบุคลากรมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใช้
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บรกิารคลนิิกกายภาพบ าบดัเอกชนทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อของประชากรในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
ค าหลกั: สว่นประสมทางการตลาด, คลนิิกกายภาพบ าบดั, นกักายภาพบ าบดั, การตดัสนิใจ 

 
ค าน า 

การที่วิถีชีวิตของคนไทยมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากการด าเนินชวีิตที่เรยีบง่ายของสงัคมแถบชนบท
เปลีย่นเป็นการใชช้วีติในเมอืงทีร่บีเร่งมกีารแขง่ขนัสูง 
และมกีารอพยพย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่สงัคมเมอืง
ม ากขึ้ น ท า ใ ห้ ป ร ะ ช าก ร ได้ ย้ า ย ม าท า ง า น ใ น
กรุงเทพมหานครมากขึน้โดยคาดว่าในปี พ.ศ. 2570 
ประชาชนจะอยู่ใน เขตเมอืงถงึ ร้อยละ 47.2 ซึ่งการ
ด าเนินชีวิตในสงัคมเมอืงที่มกีารแข่งขนัสูงส่งผลต่อ
สุขภาพและความเป็นอยู่ ท าใหพ้ฤตกิรรมการด าเนิน
ชวีิตเปลี่ยนแปลงไป จากพฤติกรรมการท างานที่ไม่
ถูกต้องก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทัง้ด้าน
สุขภาพร่างกายและจติใจ เกดิเป็นปจัจยัเสีย่งต่อการ
เกดิโรคภยัไขเ้จบ็ (ณิชยา และคณะ, 2557)  

จากพฤติกรรมการท างานของคนส่วนใหญ่ที่มกั
อยู่ในท่าทางเดมินานๆ เช่น การนัง่ การยนื หรอืการ
ขบัรถนานๆ ส่งผลกระทบต่อการท างานของระบบ
กระดกูและกลา้มเนื้อกอ่ใหเ้กดิปญัหาการเจบ็ปวดตาม
ส่วนต่างๆของร่างกายมากขึน้ เช่น ปวดคอ ปวดหลงั 
เ ป็นต้น  กระทบต่อการท า งาน รบกวนการใช้
ชวีติประจ าวนั และหากเกดิอาการเจบ็ปวดมากขึน้อาจ
ท าใหค้นเหล่านี้จ าเป็นตอ้งได้รบัการรกัษา จากขอ้มูล
ผูป้่วยนอกจากกลุ่มโรคกระดูกและ พบว่าจ านวนและ
อตัราผู้ป่วยนอกจากกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
เพิม่ขึน้ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2553 ถงึปี พ.ศ. 2555 (ส านกัโรค
จากการประกอบอาชพีและและสิง่แวดลอ้ม, 2556) ซึง่
การรกัษาปญัหาทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อนัน้มี
หลายวิธี ได้แก่ การรบัประทานยาแกป้วด ฉีดยาแก้
ปวด การผ่าตดั และการท ากายภาพบ าบดัซึ่งการท า
กายภาพบ าบดัเป็นวธิกีารรกัษาตามหลกัวทิยาศาสตร์
และเป็นการรกัษาที่ไม่ใช้ยาท าให้ลดความเสี่ยงจาก
ผลขา้งเคยีงของยาต่ออวยัวะต่างๆ  

 ในปจัจุบันกายภาพบ าบัดเป็นวิชาชีพทาง
การแพทยท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กัมากขึน้อาจเนื่องจากมกีารออก
พระราชบัญญัติวิชาชีพกายภาพบ าบัดในราชกิจจา

นุเบกษาในพุทธศักราช 2547 และได้มีการออก
มาตรฐานการบรกิารกายภาพบ าบดั (พระราชบญัญตัิ
วิ ช า ชีพ ก า ยภ าพบ า บั ด , 2 5 4 7 )  เ พื่ อ ใ ห้ นั ก
กายภาพบ าบดัประกอบวชิาชพีได้ตามมาตรฐานเกดิ
การใหก้ารบรกิารทีม่คีุณภาพ การทีม่ผีูป้่วยทางด้าน
กระดูกและกล้ามเนื้อมากขึ้นจากท่าทางการท างาน 
และเนื่ องจากจ านวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่าง
รวดเรว็และต่อเนื่อง (ส านักงานสถติแิห่งชาติ, 2557) 
จากภาวะการเสือ่มของขอ้ต่อและกระดูกท าใหเ้กดิโรค
ขอ้ต่อเสือ่มและกลา้มเนื้ออกัเสบไดม้ากกว่าวยัอืน่ๆ  

ช่องทางในการรกัษาอาการเจ็บป่วยด้วยการท า
กายภาพบ าบัดมหีลายช่องทาง ได้แก่ โรงพยาบาล
รฐับาล โรงพยาบาลเอกชน และคลนิิกกายภาพบ าบดั
เอกชนซึ่งเป็นอกีสถานพยาบาลหนึ่งทีม่แีนวโน้มผูม้า
รับ ก า ร บ ริก า ร เ พิ่ม ขึ้ น  อี กทั ้ง ก า ร รั กษ าท า ง
กายภาพบ าบัดเป็นการรักษาต่อเนื่อง ผู้ร ับบริการ
จ าเป็นตอ้งมารบัการรกัษาหลายครัง้ตามการนัดหมาย 
ดงันัน้การทีผู่ร้บับรกิารจะตดัสนิใจเลอืกสถานพยาบาล
ทางกายภาพบ าบดันัน้ตอ้งมเีหตุปจัจยัหลายปจัจยัใน
การตดัสนิใจ  

เขตบางนา กรุงเทพมหานครเป็น 1 ใน 50 เขต
ของกรุงเทพมหานคร มพีื้นทีท่ ัง้ในเขตเมอืงและชาน
เมือง การเดินทางคมนาคมสะดวกสบาย อีกทัง้มี
จ านวนสถานประกอบการจ านวน 3,177 แห่งซึ่งเป็น
อนัดับที่ 17 ของจ านวนเขตในกรุงเทพมหานคร มี
จ านวนผู้ประกันตนตามมาตราที่ 33 (มาตรา 33 
หมายถงึ ผูซ้ึง่เป็นลูกจา้งอายไุมต่ ่าว่า 15 ปี แต่ไมเ่กนิ 
60  ปี ที่ข ึ้ นทะ เบียนปร ะกันสังคม  ตาม  พรบ .
ประกนัสงัคม พ.ศ.2533) จ านวน  98,068 คน ซึง่เป็น
อนัดบัที ่10 ของจ านวนเขตในกรงุเทพมหานคร และมี
จ านวนโรงงานที่ได้ร ับอนุญาติให้ประกอบกิจการ
จ านวน 345 โรงงานซึ่งเป็นอนัดบัที่ 20 ของจ านวน
เขตในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนคนงานทัง้สิ้น 
14,425 คน ซึ่งเป็นอันดับที่ 13 ของจ านวนเขตใน
กรุงเทพมหานคร จากขอ้มูลดงักล่าวจะเหน็ได้ว่าเขต
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บางนามจี านวนคนวยัท างานจ านวนมากจากจ านวน
ประชากรในเขตบางนาทีม่จี านวน 94,315 คนซึง่เป็น
ล าดบัที่ 31 จากจ านวนเขตทัง้หมด และขนาดพื้นที่
ของเขตบางนาทีม่ขีนาดพืน้ที ่18.789 ตร.กม. ซึง่เป็น
อนัดบัที่ 26 จากจ านวนเขตทัง้หมด จากท่าทางการ
ท างานและงานทีม่คีวามเครยีดอาจส่งผลใหป้ระชากร
ในเขตนี้มีแนวโน้มการเจ็บป่วยจากปญัหาทางด้าน
กระดูกและกล้ามเนื้อได้มาก (สถติิกรุงเทพมหานคร , 
2557) 

จากขอ้มลูทีไ่ด้กล่าวมาขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัมคีวาม
สนใจท าการวจิยัเรือ่งปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดที่
มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารคลินิกกายภาพบ าบดัเอกชนทางด้านกระดูก
แ ล ะ ก ล้ า ม เ นื้ อ ข อ งป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ตบ า ง น า 
กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการ
คลนิิกกายภาพบ าบดัเอกชนน าขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้
ไปพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อให้การบริการมี
คณุภาพต่อไป  

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เ พื่ อ ศึ กษ าป ัจ จั ย ด้ า น ลักษณะท า ง

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้ที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกร รมการตัดสิน ใจ เลือกใช้บ ริกา รคลินิ ก
กายภาพบ าบดัเอกชนทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ
ของประชากรในเขตบางนา กรงุเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ไดแ้ก่ ปจัจยัด้านผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ปจัจยั
ด้านราคา ปจัจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ปจัจยั
ดา้นการส่งเสรมิการตลาด ปจัจยัด้านบุคลากร ปจัจยั
ดา้นลกัษณะทางกายภาพและการน าเสนอ และปจัจยั
ด้านกระบวนการที่มคีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการ
ตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารคลนิิกกายภาพบ าบดัเอกชน
ทางดา้นกระดกูและกลา้มเนื้อของประชากรในเขต 
บางนา กรงุเทพมหานคร 

สมมติฐานงานวิจยั 
 1. ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์ มี

ความสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
คลินิกกายภาพบ าบัดเอกชนทางด้านกระดูกและ

ก ล้ า ม เ นื้ อ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต บ า ง น า 
กรงุเทพมหานคร 

 2. ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิารมี
ความสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
คลินิกกายภาพบ าบัดเอกชนทางด้านกระดูกและ
ก ล้ า ม เ นื้ อ ข อ ง ป ร ะ ช า ก ร ใ น เ ข ต บ า ง น า 
กรงุเทพมหานคร 

แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
- แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร (Service Marketing Mix) 
ชยัยุทธ (2550) ให้ความหมายส่วนประสมทาง

การตลาดบรกิารไวว้่า ตวัแปรทางการตลาดทีส่ามารถ
ควบคุบได้บริษัทหรือองค์กรน ามาใช้เพื่อให้ลูกค้า
กลุ่มเป้าหมายเกดิความพงึพอใจ 

Kotler (2012) กล่ าวว่าธุ รกิจบริการมีความ
แตกต่างจากธุรกจิประเภทอตุสาหกรรมการผลติสนิคา้ 
เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีทัง้ที่จ ับต้องได้และไม่ได้เป็น
สินค้าหรือบริการที่น าเสนอต่อลูกค้า ดังนัน้กลยุทธ์
ส าหรบัธุรกจิบรกิารจ าเป็นต้องมกีารจดัส่วนประสม
ทางการตลาดทีต่่างจากตลาดทัว่ไป โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ธุรกจิทีม่กีารตอ้นรบัขบัสู ้(Hospitality) ซึง่เป็นหวัใจ
หลักในการท าธุรกิจ ซึ่งส่วนประสมทางการตลาด
บรกิาร ประกอบดว้ย 7 ตวั หรอื 7’Ps ไดแ้ก ่ผลติภณัฑ์
และบรกิาร ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิ
การตลาด บุคลากร ลกัษณะทางกาพและการน าเสนอ 
และกระบวนการ 

- แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
(Consumer Behavior) กล่ า ว โดยสรุปพฤติกร รม
ผูบ้รโิภค หมายถงึ การะท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึง่
เกี่ยวข้องกบัการจัดหาให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ
เป็นพฤติกรรมที่บุคคลท าการค้นหา การซื้อ การใช้ 
การประเมนิผล และการใชจ้่ายผลติภณัฑ์และบรกิาร 
( Belch and Belch, 2007), ( Bhadu and Harsha, 
2011) 
 ปจัจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผู้บริโภคซึ่งจะเน้นเฉพาะปจัจัยหลักภายในของตัว
ผู้บริโภคที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการซื้อของ
ผูบ้รโิภค ดงันี้ (อรณุ, 2552) 
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 1. ปจัจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors)  
เป็นสญัลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น และก าหนด 
ลกัษณะของสงัคมหนึ่งแตกต่างจากสงัคมอื่น เป็นสิง่ 
ก าหนดความตอ้งการของบุคคล  
 2. ปจัจัยด้านสังคม (Social Factors) เป็น
ปจัจัยที่เกี่ยวขอ้งกบัชีวิตประจ าวนัและมีอทิธิพลต่อ
การซื้อ ลกัษณะทางสงัคมประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง 
ครอบครวั บทบาทและสถานะของผูซ้ือ้ 
 3. ปจัจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) ใน
กา ร เ ลือกซื้ อ ขอ งบุ คคล ได้ ร ับ อิท ธิพลม าจ าก
กระบวนการทางจติวทิยา 4 อย่าง คอื การจูงใจ ความ
เข้าใจ/การรับรู้ ความเชื่อ/ทัศนคติและการเรียนรู้
นอกจากนี้ ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการของ
ผูบ้รโิภคขึน้อยู่กบัปจัจยัอื่นๆ คอื อายุ วงจารชวีติของ
ครอบครวั อาชพี สถานภาพทางเศรษฐกิจ รูปแบบ
การด าเนินชวีติ บุคลกิภาพ ความคดิเหน็สว่นตวั 
   4 .  ป ัจ จัยด้ า นจิต วิทย า  (Psychological 
Factor) เป็นปจัจัยภายในตัวผู้บรโิภคที่มอีิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้และการใชผ้ลติภณัฑ ์ 

- แนวคดิและทฤษฎกีารตดัสนิใจ 
กล่าวโดยสรุปจากนิยามการตัดสินใจจาก

นักวชิาการต่างๆนัน้ สรุปไดว้่า การตดัสนิใจ คอื การ
ใชห้ลกัการและเหตุผลในกระบวนการเลอืกทางเลอืก
ใดทางเลือกหนึ่งที่เหมาะสมที่สุดเพื่อเป้าหมายที่
ชดัเจน (ลฎาภา, 2550), (ศริวิรรณ และคณะ, 2552), 
(มานิต และ สมฤด,ี 2553) 

กระบวนการตัดสิน ใจซื้ อของผู้บ ริโภค 
หมายถงึ ขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารของ
ผูบ้รโิภคกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

Kotler and Keller (2012) ไดก้ล่าวถงึแนวคดิ
การตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ (Buyer Decision Process 
Theory) ว่าเป็นล าดบัขัน้ตอนในการตดัสนิใจซื้อของ
ผูบ้รโิภคผ่านกระบวนการ 5 ขัน้ตอน คอื การรบัรูถ้ึง
ความต้องการ การค้นหาข้อมูล การประเมินผล
ทางเลอืก การตดัสนิใจซื้อ และความรูส้กึภายหลงัการ
ซือ้  

 
 

- ขอ้มลูเกีย่วกบักายภาพบ าบดั   
วชิาชพีกายภาพบ าบดั คอื วชิาชพีที่กระท า

ต่อมนุษย์เกีย่วกบัการตรวจประเมนิ การวินิจฉัยและ
การบ าบดัความบกพรอ่งของรา่งกาย ซึง่เกดิเนื่องจาก
ภาวะของโรคหรอืการเคลื่อนไหวทีไ่มป่กต ิการป้องกนั 
การแกไ้ขและการฟ้ืนฟูความเสื่อมสภาพ ความพกิาร
ของร่างกาย รวมทัง้การส่งเสรมิสุขภาพร่างกายและ
จิตใจด้วยวิธีการทางกายภาพบ าบัดหรือการใช้
เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์ทีร่ฐัมนตรปีระกาศโดยค าแนะน า
ของคณะกรรมการให้เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์
ก า ย ภ า พ บ า บั ด  ( พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วิ ช า ชี พ
กายภาพบ าบดั ราชกจิจานุเบกษา, 2547) 

ผูป้ระกอบวชิาชพีกายภาพบ าบ า หมายความ
ว่า บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้
ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ ก า ย ภ า พ บ า บั ด จ า ก ส ภ า
ก า ย ภ า พ บ า บั ด  ( พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ วิ ช า ชี พ
กายภาพบ าบดั ราชกจิจานุเบกษา, 2547) 

- ขอ้มลูเขตบางนา กรงุเทพมหานคร 
เขตบางนา เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครอง

ของกรงุเทพมหานคร อยูใ่นกลุ่มเขตกรงุเทพใต ้สภาพ
ทัว่ไปเป็นเขตชุมชนเมอืงหนาแน่นปานกลางผสมกบั
ชุมชนการเกษตร มพีื้นที ่18.789 ตารางกโิลเมตร มี
ประชากร 93,079 คน เป็นชาย 43,664 คน และหญงิ 
49,415 คน (ส านกังานเขตบางนา, 2559) 

อปุกรณ์และวิธีการ 
การวิจยันี้ใชรู้ปแบบการวิจยัเชงิส ารวจ (Survey 

Research) ซึง่เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ กลุ่มตวัอยา่งที่
ใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที่
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ทุกชุมชนในพื้นที่เขต
บางนา ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 โซน ได้แก่ โซนเพี้ยนพนิ 
โซนแบริง่-ลาซาล โซนอุดมสุข 1 โซนอุดมสุข 2 และ
โซนสรรพาวุธ จ านวน 400 ราย จากตารางส าเรจ็รูป
ค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane 
(ธานินทร์ , 2557) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยใชแ้บบสอบถาม
ป ล า ย ปิ ด  ( Close - ended Questionnaire)  
ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ 
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 สว่นที ่1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยส่วน
บุคคลดา้นประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัปจัจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกร รมการตัดสิน ใจ เลือกใช้บ ริกา รคลินิ ก
กายภาพบ าบดัเอกชนทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ
ของประชากรในเขตบางนา กรงุเทพมหานคร 
 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรม
การตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกกายภาพบ าบัด
เอกชนทางดา้นกระดูกและกล้ามเนื้อของประชากรใน
เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื คา่ความถี ่
ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับอธิบาย
ลกัษณะประชากรศาสตร ์และพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
เลือกใช้บรกิารคลนิิกกายภาพบ าบดัเอกชนทางด้าน
กระดูกและกล้ามเนื้อของประชากรในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร และชส้ถติไิค-สแควร ์(Chi-Square) 
ในการวเิคระหส์มมตฐิานทัง้ 2 ขอ้ 

ผล 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูสามารถแบ่งตามตาราง
ได ้ดงันี้ 
 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนและร้อยละของข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร ์

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์

จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ     
    ชาย 

 
127 

 
31.80 

    หญงิ 273 68.20 
อาย ุ
    อายตุ ่ากวา่ 20 ปี            

 
19 

 
4.70 

    อาย ุ20– 34 ปี 199 49.80 
    อาย ุ35– 49 ปี 84 21.00 
    อาย ุ50– 64 ปี 83 20.70 
    อาย ุ65ปีขึน้ไป 
สถานะภาพ 
    โสด 
    สมรส 
    หมา้ย / หยา่       

15 
 

246 
136 
18 

3.8 
 

61.50 
34.00 
4.50 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร ์

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 
  มธัยมศกึษา
ตอนตน้หรอืต ่ากวา่           
  มธัยมศกึษาตอน
ปลาย/ปวช.  
  อนุปรญิญา/ปวส.                                
  ปรญิญาตร ี      
 ปรญิญาโท                                               
  ปรญิญาเอก 

อาชีพ 
    นกัเรยีน/นักศกึษา 
    รบัราชการ/
รฐัวสิาหกจิ 
    พนักงาน
บรษิทัเอกชน 
    เจา้ของกจิการ/
ธรุกจิสว่นตวั 
    พอ่บา้น/แมบ่า้น 
    อื่นๆ 
รายได้ 
≤15,000 บาท
15,001-30,000 บาท 
30,001-34,000 บาท 
45,001-60,000 บาท 
> 60,000 บาท 

 
4 
 

18 
 

42 
247 
85 
5 
 

18 
78 
 

197 
 

80 
 

14 
13 
 

42 
170 
86 
54 
48 

 
1.00 

 
4.50 

 
10.50 
61.70 
21.00 
1.30 

 
4.50 
19.40 

 
49.30 

 
21.00 

 
3.50 
3.30 

 
10.50 
42.50 
21.50 
13.50 
12.00 

 
 

  
จ า ก ต า ร า ง ที่  1 พบ ว่ า  ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนไหญ่เป็นเพศหญิงทีม่อีายุระหว่าง 
20– 34 ปี สถานะภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมี
รายได ้15,001 – 30,000 บาท มากทีส่ดุ 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
จ าแนกตามความส าคญัของข้อมูลด้านส่วนประสม
การตลาดบรกิารรวม 

สวนประสมทาง
การตลาดบริการ 

ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั
ความส าคญั 

ดา้นบุคลากร 4.71 0.43 มากทีสุ่ด 
ดา้นกระบวนการ 4.65 0.48 มากทีสุ่ด 
ดา้นผลติภณัฑแ์ละ
บรกิาร 
ดา้นราคา 
ดา้นช่องทางการจดั
จ าหน่าย 
ดา้นลกัษณะทาง
กายภาพและการ

น าเสนอ 

4.64 
 

4.46 
4.42 

 
4.35 

0.41 
 

0.47 
0.47 

 
0.52 

มากทีสุ่ด 
 

มากทีสุ่ด 
มากทีสุ่ด 

 
มากทีสุ่ด 

ดา้นการส่งเสรมิ
การตลาด 

รวม 
 

4.14 
 

4.47 
 

0.64 
 

0.54 
 

มาก 
 

มากท่ีสดุ 
 

 
จากตารางที ่2 พบว่า ระดบัความส าคญัของปจัจยัสว่น
ประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกร รมการตัดสิน ใจ เลือกใช้บ ริกา รคลินิ ก
กายภาพบ าบดัเอกชนทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ
ของประชากรในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร ใน
ภาพรวมอยู่ที่ระดบัส าคญัมากทีสุ่ด มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
4.47 
 
ตารางที่  3 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลด้าน
พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารในดา้นต่างๆ 
พฤติกรรมการตดัสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ด้านแหล่งข้อมลูการรบัรู้
ข้อมลูข่าวสาร 
เพือ่นหรอืญาตแินะน า 

 
 

303 

 
 

75.70 
อนิเตอรเ์นต 65 16.30 
เอกสารแผ่นพบั/ใบปลวิ 6 1.50 
การประชาสมัพนัธผ์่าน
โทรทศัน์/วทิย ุ
อื่น 
ด้านช่วงเวลาท่ีเลือกใช้
บริการ 

24 
 
2 

6.00 
 

0.05 

9.00-12.00 น. 107 26.80 

พฤติกรรมการตดัสินใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 
13.00-15.00 น. 42 10.50 
16.00-18.00 น. 122 30.40 
19.00-21.00 น. 
ด้านความถ่ีในการใช้
บริการ 
น้อยกว่า 1 ครัง้ต่อเดอืน 
1-3 ครัง้ต่อเดอืน  
4-6 ครัง้ต่อเดอืน  
มากกว่า 6 ครัง้ต่อเดอืน 
ด้านค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการต่อครัง้ 
ต ่ากว่า 500 บาท 
500-1,000 บาท 
1,001-1,500 บาท 
1,501-2,000 บาท 
มากกว่า 2,000 บาท 

129 
 
 

117 
201 
56 
26 
 
 

65 
241 
65 
27 
2 

32.30 
 
 

29.30 
50.20 
14.00 
6.50 

 
 

16.30 
60.20 
16.30 
6.70 
0.50 

ด้านผูมี้อิทธิพลต่อ
การเลือกใช้บริการ 
ตนเอง 

 
 

276 

 
 

69.00 
เพือ่น 55 13.70 
ครอบครวั 66 16.50 
อื่นๆ 3 0.80 
   

 
จากตารางที ่3 พบว่าพฤตกิรรมการตดัสนิใจของกลุ่ม
ตวัอย่างในการเลือกใช้บรกิารคลินิกกายภาพบ าบัด
เอกชนทางดา้นกระดูกและกล้ามเนื้อของประชากรใน
เขตบางนา กรงุเทพมหานคร สว่นใหญ่มาจากการรบัรู้
ขอ้มูลข่าวสารจากเพื่อนหรอืญาติแนะน า ช่วงเวลาที่
เลอืกใชบ้รกิาร คอื 19.00-21.00 น.  ความถีใ่นการใช้
บรกิาร 1-3 ครัง้ต่อเดอืน ค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อ
ครัง้ 500-1,000 บาท และตนเองมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิารมากทีส่ดุ  

ผลการวเิคราะหส์มมตฐิานการวจิยัพบว่า 
สมมตฐิานที ่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์

ด้านระดับการศึกษา และอาชีพ มีความสมัพัน้ธ์ต่อ
พฤติกร รมการตัดสิน ใจ เลือกใช้บ ริกา รคลินิ ก
กายภาพบ าบดัเอกชนทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ
ของประชากรในเขตบางนา กรงุเทพมหานครในดา้นผู้
มอีทิธพิลต่อการเลอืกใชบ้รกิาร และดา้นความถีใ่นการ
ใชบ้รกิารตามล าดบั ดงัตารางที ่4 
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ตารางที ่4 แสดงการสรปุสมมตฐิานที ่1 
ลกัษณะ
ทาง

ประชากร
ศาสตร ์

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกฯ 
พฤติกรรมการ

ตดัสินใจ 
Pearson 

Chi-
Square 

ความสมัพนัธ์ 

ระดบั
การศกึษา 

ดา้นผูม้อีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจ
เลอืกใชบ้รกิาร 

0.000* มคีวามสมัพนัธ ์

อาชพี ดา้นความถีใ่นการ
ใชบ้รกิาร 

0.006* มคีวามสมัพนัธ ์

 
สมมติฐ านที่  2 ป ัจ จัย ส่ วนปร ะสมทา ง

การตลาดบรกิารดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา 
และด้านบุคลากรมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารคลนิิกกายภาพบ าบดัเอกชน
ทางดา้นกระดกูและกลา้มเนื้อของประชากรในเขต 
บางนา กรุงเทพมหานคร ในด้านช่วงเวลาที่เลือกใช้
บรกิาร ดา้นค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้และดา้น
คา่ใชจ้่ายในการใชบ้รกิารต่อครัง้ตามล าดบั ดงัตารางที ่
5 
ตารางที ่5 แสดงการสรปุสมมตฐิานที ่2 
ปัจจยัส่วน
ประสมทาง
การตลาด
บริการ 

พฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใช้บริการคลินิกฯ 
พฤติกรรม
การตดัสินใจ 

Pearson 
Chi-

Square 

ความสมัพนัธ์ 

ดา้น
ผลติภณัฑ์
และบรกิาร 

ดา้นช่วงแวลาที่
เลอืกใชบ้รกิาร 

0.045* มคีวามสมัพนัธ ์

ดา้นราคา ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการใช้

บรกิารต่อครัง้ 

0.009* มคีวามสมัพนัธ ์

ดา้น
บุคลากร 

ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการใช้

บรกิารต่อครัง้ 

0.005* มคีวามสมัพนัธ ์

 
วิจารณ์ 

 ผล จ า ก ก า ร วิ จั ย ใ น ด้ า น ลั ก ษณ ะท า ง
ประชากรศาสตรพ์บว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง ช่วงอายุ 20– 34 ปี  สถานะภาพโสด มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน รายได้ 15,001 – 30,000 บาท  ซึ่งมี

ความสอดคล้องกบังานวจิยัของ ภคัจริา และ อทิธกิร 
(2556) ศึกษาปจัจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิาร คลนีิคกนัยากายภาพบ าบดัของประชากรใน
เ ข ต ก รุ ง เ ทพมห า น ค ร  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า พบ ว่ า 
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยางส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญงิ อายุต ่ากวา 40 ปี มรีะดบัการศกึษาอยูในระดบั
ปรญิญาตร ีมสีถานภาพสมรส สว่นใหญ่ประกอบธุรกจิ
สว่นตวั มรีายไดต้่อเดอืน 20,001-30,000 บาท 

จากผลการวิจัยป จัจัยด้านลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ตดัสนิใจเลือกใช้บรกิารคลนิิกกายภาพบ าบดัเอกชน
ทางดา้นกระดูกและกลา้มเนื้อของประชากรในเขตบาง
นา กรุงเทพมหานคร พบว่าระดับการศึกษา มี
ความสมัพนัธต์่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร 
ด้านผู้มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บรกิาร และ
รายได้ มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการด้านช่วงเวลาที่เลือกใช้บริการ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรรวรรณ (2553) ไดท้ าการ
วิ จั ย เ รื่ อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ค ลิ นิ ก 
กายภาพบ าบดัเอกชนของลูกคา้ ในเขตอ าเภอเมอืง 
จั ง ห วัด เ ชี ย ง ใ หม่  พบ ว่ า  ร ะ ดับ ก า ร ศึกษ า มี
ความสมัพนัธ์กบัประเภทของบริการที่ใช้หรือได้ร ับ
มากทีสุ่ด และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมคีวามสมัพนัธ์กบั
คา่ใชจ้่ายในการรกัษาแต่ละครัง้ 
 จากผลการวิจัยป จั จัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีม่คีวามสมัพนัธ์ต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
เลือกใช้บรกิารคลนิิกกายภาพบ าบดัเอกชนทางด้าน
กระดูกและกล้ามเนื้อของประชากรในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร พบว่าปจัจัยที่มีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการตดัสนิใจเลือกใช้บริการ ได้แก่ ปจัจัย
ดา้นผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดา้นราคา และดา้นบุคลากร 
ซึง่มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณิชยา และคณะ 
 (2557) ซึง่ท าการศกึษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ี
ผ ล ต่ อ กร ะบ วนกา รตัด สิน ใ จ ใ ช้บ ริก า ร คลินิ ก
กายภาพบ าบดัของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่าระดับกระบวนการตัดสินใจใช้บริการคลินิก
กายภาพบ าบดัของผูใ้ชบ้รกิารในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดบัปานกลาง และส่วนประสมทางการตลาด
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ทัง้ในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ ด้านพนักงานผู้
ให้บริการ และด้านกระบวนการให้บริการ มีผลต่อ
กระบวนการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลินิกกายภาพบ าบดั
ของผู้ใช้บรกิาร  อกีทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
จนัทนา (2551) ซึ่งได้ท าการวิจยัเรื่องพฤตกิรรมการ
เลือกใช้ศูนย์กายภาพบ าบัดของลูกค้าในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัด เชียงใหม่  พบว่ าผู้ ใช้ศูนย์บริการ
กายภาพบ าบดัของรฐัและเอกชนต่างเหน็ว่าปจัจยัดา้น
บุ คคลมีคว ามส าคัญต่ อการตัดสิน ใ จ เลือกใช้  
ศูนย์บริการกายภาพบ าบัดมากที่สุด รองลงมาคือ
ปจัจยัด้านผลติภณัฑ์ ปจัจยัดา้นราคา และปจัจยัด้าน
การส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั และสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ  ภัคจิร า  และ  อิทธิกร  (2556) ซึ่ ง
ท าการศกึษาเรือ่ง ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกใช้
บรกิาร คลนิิคกนัยากายภาพบ าบดัของประชากรใน
เขตกรงุเทพมหานคร พบว่าปจัจยัดา้นสว่นประสมทาง
การตลาดที่มีความสมัพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บรกิารคลนิิกกนัยากายภาพบ าบดัคอื ราคา ท าเลทีต่ัง้ 
การสง่เสรมิการตลาด บุคลากร กระบวนการใหบ้รกิาร 
และสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ  

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้เสนอแนะจากการวจิยัครัง้นี้ 
จากผลการวิจัยทางด้านปจัจัยส่วนประสม

ทางการตลาดบริการ พบว่าปจัจัยส่วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างให้ระดับความส าคัญมากที่สุด เรียงล าดับ
ความส าคญัจากค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดงันี้ ปจัจยัด้าน
บุคลากรควรมุ่งเน้นในดา้นความรูค้วามเชีย่วชาญและ
ประสบการณ์ของนักกายภาพบ าบดั พดูจาสุภาพและ
ยิ้มแย้ม ปจัจัยด้านกระบวนการควรมุ่ง เน้นการ
ใหบ้รกิารเป็นล าดบัขัน้ตอน มคีวามมัน่ใจปลอดภยัใน
การให้บริการการรักษา ปจัจัยด้านผลิตภัณฑ์และ
บรกิาร ควรมุ่งเน้นการใหก้ารรกัษาทีม่ปีระสทิธิภาพ 
เครีอ่งมอืและอุปกรณ์มคีวามทนัสมยั ปจัจยัดา้นราคา 
ควรมุ่ ง เ น้นการแสดงราคาค่าบริกา รที่ช ัด เจน 
ค่าบริการสมเหตุสมผล ปจัจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย ควรมุ่งเน้นในด้านท าเลที่ตัง้ที่สามารถ
เดินทางมาได้สะดวก และสามารถติดต่อได้หลาย
ชอ่งทาง ปจัจยัดา้นดา้นลกัษณะทางกายภาพและการ

น าเสนอ ควรมุ่งเน้นการมทีีจ่อดรถทีเ่พยีงพอ สถานที่
มีความสะอาดสวยงาม และปจัจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ควรมุ่งเน้นการใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ใน
การดูแลสุขภาพของผูร้บับรกิาร และมสี่วนลดส าหรบั
วนัพเิศษต่างๆ 
 จากผลการวจิยัด้านพฤตกิรรมการตดัสนิ ใจ
เลือกใช้บรกิารคลนิิกกายภาพบ าบดัเอกชนทางด้าน
กระดูกและกล้ามเนื้อของประชากรในเขตบางนา 
กรุงเทพมหานครในด้านแหล่งข้อมูลการรบัรู้ข้อมูล
ขา่วสาร พบว่าส่วนใหญ่คาดว่าได้รบัขอ้มูลจากเพื่อน
หรอืญาติแนะน า และรองลงมา คอื ทางอนิเตอร์เนต  
ดงันัน้หากผูป้ระกอบการตอ้งการประชาสมัพนัธค์ลนิิก
กายภาพบ าบัดผ่านทางอินเตอร์เนตก็นับว่าเป็น
ทางเลอืกที่มปีระสทิธภิาพเพื่อใหผู้ใ้ชบ้รกิารได้ทราบ
ถงึขอ้มลูของคลนิิก และชว่งเวลาทีเ่ลอืกใชบ้รกิารมาก
ที่สุด คือ 19.00-21.00 น. รองลงมาคือ ช่วงเวลา 
16.00-18.00 น. ซึ่ง เ ป็นข้อมูลให้ทางคลินิกได้
จดัเตรยีมบุคลากรในช่วงเวลาดงักล่าวใหเ้พยีงพอกบัผู้
มาใชบ้รกิาร 

ขอ้เสนอแนะในการวจิยัครัง้ต่อไป 
 ส าหรบัการวจิยัในครัง้ต่อไปผูว้จิยัมคีวามเหน็
ว่าควรเพิม่เตมิในเรือ่งต่างๆ ดงันี้ 
 1. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงพฤติกรรม
ผู้บ ริโภคที่มีผลต่อการตัดสิน ใจ เลือกใช้คลินิ ก
กายภาพบ าบดัเอกชนทางด้านกระดูกและกล้ามเนื้อ 
เพื่อใหท้ราบถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภค เพือ่ใชเ้ป็น
แนวทางส าหรบัผูป้ระกอบการต่อไปและเพื่อปรบัปรุง
การใหบ้รกิารใหด้ยีิง่ขึน้ 
 2. ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารศกึษาถงึ
ความสมัพนัธ์ระหว่างผูใ้หบ้รกิารและผูร้บับรกิารทาง
กายภาพบ าบดัดว้ย 
 3. ควรศกึษาลกัษณะอาการของผู้ใช้บรกิาร 
หรอืความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารเพิม่เตมิ เพื่อใหก้าร
บรกิารตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารมากทีส่ดุ 
 4. ควรเพิ่มขอบเขตการวิจัยในเรื่องของ
แบบสอบถามแบบปลายเปิด เพื่อให้กลุ่มตัวอย่าง
สามารถแสดงความคดิเหน็ 
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 5. ควรท าการวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่ใหไ้ดท้ราบ
ขอ้มลูเชงิลกึและรายละเอยีดต่างๆตามความต้องการ
ของผูว้จิยั 
 6. ควรเพิม่เติมแบบสอบถามในส่วนของผู้ที่
เคยและไม่เคยใชบ้รกิารรกัษาทางกายภาพบ าบดัเพื่อ
เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิาร 
 7. ควรขยายพื้นที่ในการศกึษาครัง้ต่อไปใน
เขตปริมณฑลหรือทัว่ประ เทศเพื่ อ ให้ทราบถึง
พฤตกิรรมการตดัสนิใจเลือกใชบ้รกิารในแต่ละเพื้นที่
มากยิง่ขึน้ 
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ความผกูพนัของลกูค้าท่ีมีต่อสถานีบริการน ้ามนับางจาก ในเขตกรงุเทพมหานคร 
Customer Engagement towards Bangchak Service Stations in Bangkok 

 
อ ำนวย ชำวสวนเจริญ1* และ ผศ.ดร. ปรำโมทย ์ศภุปัญญำ2 

 Amnuay Chawsuancharoen1* and Asst.Prof.Dr. Promote Suppapanya2 

 
ABSTRACT  

The purpose of this study was to assess the level of engagement and engagement outcomes of 
customers of the Bangchak service stations in Bangkok. The research instrument consisted of a four-part 
questionnaire covering personal factors, customer engagement, engagement outcomes and customer 
opinions. Purposive sampling from customers using Bangchak service stations and a self-administered 
questionnaire were used for data gathering from 400 respondents between 1 and 20 May, 2016. Data 
analysis included both descriptive and inferential statistics. 

The research results showed that most of respondents were male (61.5 percent), ages between 
30 and 44 years (46.0 percent), bachelor’s degree (55 percent), working for private companies (48.3 
percent), with a monthly income of 20,001 – 35,000 Baht. (27.3 percent), and Bangchak Gasohol Club 
member cards (55.0 percent) 

Regarding customer engagement, respondents gave higher scores for functional engagement 
than emotional engagement. For the Engagement outcome category, respondents gave a “highest” for 
retention and advocacy. 

Based on hypothesis testing at the 0.05 significance level, respondents with different age, 
occupation, education, income and Bangchak member cards were significantly different in their 
engagement levels, while respondents with different age, education, occupation and Bangchak member 
cards were significantly different in their engagement outcomes levels. 
Keywords: customer engagement, customer, Bangchak service stations, customer in Bangkok 
 

บทคดัย่อ
วตัถุประสงค์ของการวจิยัเพื่อศกึษาระดบัความผูกพนัของลูกคา้ทีม่ตี่อสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก ในเขต

กรุงเทพมหานคร วธิกีารสุ่มตวัอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มลกูคา้ทีเ่ตมิน ้ามนัสถานีบรกิาร
น ้ามนับางจาก ในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดตวัอย่างเท่ากบั 400 คน แบบสอบถามในการวิจยัแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ประกอบดว้ย ค าถามดา้นขอ้มลูปจัจยัส่วนบุคคล ค าถามดา้นความผกูพนั ค าถามดา้นผลลพัธ์ของความผกูพนั และ
ส่วนแสดงความคดิเห็น การเกบ็ขอ้มูลเกบ็ตัง้แต่วนัที่ 1 ถงึวนัที ่20 พฤษภาคม 2559 โดยใหผู้้ตอบแบบสอบถาม
กรอกขอ้มลูในแบบสอบถามดว้ยตนเอง สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหป์ระกอบดว้ยสถติเิชงิพรรณนาและสถติเิชงิอนุมาน 
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 61.5 มีอายุระหว่าง 30 -44 ปี ร้อยละ 46.0 ระดับ
การศกึษาปรญิญาตร ีรอ้ยละ 55.0 อาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน รอ้ยละ 48.3 รายได้ต่อเดอืน เท่ากบั 20 ,001 – 
35,000 บาท รอ้ยละ 27.3 และเป็นสมาชกิบตัรบางจากแก๊สโซฮอล์คลบั รอ้ยละ 55.0 ผลจากการวจิยั ในส่วนของ
ความผกูพนัของลูกคา้ (Customer engagement) พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความผกูพนัในมติงิานบรกิาร
พื้นฐาน (Functional Dimensions) มากกว่า มิติความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional Dimensions) ในส่วนมิติ
ผลลพัธ์ของความผูกพนั (Engagement Outcome) พบว่า ด้านการกลับมาซื้อสนิค้าหรอืบรกิารอกี (Retention) 
และดา้นการแนะน าหรอืบอกต่อสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ ใหก้บับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง (Advocacy) ลูกคา้มคีวามผกูพนัอยู่
ในระดบั “มากทีส่ดุ” 

จากการทดสอบสมมตฐิาน ณ ระดบันัยส าคญัทางสถิติ 0.05 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทีม่อีายุ ระดบั
การศกึษา อาชพี รายไดต่้อเดอืนและบตัรสมาชกิทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั มรีะดบัความผกูพนั (Customer Engagement) 
ต่อสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกนั ในส่วนของมติิผลลพัธ์ของความผูกพนั 
(Engagement Outcome) พบว่า ลกูคา้ทีม่ ีอาย ุระดบัการศกึษา อาชพี และบตัรสมาชกิทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั แตกต่าง
กนั มรีะดบัความผกูพนัในสว่นของผลลพัธข์องความผกูพนัต่อสถานีบรกิารน ้ามนับางจากทีแ่ตกต่างกนั 
ค าหลกั: ความผกูพนัของลกูคา้, ลกูคา้, สถานีบรกิารน ้ามนับางจาก, ลกูคา้ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ค าน า 
จากราคาน ้ ามันดิบโลกที่ตกต ่าในปจัจุบัน 

ส่งผลให้อุปสงค์ของการใช้น ้ ามันเชื้อเพลิงและค่า
การตลาดการขายน ้ามันส าเร็จรูปเพิ่มสูงขึ้น ท าให้
ธุรกิจสถานีบริการน ้ ามันมีความน่าสนใจมากขึ้น 
ผลกัดนัใหบ้รษิทัผูป้ระกอบการสถานีบรกิารน ้ามนัเร่ง
แผนขยายกิจการ จากข้อมูลของกรมธุรกิจพลังงาน
ทดแทน พบว่าจ านวนสถานีบรกิารจ าหน่ายน ้ ามัน
เชื้อเพลงิรวมทัง้ประเทศในปี 2558 นัน้ มจี านวนรวม 
25,033 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ถึง 820 แห่ง หาก
พิจารณาเฉพาะจ านวนสถานีบรกิารน ้ามนัแยกตาม
ผู้ค้า เดือนธันวาคม 2558 พบว่า อนัดับหนึ่งได้แก ่
ปตท. มจี านวนสถานีบรกิาร 1,578 แห่ง อนัดบัสอง
ได้แก่ บางจาก มีจ านวนสถานีบริการ 1 ,072 แห่ง 
อนัดับสามได้แก่ เอสโซ่ มจี านวนสถานีบรกิาร 534 
แห่ง  อนัดบัสีไ่ดแ้ก่ เชลล์ มจี านวนสถานีบรกิาร 491 
แห่ง ซึ่งจ านวนสถานีบรกิารน ้ามนัย่อมส่งผลถึงส่วน
แบ่งการตลาดเชน่กนั 

ในปี 2558 ทีผ่่านมา ส่วนแบ่งการตลาดของ
สถานีบรกิารน ้ามนับางจากอยู่อนัดบั 2 ด้วยส่วนแบ่ง
ตลาด (Market Share) ร้อยละ 14.98 ดังนั ้น ในปี 
2559 บรษิทั บางจากฯ จงึวางแผนขยายสถานีบรกิาร
น ้ามนัเพิม่อกี 60 แห่ง เพื่อรกัษาส่วนแบ่งตลาดเอาไว ้

มุ่งเน้นขยายสถานีบรกิารขนาดใหญ่ (Flagship) เพิม่
มากขึ้น รวมทัง้พัฒนาสถานีบริการรูปแบบใหม่ที่มี
เอกลกัษณ์โดดเด่นสอดคลอ้งในแต่ละพืน้ที ่เชน่ สถานี
บริการบนทางหลวง สถานีบริการประเภท Truck 
Station สถานีบริการในต่างจังหวัด เป็นต้น เพื่อให้
เป็นจุดแวะพักที่มีบริการหลากหลาย สอดรับกับ 
Lifestyle ใหม่ๆ  ของผูบ้รโิภค 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาครัง้นี้ เพื่อศึกษา
ระดบัความผกูพนัของลูกคา้ ทีม่ตี่อสถานีบรกิารน ้ามนั
บางจาก ในเขตกรุงเทพมหานคร และน าผลการวจิัย
ไปใชใ้นการวางแนวทางพฒันา ปรบัปรงุสถานีบรกิาร
น ้ามนั ให้ลูกค้าเดิมเกิดความผูกพนัและดึงดูดลูกค้า
รายใหม่ๆ  อนัจะส่งผลต่อการรกัษาสว่นแบ่งตลาดเป็น
อนัดับสองหรอืส่วนแบ่งตลาดมากกว่ารอ้ยละ 15.50 
ในปี 2559 และกา้วสู่การเป็นตราสนิคา้ทีไ่ดร้บัการชื่น
ชมจากผูบ้รโิภคมากทีส่ดุภายในปี 2563 

วิธีการ 
กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ลูกค้า

ทีเ่ขา้มาเตมิน ้ามนัทีส่ถานีบรกิารน ้ามนับางจาก ในเขต
กรุงเทพมหานคร ในเขตบางนา เขตพระโขนง เขต
ออ่นนุช เขตสวนหลวง และเขตเอกมยั ระหว่างวนัที ่1 
ถงึ วนัที ่20 พฤษภาคม 2559 ขนาดตวัอย่างเท่ากบั  
400 ตวัอยา่ง วธิกีารก าหนดขนาดตวัอยา่ง ค านวณหา
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ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยเลอืกใชส้ตูรของ ทาโร ยา
มาเน่  (Yamanae, 1967) ซึ่ งก าหนดระดับความ
เชื่อมัน่ที่ 95% และความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรบัได้
ไม่เกนิ 5% โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามกรอกขอ้มลูใน
แบบสอบถามดว้ยตนเอง    

แบบสอบถามในการวิจัยแบ่งเป็น 4 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ค าถามด้านขอ้มูลปจัจยัส่วน
บุคคล ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 
รายไดต้่อเดอืน และบตัรสมาชกิบางจากทีลู่กคา้ใชอ้ยู ่
ส่ ว นที่  2  ค าถ ามด้ าน ความผู กพัน ขอ งลู กค้ า 
ประกอบดว้ย มติคิวามผกูพนัทางอารมณ์ (Emotional 
Dimensions) และมิติความผูกพัน ในงานบริการ
พื้นฐาน (Functional Dimensions) ส่วนที่ 3 ค าถาม
ดา้นผลลพัธข์องความผกูพนั คอื มติผิลลพัธ์ของความ
ผูกพัน  (Engagement Outcomes) (PeopleMetrics, 
2008) และส่วนที่ 4 ส่วนแสดงความคดิเห็น ลกัษณะ
ค าถามในส่วนที ่2 และ 3 เป็นการวดัระดบัขอ้มลูแบบ 
Rating Scale คือ 5 = เห็นด้วยมากที่สุด, 4 = เห็น
ดว้ยมาก, 3 = เหน็ดว้ยปานกลาง, 2 = เหน็ด้วยน้อย, 
1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด จากการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงและความเชื่อมัน่ เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย
ค รั ้งนี้  โด ยห าค่ าสัม ป ระสิท ธิ อ์ ัลฟ าค รอน บั ค 
(Cronbatchs’ Alpha Coefficient) จ านวน 30 ชุด ได้
คา่ความน่าเชือ่ถอื เทา่กบั 0.938 

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Description Statistic) หาค่ าความถี่  (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Analysis) ส าหรับข้อมูลเกี่ยวกับความ
ผกูพนัของลูกคา้ทีม่ตี่อสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก ใน
เขตกรุงเทพมหานคร ใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์
ค ว าม แป รป รวน ท าง เดี ย ว  ANOVA (One way 
Analysis of Variance) และท าการวิเคราะห์ความ
แตกต่างรายคู่ ตามวิธีผลต่างนัยส าคญัทางสถิติของ
เชฟเฟ ่(Scheffe) 

การทดสอบสมมติฐานในการวิจัยครัง้นี้ 
เกีย่วขอ้งกบัความแตกต่างระหว่าง 2 ปจัจยั คอื ปจัจยั
สว่นบุคคล กบัระดบัความผกูพนัของลกูคา้ สมมตฐิาน

การวิจยั คอื ลูกค้าในเขตกรุงเทพมหานครที่มปีจัจยั
ส่วนบุคคลแตกต่างกนั มรีะดบัความผูกพนักบัสถานี
บรกิารน ้ามนับางจาก ไมแ่ตกต่างกนั 

ผล 
ด้านปจัจัยส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม

สว่นใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ยละ 61.5 มอีายุระหว่าง 30-
44 ปี รอ้ยละ 46.0 ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรอ้ยละ 
55.0 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 48.3 มี
รายได้ต่อเดือน เท่ากบั 20,001 – 35,000 บาท รอ้ย
ละ 27.3 และเป็นสมาชกิบตัรบางจากแก๊สโซฮอล์คลบั 
รอ้ยละ 55.0 

ด้านความผูกพันของลูกค้า พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีระดับความผูกพันในมิติงานบรกิาร
พื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 มากกว่า มิติความ
ผูกพันทางอารมณ์  ที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 หาก
พจิารณาความผูกพนัในแต่ละดา้น พบว่า ส่วนใหญ่มี
ความผูกพันอยู่ในระดับ “มากที่สุด ” ยกเว้น ด้าน
พนักงานให้ความสนใจลูกค้าด้วยความเต็ม ใจ 
(Engage employee) ด้านความรบัผิดของต่อลูกค้า
หรอืผูร้บับรกิาร (Accountable) และดา้นการใหบ้รกิาร 
(Service Delivery) มคีวามผกูพนัอยูใ่นระดบั “มาก” 

ด้านมิติผลลัพธ์ของความผูกพัน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.26 พบว่า ด้านการกลับมาซื้อสินค้าหรือ
บรกิารอกี (Retention) และด้านการแนะน าหรอืบอก
ต่อสินค้าหรือบริการนัน้ๆ ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
(Advocacy) มีความผูกพันอยู่ในระดับ “มากที่สุด ” 
ยกเวน้ ด้านการทีลู่กคา้พรอ้มทีจ่ะท ากจิกรรมอื่นๆ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ ตราสินค้ า  (Extra Effort) และด้าน
ความรูส้กึปรารถนา ผูกพนั ทีจ่ะซื้อสนิคา้หรอืบรกิาร 
(Passion) มีความผูกพันอยู่ในระดับ “มาก” ตามที่
แสดงในตารางที ่1  
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จากการทดสอบสมมตฐิาน โดยใชส้ถติ ิt-test 
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว ANOVA (One 
way Analysis of Variance) และท าการวิ เค ราะห์
ความแตกต่างรายคู่ ตามวธิผีลต่างนัยส าคญัทางสถติิ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิต ิ
0.05 พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐานของความ
แตกต่างระหว่างปจัจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบ
ประกอบดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายได้
ต่อเดอืน และบตัรสมาชกิทีใ่ชอ้ยู่ในปจัจุบนั กบัระดบั
ความผูกพนัของลูกค้าที่มีต่อสถานีบรกิารน ้ามนับาง
จาก ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามทีแ่สดงในตารางที ่2 
สรปุไดด้งัต่อไปนี้  

ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นเพศ พบว่าลกูคา้ทีม่เีพศ
แตกต่างกนั มรีะดบัความผกูพนัต่อสถานีบรกิารน ้ามนั
บางจาก ไม่แตกต่างกนั ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 
ในทกุมติ ิ

ปจัจยัสว่นบุคคลดา้นอาย ุพบว่าลกูคา้ทีม่อีายุ
แตกต่างกนัมรีะดบัความผกูพนัต่อสถานีบรกิารน ้ามนั
บางจาก ทีแ่ตกต่างกนั ในมติคิวามผูกพนัทางอารมณ์ 
และมติคิวามผกูพนัในงานบรกิารพืน้ฐาน พบว่า ลกูคา้
ทีม่อีายุ 45-59 ปี มรีะดบัความผกูพนัต่อสถานีบรกิาร
น ้ามันบางจาก สูงกว่าลูกค้าที่มีอายุ 30-44 ปี และ
ลกูคา้ทีม่อีาย ุ15-29 ปี ตามล าดบั สว่นมติผิลลพัธข์อง
ความผกูพนั พบว่าลูกคา้ทีม่อีายุ 45-59 ปี และ 60 ปี
ขึน้ไป มรีะดบัความผูกพนัต่อสถานีบรกิารน ้ามนับาง
จาก สงูกว่าลกูคา้ทีม่อีาย ุ15-29 ปี 

ปจัจยัส่วนบุคคลด้านระดบัการศกึษา พบว่า
ลูกค้าที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความ
ผูกพนัต่อสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก ที่แตกต่างกนั 

โดยลูกค้าที่มีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี มี
ระดับความผูกพันสูงกว่าลูกค้าที่มีระดับการศึกษา
ปรญิญาตรหีรอืปรญิญาโทหรอืสงูกว่า ในทกุมติ ิ

ปจัจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพ พบว่าลูกค้าที่มี
อาชพีแตกต่างกนัมรีะดบัความผูกพนัต่อสถานีบรกิาร
น ้ามนับางจาก ที่แตกต่างกนั ในมติคิวามผูกพนัทาง
อารมณ์ และมติผิลลพัธข์องความผกูพนั โดยลกูคา้ทีม่ ี
อาชพีอื่นๆ เช่น แม่บ้าน มรีะดบัความผูกพนั สูงกว่า 
ลูกค้าที่มีอาชีพรบัราชการหรือรฐัวิสาหกิจ ส่วนมิติ
ความผูกพันในงานบรกิารพื้นฐาน พบว่าไม่มีความ
แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ปจัจยัส่วนบุคคลด้านรายได้ต่อเดือน พบว่า 
ลูกค้าที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีระดับความ
ผูกพนัต่อสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก ที่แตกต่างกนั 
ในมิติความผูกพันทางอารมณ์ ลูกค้าที่มีรายได้ต่อ
เดอืนต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 20,000 บาทต่อเดอืน มรีะดบั
ความผูกพนั สงูกว่า ลูกคา้ทีม่รีายได้ 35,001-50,000 
บาทต่อเดือน ส่วนมิติความผูกพันในงานบริการ
พื้นฐาน และมติิผลลพัธ์ของความผูกพนั พบว่าไม่มี
ความแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ปจัจยัส่วนบุคคลด้านประเภทบตัรสมาชกิที่
ลกูคา้ใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั พบว่าลกูคา้ทีม่ปีระเภทบตัรบาง
จากที่ใช้อยู่แตกต่างกนัมรีะดบัความผูกพนัต่อสถานี
บรกิารน ้ามนับางจาก ทีแ่ตกต่างกนั ทัง้ 3 มติ ิคอื มติิ
ความผกูพนัทางอารมณ์ มติคิวามผกูพนัในงานบรกิาร
พื้นฐาน และมติผิลลพัธ์ของความผูกพนั โดยลูกค้าที่
เป็นสมาชิกบัตรบางจากแก๊สโซฮอล์คลับและดีเซล
คลบั มรีะดบัความผกูพนัสงูกว่า ลกูคา้ทีไ่มเ่ป็นสมาชกิ
บตัรบางจากทัง้ 2 ประเภท  

ตารางที ่1 แสดงคา่เฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความผกูพนัของลูกคา้ทีม่ตี่อสถานีบรกิารน ้ามนับาง
จาก ในเขตกรงุเทพมหานคร 

ความผกูพนัของลูกค้า X  S.D. 
ระดบัความ
ผกูพนั 

มติคิวามผกูพนัทางอารมณ์ (Emotional Dimensions) 4.30 0.495 มากทีส่ดุ  

มติคิวามผกูพนัในงานบรกิารพืน้ฐาน (Functional Dimensions) 4.32 0.573 มากทีส่ดุ 

มติผิลลพัธข์องความผกูพนั (Engagement Outcomes) 4.26 0.623 มากทีส่ดุ 
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ตารางที ่2 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิานทางการวจิยัทีแ่ตกต่างกนัระหว่างขอ้มูลลกัษณะปจัจยัส่วนบุคคล
กบัระดบัความผกูพนัลกูคา้ทีม่ตี่อสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก ในเขตกรงุเทพมหานคร  

ความผกูพนัของลูกค้า เพศ อาย ุ
ระดบั

การศึกษา 
อาชีพ 

รายได้
ต่อเดือน 

บตัร
สมาชิก 

มติคิวามผกูพนัทางอารมณ์  
(Emotional Dimensions) 

 

45-59 ปี 
มากกว่า  
15-29 ปี, 
30-44 ปี 

ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี

มากกว่า 
ปรญิญาตร,ี 

ปรญิญาโทหรอื
สงูกว่า 

อาชพีอื่นๆ  
มากกว่า 

รบัราชการ/
วสิาหกจิ 

ต ่ากว่าหรอื
เท่ากบั 

20,000 บาท 
มากกว่า 
35,000-

50,000 บาท 

สมาชกิบตัร
บางจากแก๊ส
โซฮอลค์ลบั
และดเีซลคลบั 

มากกว่า 
ไมเ่ป็นสมาชกิ
บตัรบางจาก
ทัง้ 2 ประเภท 

มติคิวามผกูพนัในงานบรกิารพืน้ฐาน 
(Functional Dimensions) 

 

45-59 ปี 
มากกว่า  
15-29 ปี, 
30-44 ปี 

ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี

มากกว่า 
ปรญิญาตร ี

  

สมาชกิบตัร
บางจากดเีซล

คลบั 
มากกว่า 

ไมเ่ป็นสมาชกิ
บตัรบางจาก
ทัง้ 2 ประเภท 

มติผิลลพัธข์องความผกูพนั  
(Engagement Outcomes) 

 

45-59 ปี 
และ 60 ปี
ขึน้ไป 
มากกว่า  
15-29 ปี 

ต ่ากว่าปรญิญา
ตร ี

มากกว่า 
ปรญิญาตร,ี

ปรญิญาโทหรอื
สงูกว่า 

อาชพีอื่นๆ  
มากกว่า 

รบัราชการ/
วสิาหกจิ 

 

สมาชกิบตัร
บางจากแก๊ส
โซฮอลค์ลบั
และดเีซลคลบั 

มากกว่า 
ไมเ่ป็นสมาชกิ
บตัรบางจาก
ทัง้ 2 ประเภท 

หมายเหต ุ: X ไมม่คีวามแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 

 
วิจารณ์ 

ผลการศกึษาวจิยั เรือ่งความผกูพนัของลกูคา้
ที่ มี ต่ อ ส ถ า นี บ ริก า ร น ้ า มั น บ า ง จ า ก  ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบั
ความผูกพันในมิติงานบริการพื้นฐาน (Functional 
Dimensions) มากกว่า มิติความผูกพันทางอารมณ์ 
(Emotional Dimensions) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  Feather (2008 ) ได้ ศึกษ า เรื่ อ ง  การส ร้า ง
ประสบการณ์ลูกคา้และความผกูพนัของลูกคา้ในธุรกจิ
ข า ย ป ลี ก  (Enhancing the Customer Experience 
and Engagement in Retail) โดยพบว่า ลูกคา้มรีะดบั
ความผูกพัน ใน งานบริการพื้ น ฐาน  (Functional 
Dimensions) มากกว่าระดบัความผูกพนัทางอารมณ์ 

(Emotional Dimensions) ในส่วนของมติคิวามผูกพนั
ทางอารมณ์ มีด้านที่ลูกค้าให้ความส าคัญคือ ด้าน
พนักงานให้ความสนใจลูกค้าหรือผู้ร ับบริการด้วย
ความเตม็ใจ (Engaged Employee)  

ในส่วนของมิติผลลัพธ์ของความผูกพัน 
(Engagement Outcome) พบว่า ลูกคา้ทีม่ ีอาย ุระดบั
การศกึษา อาชีพ และบตัรสมาชิกที่ใช้อยู่ในปจัจุบัน 
แตกต่างกนั มีระดบัความผูกพนัในส่วนของผลลพัธ์
ของความผูกพันต่อสถานีบริการน ้ ามันบางจากที่
แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Feather 
(2008) ไดศ้กึษาเรือ่ง การสรา้งประสบการณ์ลกูคา้และ
ความผูกพันของลูกค้าในธุรกิจขายปลีก (Enhancing 
the Customer Experience and Engagement in Retail) 
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โดยลูกคา้ทีม่อีายุมากจะมรีะดบัความผูกพนัมากกว่า
ลกูคา้ทีม่อีายนุ้อย 

นอกจากนี้จากผลการศกึษาวจิยั พบว่า ความ
ผูกพนัของลูกค้าโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด ซึ่งถือ
เป็นเรื่องที่ดแีละควรรกัษาระดบัความผูกพนัเหล่านัน้
ไว้ แต่จากความผูกพนัของลูกค้าทัง้หมด 12 ด้าน มี
ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่ต ่าทีสุ่ด จ านวน 2 ดา้น ดงันัน้เพื่อเป็น
การสรา้งระดับความผูกพนัในด้านที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัต ่าใหเ้พิม่มากขึน้ สถานีบรกิารน ้ามนับางจาก จงึ
ควรมีการปรบัปรุงและพัฒนา โดยเริ่มจากด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด คอื ด้านพนักงานให้ความสนใจลูกค้า
ด้วยความเต็มใจ (Engage employee) บริษัท บาง
จากฯ ควรมกีารอบรมการใหบ้รกิารของพนักงาน เน้น
ให้พนักงานมกีารตอบสนองที่ดีขึ้น ได้แก่ การไม่ลืม
พดูเสนอบรกิารเสรมิ อาท ิเช็ดกระจก เตมิลม ทุกครัง้
ในขณะเตมิน ้ามนั พนักงานทีใ่หบ้รกิารต้องได้รบัการ
ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีจนมีความพร้อมในการท างาน 
รวมถึงมีการให้รางวัลแก่พนักงาน และด้านการที่
ลูกค้าพรอ้มที่จะท ากจิกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัตรา
สนิคา้ (Extra Effort) สถานีบรกิารน ้ามนับางจาก ควร
เน้นใหพ้นักงานบรกิารเชญิชวนใหล้กูคา้ทีย่งัไมไ่ดเ้ป็น
สมาชิกบัตรบางจาก ให้สมัครสมาชิก เนื่ องจาก
ผลการวิจัยพบว่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัตรบางจากมี
ระดบัความผูกพนัมากกว่าลูกคา้ทีไ่ม่เป็นสมาชกิบตัร
บางจาก  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป เมื่อได้
ทราบถึงสิ่งระดับความผูกพันของลูกค้าในด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต ่าแล้วเมื่อมีการได้ด าเนินการ
แก้ไขปรบัปรุงตามผลของการศึกษาในครัง้นี้ เป็นที่
เรยีบร้อย ควรมกีารติดตามผลทุกๆ ปี อาจมีการท า
แบบสอบถามขึ้นมาเฉพาะด้าน เพื่อให้ข้อค าถามที่
น้อยลง ประหยดัเวลาในการตอบแบบสอบถาม เพือ่ให้
ลกูคา้ของสถานีบรกิารน ้ามนับางจาก เกดิความผกูพนั
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรมีการเปรียบเทียบระดับ
ความผูกพนัของลูกค้าทีม่ตี่อสถานีการน ้ามนัแบรนด์
อืน่ดว้ย 
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การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุประกอบธรุกิจบริการและจ าหน่ายสินค้าส าหรบั
สนัุขในอ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 

The Feasibility Study of Investment in Service and Goods Business for Dogs in 
Meuang District, Pathumthani Province 

 
พรชนก ทองนาค1* และ อ.ดร.อโณทยั รตันกลุ1 

Pornchanok Thongnak1* and Dr. Dr. Anothai Ratnakul1 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was study the possibility of inverting in service of dog in Meuang district, 
Pathumthani Province.  This study was investigated in the area of operation and management, marketing, 
and finance. The study of marketing found that the market value of this industry continue to grow. It was a 
prosperous business. DOG LOVER LAND will provide with highs quality service every step and dog service 
is a premium service but low price.  According to the financial analysis, the initial investment cost was 
estimated at 5,500,000 baht, the capital structure was the shareholder of 3,000,000 baht and long term 
loan 2,500,000 baht. The project was studies for 5 years. The results of project feasibility study found that 
the regular payback of the project is 1. 93 years, the discounted payback period was 2. 46 years and 
profitability index(PI) was 2.05 times (PI > 1).  The study found the project is financially feasible because 
the net present value (NPV) of 5,751,519 baht and the internal Rate of Return on investment (IRR) of 46% 
which is more than the capital cost of the project. A consideration of the project was feasible for investing. 
Keywords: Feasibility study, service, marketing 
 

บทคดัย่อ
 การศกึษานี้มวีตัถุประสงคค์อืศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบธุรกจิบรกิารและจ าหน่ายสนิคา้
ส าหรบัสุนขัในอ าเภอเมอืง จงัหวดัปทุมธานี โดยแนววทางในการศกึษาประกอบไปดว้ย การศกึษาความเป็นไปได้
ทางดา้นตลาด การศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นการด าเนินงานและบรหิารและการศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้น
การเงนิจากผลการศกึษาพบว่า ความเป็นไดท้างการตลาด คอืมูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมมอีตัราการขยายตวั
อย่างต่อเนื่อง จงึเป็นผลดตี่อธุรกจิในอนาคต แนวทางศกึษาความเป็นไปได้ของรา้น ด็อก เลฟิเวอร์ แลนด์(Dog 
Lover Land) เป็นรา้นบรกิารสนุัขระดบัพรเีมยีมในราคาเป็นมติร ซึง่มคีวามเป็นไปไดใ้นการลงทนุโครงการเงนิแรก 
5,500,000บาท แบ่งเป็นเงนิทนุในสว่นของเจา้ของ 3,000,000บาท และเงนิกูย้มืระยะยาว 2,500,000บาท อายุของ
โครงการ 5ปี โครงการมรีะยะเวลาคนืทุนปกตเิท่ากบั 1.93 ปีระยะเวลาคนืทุนในอตัราลดเทา่กบั2.46ปีและดชันีการ
ท าก าไรเท่ากบั 2.05เท่า(PI>1)  โดยมมีลูคา่ปจัจุบนัสุทธ ิ(NPV) เท่ากบั 5,751,519 บาท มอีตัราผลตอบแทนของ
โครงการ (IRR) เท่ากบัร้อยละ 46 เมื่อพจิารณามูลค่าเป็นบวกและอตัราผลตอบแทนของการลงทุนแล้ว ดงันัน้
โครงการมคีวามคุม้คา่แกก่ารลงทนุ 
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ค าหลกั: การศกึษาความเป็นไปได,้ การบรกิาร, การตลาด 
 

ค าน า 
สภาพเศรษฐกจิปจัจุบนักอ่ใหเ้กดิความเครยีด

และมคีวามตอ้งการการพกัผอ่นหย่อนใจเป็นอย่างมาก
การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงจึงนับว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง 
เพราะมกีารแสดงออกถงึความน่ารกัความซื่อสตัยแ์ละ
มคีวามจรงิใจซึง่สามารถครองใจผูค้นได้เมื่อมจี านวน
สตัวท์ีน่ ามาเลี้ยงมากขึน้ ธุรกจิทีเ่กีย่วกบัสตัวเ์ลีย้งจงึมี
จ านวนเพิม่มากขึน้เช่นเดยีวกนั ส่งผลใหธุ้รกจิมกีาร
เตบิโตขึน้อย่างรวดเรว็ นอกจากนี้ภาวะเศรษฐกจิทีม่ ี
ความขึ้นลง ท าให้ผู้คนไม่ออกไปเที่ยว หรือออกไป
นอกบ้าน แต่กลบัมคีวามสนใจในการเลี้ยงสตัว์เลี้ยง 
เพื่อช่วยใหผ้่อนคลาย เพราะเหตุนี้ท าใหส้ตัว์เลี้ยงเขา้
มาเป็นส่วนหนึ่งในของครอบครวัของคนไทยไดผู้เ้ลี้ยง
มกัจะมคีวามรกัต่อสตัว์เลี้ยงท าให้มกีารใส่ใจในสตัว์
เลี้ยงมากขึ้น ผู้จ ัดท าจึงเห็นช่องทางและโอกาสที่จะ
สรา้งธุรกจิใหม่ขึน้กบัจากประสบการณ์ทีเ่ลี้ยงสตัว์มา
ตัง้แต่เล็ก และอยู่ในวงการสัตว์เลี้ยงมานานท าให้
เขา้ใจความรูส้กึของคนเลีย้งสตัว์ โดยโครงการผูจ้ดัท า
จะเปิดธุรกิจร้านบริการสุนัขโดยใช้ชื่อ ร้าน “Dog 
Lover Land” ซึ่งเป็นอยู่ใกล้แหล่งชุมชนของหมู่บ้าน
ต่าง ๆ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจศกึษาแนวโน้มการเตบิโต
ไปถึงการประกอบธุ รกิจส าหรับสุนัข  เพื่อ เ ป็น
ประโยชน์ส าหรับผู้ประกอบการการดูแลสัตว์เลี้ยง 
สามารถน าขอ้มูลไปใช้เพื่อการศึกษา พฒันา ธุรกิจ 
เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสนิใจ และ เพิม่ทางเลอืกในการ
ใหบ้รกิารแกผู่เ้ขา้ใชบ้รกิารต่อไป 

วตัถปุระสงค ์ 
เพื่อความเป็นไปได้ในการลงทุนประกอบ

ธุรกจิบรกิารและจ าหน่ายสนิคา้ส าหรบัสุนัขในอ าเภอ
เมอืง จงัหวดัปทมุธานีตามรปูแบบธุรกจิที ่ออกแบบไว ้
โดยศกึษาความเป็นไปได้ในการลงทุน ประกอบด้วย
ความเป็นไปได ้4ดา้น ดงันี้  

การศึกษาความเป็นไปได้ด าเนินงานและ
บรหิาร 

1. การศกึษาความเป็นไปไดด้า้นตลาด 

2. การศกึษาความเป็นไปไดด้า้น การเงนิ 
ผล 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานการณ์
โดย SWOT Analysis พบว่า ในการด าเนินธุรกจิ 
บรกิารสุนัขในอ าเภอเมอืงจงัหวดัปทุมธานีพบว่ามจีุด
แข็งมากกว่าจุดอ่อนและมโีอกาสทางธุรกิจมากกว่า
ภาวะคกุคามทีต่อ้งเผชญิ 

ผลการวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้
ทางการตลาด การแบ่งสว่นแบ่งการตลาดดว้ยรปูแบบ
บริการที่หลากหลาย และทันสมัย มีที่จอดรถยนต์
สะดวกสบาย ซึง่ปจัจยัเหล่านี้ลว้นมผีลต่อการเลอืกซื้อ
บรกิาร จึงต้องก าหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยแบ่ง
ส่วนตลาด แบ่งตามพฤตกิรรมเจ้าของสตัว์จะสะทอ้น
ถงึการเอาใจใส่ การดูแลสตัว์เลี้ยงของตน Dog Lover 
Land วางต าแหน่งรา้นไวท้ีเ่ป็นรา้นส าหรบัคนรกัสุนัข
เพือ่สขุภาพของสนุขั โดยทางรา้นจะเน้นการใหส้นุขัได้
มกีจิกรรมการออกก าลงักายเป็นหลกั รา้นDog Lover 
Land จะให้บริการสุนัขระดับพรีเมียมโดยท าการ
เปรยีบเทยีบกบัคู่แขง่ทีม่คีลายคลา้ยคลงึกนัทางธุรกจิ 
พบว่าม ี2 แห่ง ซึ่งเปรยีบเทยีบในด้านคุณภาพและ
รปูแบบบรกิาร 

 
รปูภาพที ่1 ต าแหน่งทางการตลาด 

หมายเหต ุ
 Dog Lover Land 

   มะหมา พลู 
    Cotton resort 
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จากรูปภาพแสดงการวางต าแหน่งทางการ
ตลาดข้า งต้นจะเห็นว่ า  เ น้น เรื่ องการบริการที่
หลากหลายและคุณภาพ เพื่อให้ ลูกค้าเกิดความ
ประทบัใจ ความพงึพอใจเกดิเป็นความจงรกัภกัดแีละ
พฤตกิรรมการซือ้ซ ้าในทีส่ดุ 
ผลการวิเคราะห์ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการ
จดัการ จากผลการศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นการ
ด าเนินงานและการบริหารธุรกิจมีท าเลที่ตัง้ในย่าน
ชมุชนสะดวกสบายเพราะมทีีจ่อดรถส่วนตวัใหก้บัผูม้า
ใช้บริการพร้อมกับมีการก าหนดผังขัน้ตอนการ
ให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้
บรกิารเพื่อใหไ้ดส้นิคา้ทีม่คีุณภาพและราคาไม่สงูมาก 
และมกีารจดัการดา้นการสรรหาบุคลากรทีด่ ีโดยเน้นที่
มจีติใจรกัสตัว์ และเรยีนจบมาสถาบนัทีเ่ชื่อถอืไดจ้รงิ 
โดยบุคลกรมจี านวน 11คน ซึง่ประกอบไปดว้ยดงันี้  
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนบุคลากรและเงนิเดอืนบุคลากร
ในกจิการ 

 
 
ผลการวิเคราะห์การศกึษาทางด้านการเงนิ จากผล
การศึกษาทางด้านการเงนิสรุปว่า โครงการมีความ
น่าสนใจและให้ผลตอบแทนคุ้มค่าในการลงทุน จาก
การลงทุน 5,500,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี แบ่งเป็น
เงนิทุนในส่วนของเจ้าของ 3,000,000บาท และเงนิกู้
ยืมระยะยาว 2,500,000บาท มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องดว้ยอตัราการเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 5 โครงการมี
ระยะเวลาคนืทุนปกตเิท่ากบั 1.93 ปี ระยะเวลาคนืทุน
ในอตัราลดเท่ากบั2.46 ปี และดชันีการท าก าไรเท่ากบั 
1.75เท่า(PI>1)  โดยมีมูลค่าปจัจุบันสุทธิ (NPV) 
เท่ากับ 4,123,408  บาท มีอัตราผลตอบแทนของ
โครงการ (IRR) เท่ากบัรอ้ยละ 46 เมื่อพจิารณามลูค่า

เป็นบวกและอัตราผลตอบแทนของการลงทุนแล้ว 
ดงันัน้โครงการมคีวามคุม้คา่แกก่ารลงทนุ 

สรปุ 
จากสภาพแวดล้อมทางสงัคมที่เปลี่ยนไปคอื มนุษย์
เริม่มคีวามสนใจในการเลี้ยงสตัว์มากขึ้นโดยเฉพาะ
สุนัข จงึเกดิแนวคดิประกอบธุรกจิบรกิารส าหนัขสุนัข
ขึน้และท าการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มทางธุรกจิ โดย
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภาคนอกระกับมหภาค
(PEST Analysis) สรุปได้ว่ากจิการมปีจัจยัสนับสนุน
จากภาครัฐเรื่องการเปิดธุรกิจขนาดย่อม อีกทัง้
เทคโนโลยทีางด้านการสื่อสารที่ก้าวหน้า ท าให้การ
ด าเนินธุรกจิมคีวามสะดวกสบายในการท าการตลาด
มากยิ่งขึ้น วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขนั
โดยท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกระดับ
จุลภาค คอืการศกึษาทัง้ 5 ประการ 
การวเิคราะหส์ภาพแขง่ขนัผลกระทบ 
1. การแข่งขันระหว่างคู่แข่งในอุตสาหกรรมอยู่ใน
ระดบัสงู 
2. อ านาจการต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิอยูใ่นระดบัต ่า 
3. อ านาจการต่อรองของลกูคา้อยูใ่นระดบัปานกลาง 
4. ภยัคกุคามจากสนิคา้หรอืบรกิารทดแทนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง 
5. ภยัคกุคามจากผูแ้ขง่ขนัหน้าใหมอ่ยูใ่นระดบัสงู 
ดงันัน้จงึเป็นโอกาสอย่างยิง่ในการเปิดธุรกจิจ าหน่าย
สนิค้าและบริการส าหรับสุนัขเพื่อตอบสนองรสนิยม
และตอบสนองความตอ้งการของผูค้นทีม่ใีจรกัสนุขั 
จากผลการศกึษาความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด
ปจัจยัส าคญัทีท่ าให้ตลาดสตัว์เลี้ยงเติบโตขึ้นคอื คน
ไทยมีทศันคติต่อการเลี้ยงสตัว์เปลี่ยนไป ดูแลสัตว์
เลี้ยงแบบเพื่อน หรอืแม้กระทัง่ให้สตัว์เลี้ยงเป็นส่วน
หนึ่งของสมาชิกในครอบครัว ฉะนัน้ การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการเลยต้องการสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการแบ่งส่วนตลาด และการก าหนดกลุ่ม
ตลาดเป้าหมาย เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามทีก่ าหนด
ไว้ จึงเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของการบริการ 
7P’s มาใชใ้นการด าเนินการดา้นการบรกิาร และจดัให้
มกีารจดัท างบประมาณทางการตลาดอย่างเหมาะสม

ต ำแหน่งงำน เงินเดือน จ ำนวน อัตรำเงินเดือน

ผู้จัดกำรรำ้น,พนักงำนบัญชี 30,000             1               30,000          

พนักงำนตัดแต่งขน 25,000             2               50,000          

พนักงำน 12,000             6               72,000          
แม่บ้ำน 9,000               2               18,000          
รวม 11             170,000        
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ในแต่ละช่วงเวลา ที่อาจจะมผีู้มาใช้บรกิารไม่เท่ากนั
หรอืเพือ่แขง่ขนักบัคูแ่ขง่ทีม่อียู่ 
จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการ
ด าเนินงานและการบรหิารธุรกิจ มที าเลที่ตัง้ในย่าน
ชุมชนสะดวกสบายเพราะมีที่จอดรถให้กับผู้มาใช้
บรกิาร พรอ้มกบัมกีารก าหนดผงัขัน้ตอนการใหบ้รกิาร
เพือ่ใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ในการใชบ้รกิารเพื่อให้
ได้สินค้าที่มีคุณภาพและราคาไม่สูงมาก และมีการ
จดัการดา้นการสรรหาบุคลากรทีด่ ีโดยเน้นทีม่จีติใจรกั
สตัว ์และเรยีนจบมาสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดจ้รงิ 
จากผลการศกึษาทางด้านการเงนิสรุปว่า โครงการมี
ความน่าสนใจและให้ผลตอบแทนคุม้ค่าในการลงทุน 
จากการลงทุน 5,500,000 บาท ระยะเวลา 5 ปี มี
รายไดเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องดว้ยอตัราการเตบิโตเฉลีย่
ร้อยละ 5 โครงการมีระยะเวลาคืนทุน (Payback 
Period) เท่ากบั 1ปี 9เดือน โดยมมีูลค่าปจัจุบนัสุทธิ 
(NPV)  เ ท่ า กับ  5 ,751 ,519  บ าท  แล ะมีอัต ร า
ผลตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากบัรอ้ยละ 46ซึ่ง
สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยของโครงการที่
เท่ากบัรอ้ยละ11ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึความคุม้ค่าในการ
ลงทนุ 

ค าขอบคณุ 
การศึกษาอิสระในครัง้นี้ ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดี 
เนื่ องจากผู้ศึกษาได้ร ับความกรุณาอย่างยิ่งจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาดร. อโณทัย รัตนกุล ที่ได้ชี้แนะ
แนวทางและให้ค าแนะน า แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
ด้ ว ย คว า ม ใ ส่ ใ จ อ ย่ า ง ดี ต ล อดม า  ผู้ ศึ กษ า จึ ง
ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
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พฤติกรรมและระดบัการยอมรบับริการบวัหลวง เอม็แบงกก้ิ์ง ของ 
ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร 

Customers’ Behaviors and Adoptions on Bualuang mBanking of 
Bangkok Bank Public Company Limited in Bangkok 

 
กนิษฐา แร่ทอง1* และ ผศ.ดร. ปราโมทย ์ศภุปัญญา 

Kanittha Rathong1* and Asst.Prof.Dr. Pramote Suppapanya 
 

ABSTRACT 
 This research examines the customers’ behaviors and adoptions on Bualuang mBanking of 
Bangkok Bank  Public Company Limited. Datas for this study were collected from 400 customers who used 
Bualuang mBanking. A questionnaire was used as servey tool as well as statistic approach for data analysis 
were frequency , percentage , mean , standard deviation , chi-Square test , independent-sample t-test and 
one-way ANOVA with the statistical significant level of 0.05 

The result reveal is the most of samples were female , aged 21-30 , employees of public 
sectors/public enterprises , with bachelor degree and average monthly income 20,001-30,000 baht. For 
customers’ behaviors on using the service of Bualuang mBanking , it showed that they used the service by 
mobile phone or tablet on iOS operating system application. The frequency of use 1-3 times a month at 
12.01-18.00 pm. , objective for transfer funds and that were suggested from bank employee. The average 
of adoptions on Bualuang mBanking were at the high level. It has been found that a demographic factor 
with gender and occupation was a signicant difference between relative advantage adoptions , educational 
level was a signicant difference between complexity adoptions at the level of 0.05. There were no significant 
differences among age and average monthly income. 
Keywords: Mobile Banking, Bualuang mBanking, Adoption, Innovation, Bangkok Bank   
 

บทคดัย่อ
การวิจัยมวีัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและระดับการยอมรบับริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ของ

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุ่มตวัอยา่งผูใ้ชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบง้กก์ิง้  400 
ตวัอย่าง ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติโิดยการแจกแจงความถี ่หาค่ารอ้ย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิตทิดสอบ ได้แก่ Chi-Square test Independent-Sample t-test และ One-
way ANOVA  ก าหนดความมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 ผลการวิจยัพบว่าผู้ใช้บรกิารส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-30 ปี ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี
พนักงานบริษัทเอกชน/รบัจ้าง และมีรายได้เฉลี่ย 20,001-30,001 บาท ใช้บริการผ่านมือถือหรือ Tablet ที่มี
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ระบบปฏบิตักิาร iOS ผ่านแอพพลเิคชัน่ มคีวามถี่ในการใชบ้รกิาร 1-3 ครัง้ต่อเดอืน ในช่วงเวลา 12.01-1800 น. 
วตัถุประสงคเ์พือ่โอนเงนิ และรูจ้กับรกิารจากการแนะน าของเจา้หน้าทีธ่นาคาร ระดบัการยอมรบัในบรกิารบวัหลวง 
เอม็แบง้กก์ิ้ง เฉลีย่อยู่ในระดบัมาก   ซึ่งเพศและอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มผีลต่อระดบัการยอมรบัด้านประโยชน์หรอื
ขอ้ดีของนวตักรรมแตกต่างกนั  ขณะทีร่ะดบัการศกึษาที่แตกต่างกนัมรีะดบัการยอมรบัด้านความซบัซ้อนของ
นวตักรรมแตกต่างกนั  ส่วนดา้นอายแุละรายไดต้่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมรีะดบัการยอมรบับรกิารบวัหลวง เอม็แบง้ก์
กิง้ ในทกุๆดา้นไมแ่ตกต่างกนั 
ค าหลกั: โมบาย แบงกก์ิง้, บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้, การยอมรบั, นวตักรรม, ธนาคารกรงุเทพ  
 

ค าน า 
ปจัจุบันการท าธุ รกรรมทางการเงินทาง

โทรศพัทม์อืถอื หรอื Mobile Banking ไดร้บัความนิยม
และขยายตัวอย่างรวดเร็วตามการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้
โทรศพัท์เคลื่อนที่ประเภทสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต 
เนื่องจากเป็นช่องทางการท าธุรกรรมทางการเงนิที่มี
ความสะดวก รวดเรว็ ตอบสนองต่อวถิกีารด าเนินชวีติ
ของคนยุคใหม่ได้เป็นอย่างดี  จากสถิติธุรกรรมการ
ช าระ เงินผ่าน  Mobile Banking ของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยระหว่างปี2553 – 2557 พบว่าปริมาณ
ผูใ้ชบ้รกิารมอีตัราตราการเตบิโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะปี 
2557 มอีตัราการเตบิโตถงึ 424.85% 

ธนาคารกรงุเทพ จ ากดั (มหาชน) เป็นหนึ่งใน
ธนาคารพาณิชย์ไทยทีไ่ด้มกีารพฒันาช่องทางการใน
การท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านโทรศพัท์มอืถอืในชื่อ
ว่า “บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง” (Bualuang mBanking) 
เป็นครัง้แรกในปี 2557 ด้วยเล็งเห็นถึงแนวโน้ม
พฤติกรรมของผู้ใช้บรกิารที่นิยมท าธุรกรรมทางการ
เงนิผ่านช่องทางอเิลค็ทรอนิกสม์ากยิง่ขึน้ และเพื่อเป็น
การตอบสนองต่อความตอ้งการของลกูคา้ธนาคาร  แต่
จากการจัดอนัดับการใช้บริการผ่านช่องทางการท า
ธุรกรรมออนไลน์ของธนาคารในประเทศไทยของ
บรษิทั โซเชยีล เอม็ จ ากดั ในปี 2557 พบว่า ธนาคาร
กรุงเทพ มสี่วนแบ่งการตลาด Mobile Banking อยู่ที่ 
15% อยูใ่นอนัดบัที ่4 เป็นรองธนาคารกสกิรไทย  ไทย
พาณิชย ์และกรงุไทย ตามล าดบั  

อย่า งไรก็ตามธนาคารกรุ ง เทพยังคงมี
เป้าหมายที่จะพัฒนาบริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง 
อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถตอบสนองตรงความต้อง
ความการของผูใ้ชบ้รกิารใหไ้ด้รบัความพงึพอใจสงูสุด 

รวมถงึมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารต่อเนื่อง
ประมาณปีละไม่ต ่ากว่า  1 ลา้นบญัช ีดงันัน้ผูว้จิยัจงึมี
ความสนใจทีจ่ะท าการศกึษาพฤตกิรรมและระดบัการ
ยอมรับ ในบริการบัวหลวง  เอ็มแบงก์กิ้ ง  ของ
ผูใ้ชบ้รกิารธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ทีอ่ยู่ใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื่อน าผลการศกึษาดงักล่าวมา
เป็นขอ้มูลในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์ และพฒันา
ระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
สามารถเพิม่จ านวนผูใ้ชบ้รกิารใหเ้ป็นตามเป้าหมายที่
ธนาคารวางไวต้่อไป 

วตัถุประสงคใ์นการศกึษาครัง้นี้ ประกอบดว้ย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บรกิารบวัหลวง เอ็ม

แบงก์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร 

2. เพื่อศกึษาระดับการยอมรบับรกิารบวัหลวง เอ็ม
แบงก์กิ้ง ของผู้ใช้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร 

3. เพือ่ศกึษาปจัจยัสว่นบุคคลทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใชแ้ละระดบัการยอมรบับรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์
กิ้ ง  ของผู้ ใ ช้บริการธนาคารกรุง เทพ จ ากัด 
(มหาชน) ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 จากการตรวจเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ น า แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร ์พฤตกิรรมผูบ้รโิภค และเลอืกทฤษฎี
การ เผยแพร่นวัตกรรม (Diffusion of Innovation 
Theory หรือ DOI) โดย Rogers (1995) ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับมาใช้ในการก าหนดกรอบแนวคิด
เกี่ยวกบัการยอมรบันวัตกรรม ซึ่งจากทฤษฎีเมื่อมี
นวตักรรมสิง่ใหม่เกดิขึน้น าไปสู่กระบวนการเผยแพร่
และตดัสนิใจยอมรบั โดยคณุลกัษณะของนวตักรรม 5 
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ประการ ที่มีผลต่อการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรม 
ประกอบดว้ย  
1. ทดลองใชไ้ดก้อ่นตดัสนิใจยอมรบั (Trilability)  
2. ไมซ่บัซอ้นและงา่ยต่อการน าไปใช ้ (Complexity)  
3. สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ (Compatibility)  
4. ประโยชน์หรอืขอ้ด ี(Relative Advantage)  
5. สามารถสงัเกตุผลทีเ่กดิขึน้ได ้(Obscervability) 

กรอบแนวคิดในการศึกษา ตัวแปรอิสระ 
ไดแ้ก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูใ้ชบ้รกิารบวั
หลวง เอ็มแบ้งก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดบัการศกึษา รายไดต้่อเดอืน และอาชพี  
ส่วน ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) พฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิาร
บวัหลวง เอม็แบง้กก์ิง้ ธนาคารกรุงเทพ ประกอบดว้ย 
ระบบปฏบิตักิารในมอืถอืหรอืแทบ็เลต็ทีใ่ช ้ชอ่งทางใน
การเข้าใช้ ความถี่ ช่วงเวลาในการใช้ วัตถุประสงค์  
และแหล่งขอ้มลูทีท่ าใหรู้จ้กับรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์
กิง้ 2) ระดบัการยอมรบับรกิารบวัหลวง เอม็แบงก์กิ้ง 
ธนาคารกรุงเทพ ประกอบด้วย ความสามารถในการ
ทดลองใช้ก่อนที่จะได้ร ับการยอมรับ (Trialability) 
ความซบัซ้อนในการใช้งานนวัตกรรม (Complexity) 
คว า มส อด คล้ อ ง กับ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ งผู้ ใ ช้  
(Compatibility) ประโยชน์หรือข้อดีของนวัตกรรม 
(Relative Advantage) และความสามารถสงัเกตเห็น
ผลทีเ่กดิขึน้ไดอ้ยา่งชดัเจน (Observability) 

วิ เ ค ร า ะ ห์ ค ว าม สัมพัน ธ์ ร ะ หว่ า ง ลักษณะ
ประชากรศาสตรก์บัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร บวัหลวง 
เอม็แบงกก์ิง้ และ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง
ลกัษณะประชาศาสตร์กบัระดบัการยอมรบับรกิารบวั
หลวง เอม็แบงกก์ิง้  

อปุกรณ์และวิธีการ 
      ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษา  คือ  ลูกค้า

ผูใ้ชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบง้กก์ิง้ ของธนาคารกรงุเทพ 
ทีส่มคัรใชบ้รกิารบวัหลวง เอม็เเบงกก์ิง้  โดยใชก้ารสุ่ม
ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
และเนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน จึง
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 400 ราย จากตาราง
ส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) ที่ค่าความ
เชื่อมัน่ 95% และค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 

และใชแ้บบสอบถาม(Questionnaire) เป็นเครื่องมอืใน
การศึกษา โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ประกอบดว้ย 
1. ค าถามลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2. ค าถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารบวัหลวง 

เอม็แบงกก์ิง้ ธนาคารกรงุเทพ 
3. ค าถามเรื่องระดบัการยอมรบับรกิารบวัหลวง เอม็

แบงก์กิ้ง ธนาคารกรุงเทพ โดยแบ่งตามลักษณะ
ของนวัตกรรม 5 ประการ ที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจยอมรับ ค าตอบเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ได้แก่  
คะแนน 5 =  ส าคญัมากที่สุด 4 = มาก 3 = ปาน
กลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด  และน าผล
ค ะ แนนที่ ไ ด้ ม า ค า น วณค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ แป ล
ความหมายตามเกณฑ ์โดยแบ่งแบ่งเป็น 5 ช่วงชัน้ 
ตามค่าพิสยั 0.8  คือ คะแนนฉลี่ย  4.21–5.00 = 
ส าคัญมากที่สุด  3.41–4.20 = มาก 2.61–3.40 = 
ปานกลาง  1.81–2.60 = น้อย และ1.00–1.80 = 
น้อยทีส่ดุ 

4. สว่นแสดงความคดิเหน็ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ประกอบด้วยสถิติ

เชิงพรรณนา โดยการหาร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบีย่งเบนมาตรฐาน อธบิายขอ้มลูทางประชากรศาสตร์
และพฤตกิรรม และระดบัการยอมรบับรกิาร สถติเิชงิ
อนุมาน โดยใช้ค่าไค-สแควร์ (Chi-Square) ในการ
ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรประชากรศาสตร ์
กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร  Independent t-Test และ 
One – way ANOVA ในการทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างตวัแปรประชากรศาสตรก์บัระดบัการยอมรบั  

ทัง้นี้นี้ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ผ่านการ
ทดสอบเบือ้งตน้จากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชดุ ไปท า
การทดสอบความน่าเชื่อถือได้ (Test of Reliability) 
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติ และท าการปรับปรุงให้
สมบูรณ์ก่อนน าไปใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจรงิ ซึง่
ผลการทดสอบพบว่าในส่วนของระดับการยอมรับ
บรกิารบวัหลวง เอม็แบง้ก์กิง้ มคีา่ Cronbach’s Alpha 
เทา่กบั 0.8 (ใชเ้กณฑย์อมรบัทีค่า่มากกว่า 0.7) 
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ผลการศึกษา 
ผลการวเิคราะหล์กัษณะทางประชากรศาสตร์

ของผูใ้ชบ้รกิารบวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ ธนาคารกรงุเทพ 
ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี 
ระดบัการศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีโดยเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน/รับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 
20,001-30,000 บาท พฤตกิรรมการใชบ้รกิารบวัหลวง 
เอม็แบงกก์ิง้ พบว่า ส่วนใหญ่ ใชม้อืถอืหรอื Tablet ที่
มีระบบปฏิบัติการ iOS โดยท าธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านแอพพลเิคชัน่ มคีวามถี่ในการใชบ้รกิาร 1-3 ครัง้
ต่อเดือน ในช่วงเวลา 12.01-18.00 น. วัตถุประสงค์
เพื่อโอนเงนิ แหล่งขอ้มลูทีท่ าใหรู้จ้กับรกิารมาจากการ
แนะน าของเจา้หน้าที ่ 

ผลการวเิคราะห์ระดบัการยอมรบับรกิารบวั
หลวง เอม็แบงก์กิ้ง จากตางรางที่1 พบว่ามรีะดบัการ
ยอมรบัเฉลี่ย 4.04 คะแนน โดยด้านความสอดคล้อง
กบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน (Compatibility) มรีะดบั
การยอมรบัมากที่สุดเฉลี่ย 4.16 โดยเห็นว่าบวัหลวง 
เอม็แบงก์กิง้ ช่วยใหท้ าธุรกรรมทางการเงนิไดส้ะดวก
รวดเร็ว รองลงมาเป็นการยอมรบัด้านความสามารถ
สงัเกตุเหน็ผลทีเ่กดิขึน้ไดอ้ย่างชดัเจน (Observability) 
ด้านประโยชน์หรือข้อดีของนวัตกรรม (Relative 
Advantage) และด้านความซับซ้อนของนวัตกรรม 
(Complexity) ซึง่มคี่าเฉลีย่ใกลเ้คยีงกนั คอื 4.07 4.06 
และ 4.02 ตามล าดบั   ส่วนด้านความสามารถในการ
ทดลองใช้ก่อนจะได้รบัการยอมรบั(Trialability) การ
ยอมรบัอยู่ในต ่าที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.87 โดยเฉพาะขอ้มี
พนกังานแนะน าใหท้ดลองใชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

ตารางที ่1 ระดบัการยอมรบั บวัหลวง เอม็แบงกก์ิง้ 

 ผลการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลักษณะ
ประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบวัหลวง 
เอม็แบงก์กิ้ง ตามตารางที2่ พบว่า ปจัจยัด้านเพศ มี
ความสัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการมือถือที่ใช้และ
วตัถุประสงคก์ารใชบ้รกิาร ปจัจยัดา้นระดบัการศกึษา 
มีความสัมพันธ์กับระบบปฏิบัติการมือถือที่ใช้และ
แหล่งข้อมูลที่ท าให้รู้จ ักบริการ  ปจัจัยด้านอาชีพมี
ความสมัพนัธ์กบัระบบปฏบิตักิารมอืถอืทีใ่ช ้ช่องทาง
ในการเขา้ใชบ้รกิาร ความถี่ ช่วงเวลา วตัถุประสงค์ 
และแหล่งข้อมูลที่ท าให้รู้จ ักบริการ   ส่วนรายได้ มี
ความสมัพนัธ์กบัวตัถุประสงค์การใช้บริการ ขณะที่ 
อายุ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารบวั
หลวง เอม็แบง้กก์ิง้ ในทกุดา้น ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

ต า ร า ง ที่  2 ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ลั ก ษณ ะ
ประชากรศาสตรแ์ละพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 
     ประชากร- 
            ศาสตร์

พฤตกิรรม 
เพศ อายุ การ 

ศกึษา 
อาชพี รายได ้

ระบบปฏบิตักิาร      

ช่องทาง      

ความถี ่      

ช่วงเวลา      

วตัถุประสงค ์      

แหล่งขอ้มลู      

หมายเหต:ุ = มคีวามสมัพนัธ ์ = ไมม่คีวามสมัพนัธ ์  

คณุลกัษณะของ
นวตักรรม 𝑋 S.D. 

ระดบัการ
ยอมรบั 

Trialability 3.87 0.73 มาก 
Complexity 4.02 0.67 มาก 

Compatibility 4.16 0.60 มาก 
Relative Advantage 4.06 0.67 มาก 

Observability 4.07 0.65 มาก 
รวม 4.04 0.66 มาก 
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ผลกา รศึกษ า ค ว า ม แตกต่ า ง ร ะ หว่ า ง
ประชากรณ์ศาสตร์กบัระดบัการยอมรบัในบรกิารบวั
หลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ตารางที่ 3 พบว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์เรื่อง เพศ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ระดับการยอมรับด้านประ โยช น์หรือข้อดีของ
นวัตกรรมแตกต่างกัน โดยเพศหญิงมีระดับการ
ยอมรบัมากกว่าเพศชาย ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั 
มีผลต่อระดับการยอมรับด้านความซับซ้อนของ
นวัตกรรมแตกต่างกัน โดยผู้จบการศึกษาระดับ
ปรญิญาตรมีรีะดบัการยอมรบัมากกว่าผูจ้บการศกึษา
ในระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีและอาชพีทีแ่ตกต่างกนั มี
ผลต่อระดับการยอมรับประโยชน์หรือข้อดีของ
นวัตกรรมแตกต่างกัน  โดยผู้มีอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชน/รบัจา้ง มรีะดบัการยอมรบัมากกว่าผูท้ีม่ ี
อาชพีรบัราชการ/รฐั ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

 
ต า ร า ง ที่  3 ค ว า ม แ ต กต่ า ง ร ะ ห ว่ า ง ลัก ษณ ะ
ประชากรศาสตรก์บัระดบัการยอมรบับรกิาร 

     ประชากร- 
            ศาสตร์

พฤตกิรรม 
เพศ อายุ การ 

ศกึษา 
อาชพี รายได ้

Trialability      

Complexity   
ต ่ากว่า ป.
ตร ี<ป.ตร ี   

Compatibility      

Relative 
Advantage 

ชาย
<หญงิ   

ราชการ 
<เอกชน  

Observability      

หมายเหต:ุ  = ไมม่คีวามแตกต่าง  
 

วิจารณ์ 
จากการศึกษา ได้น าทฤษฎีพฤติกร รม

ผูบ้รโิภค และทฤษฎกีารเผยแพรน่วตักรรม (Diffusion 
of Innovations) มาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและ
อภิปรายผล ซึ่งในเรื่องลักษณะประชากรศาสตร์กบั
พฤติกรรมการใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ ง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ จิรนันท์ (2553) ซึ่งได้

ศกึษาถงึปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัเทคโนโลยโีมบาย 
แบงค์กิ้ง  ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ ง  พบว่ า
ผูใ้ชบ้รกิารผูใ้ชบ้รกิารโมบายแบงคก์ิ้ง ส่วนใหญ่ อายุ
ระหว่าง 21-30 ปี มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ปจัจยั
การรบัรูป้ระโยชน์ คอื การใชง้านง่าย และสอดคล้อง
กบัการศึกษา ชลิดา และคณะ (2558) ซึ่งได้ศึกษา
พฤติกรรมการใช้บริการและความส าคัญต่อการ
ให้บริการธนาคารอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคในเขต
กรุ ง เทพมหานคร  พบว่ า  ใ ช้บ ริก า ร ธน าคา ร
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ และธุรกรรมที่ใช้
บรกิารมากทีส่ดุคอืการโอนเงนิ   

ในดา้นความแตกต่างของประชากรศาสตรก์บั
ระดบัการยอมรบัเทคโนโลยขีองผู้ใช้บรกิารบวัหลวง 
เอ็มแบงก์กิ้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคล้องกบั
การศึกษาของ ภคัจิรา (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
ปจัจยัทีส่่งผลต่อการใชบ้รกิารธนาคารบนอนิเตอรเ์น็ต
ของลูกคา้ธนาคารกรุงเทพ ใน อ.เมอืง จ.ปทุมธานี ที่
พบว่าปจัจยัด้านการยอมรบัทางเทคโนโลยแีละด้าน
ทศันคตโิดยรวมอยูใ่นระดบัความส าคญัมาก  

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย เมื่อพิจารณา
จากด้านที่มีคะแนนต ่าที่สุด 3 ด้าน มีข้อเสนอแนะ
ดงัต่อไปนี้ 

1) ดา้นความสามารถในการทดลองใชก้อ่นจะ
ได้รบัการยอมรบั (Trialability) ควรปรบัปรุงมากทีสุ่ด
เนื่องจากมรีะดบัการยอมรบัต ่าสุด โดยเฉพาะ “การมี
พนักงานแนะน าในการทดลองใช้บริการ ” ดังนั ้น
ธนาคารควรฝึกฝนพนักงานผู้ท าหน้าที่ให้ค าแนะน า
บรกิารแก่ลูกคา้ใหม้คีวามรู ้ในบรกิารอย่างละเอยีด มี
การทดลองปฏิบตัิงานจ าลองเหมอืนสถานการณ์จรงิ 
เพื่อให้พนักงานเกิดความเชี่ยวชาญ รับรู้ถึงสาเหตุ
ปญัหาจากการใชบ้รกิาร เพื่อใหส้ามารถใหค้ าแนะน า
แก่ผูท้ีใ่ชบ้รกิารไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การใหค้ าแนะ
ผา่นสาขาของธนาคาร และออกบทูตามสถานทีต่่างๆ  
 2) ความซบัซอ้นของนวตักรรม (Complexity)    
พบว่าผู้ใช้บริการที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ยอมรบัดา้นความซบัซ้อนของนวตักรรมได้มากกว่าผู้
จบการศกึษาปรญิญาตร ีและ “การใชค้วามรูท้างด้าน
เทคโนโลยใีนการใชบ้รกิารบวัหลวง  เอม็แบ้งก์กิง้” มี
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ระดบัการยอมรบัน้อยทีสุ่ด ดงันัน้ธนาคารควรพฒันา
แอพพลเิคชัน่ใหม้คี าสัง่ทีม่รีปูแบบเขา้ใจงา่ย ลดความ
ซับซ้อนในการเข้าใช้งาน  มีพนักงานให้ค าแนะน า
อย่างละเอยีด ใหผู้ใ้ช้งานมคีวามเขา้ใจและเกดิความ
มัน่ใจทีจ่ะใชบ้รกิาร 

3) ด้านประโยชน์หรือข้อดีของนวัตกรรม 
(Relative advantage) พบว่า “บริการบัวหลวงเอ็ม 
แบ้งก์กิ้ง ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการท าธุรกรรมทางการ
เงนิ” มรีะดบัการยอมรบัน้อยที่สุด สิง่ที่ควรปรบัปรุง 
คอื ธนาคารต้องท าให้ผู้ใชบ้รกิารรบัรู้ถึงความคุ้มค่า
ของบริการ เช่น ช่วยประหยดัเวลา ท าสื่อโฆษณา
ประชาสมัพนัธ์เปรยีบเทยีบใหเ้หน็ถงึประโยชน์ ขอ้ดี 
ของบรกิาร และมพีนกังานใหค้ าแนะน า โดยมุง่เน้นไป
ยังผู้ใช้บริการเพศชาย และผู้ประกอบอาชีพรับ
ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป  ควร
ท าการศกึษาระดบัการยอมรบัของผูใ้ชบ้รกิารบวัหลวง 
เอม็แบงกก์ิง้ ในพื้นทีใ่ชบ้รกิารทีน่อกเหนือจากในเขต
กรุงเทพมหานคร รวมถึงเปรียบเทียบระดับการ
ยอมรับของผู้ใช้บริการบัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง ของ
ธนาคารกรุงเทพเปรยีบกบัของธนาคารอื่น และศกึษา
ต่อเนื่องถงึสาเหตุแห่งการไม่ยอมรบับรกิารบวัหลวง 
เอม็แบงกก์ิง้  
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การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทนุสรุากลัน่พืน้บา้น (OTOP) 
 ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบรีุ 

 
วนิดา ดวงหิรญั,1* เพญ็ตา ไทยหินโจน,1 อ. เพญ็ศิรินทร ์สขุสมกิจ1 และ ผศ. ประเสริฐ ศรีบญุจนัทร1์ 

Wanida donghirun,1* Penta thaihinjon,1 Phensirin Suksomkit1 and Asst.Prof. Prasert Sriboonjan1 
 

ABSTRACT 
 Project aims to study the feasibility of investment projects of local liquor. A system that is standard. 
It will study the feasibility of legal, social, economic and marketing study found. Appropriate investment in 
the liquor business folk have located and the right environment to be in accordance with the law and to 
make distilled spirits and local quality standards that have to be made. high investment, but the rewards 
are worth the investment. The results from the analysis of the possible economics. Net present value of 
the project is appropriate for investment. Internal rate of return on investment of the project is worth the 
investment. And for a period of 1 year, 8 months, 28 days and times of market survey that competition is 
the first Prachin winery. Dragon Seal Siam is considered to be an advantage because consumers have 
not much choice. Demonstrate that consumers recognize and easy access to liquor. 
Keywords: Regulation, Social, Marketing, Economics  
 

บทคดัย่อ 
 การศกึษาความเป็นไปไดใ้นโครงการลงทนุสรุากลัน่พืน้บา้นนี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาความเป็นไปไดใ้น
โครงการลงทุนสุรากลัน่พืน้บา้น ใหม้รีะบบการท างานทีเ่ป็นมาตรฐาน โดยจะท าการศกึษาความเป็นไปได้ทางดา้น
กฎหมาย ดา้นสงัคม ดา้นการตลาด และดา้นเศรษฐศาสตร์ผลการศกึษาพบว่า การลงทนุทีเ่หมาะสมในการประกอบ
ธุรกจิสุรากลัน่พื้นบ้านต้องตัง้อยู่ในท าเลและสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมเพื่อใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนดและ
การทีจ่ะท าใหส้รุากลัน่พืน้บา้นมคีณุภาพและไดม้าตรฐานนัน้ท าใหต้อ้งมกีารลงทุนสงูแต่กใ็หผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้คา่ต่อ
การลงทุน เพราะจากผลการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ มมีูลค่าปจัจุบนัสุทธขิองโครงการมี
ความเหมาะสมกบัการลงทุน อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการมคีวามคุม้ค่าน่าลงทุน และมี
ระยะเวลาเท่า 1 ปี 8 เดอืน 28 วนัและจากการส ารวจตลาดนัน้มคีู่แขง่ 1 ราย คอื ปราจนีไวน์เนอรี ่ตรามงักรสยาม
ถอืว่าเป็นขอ้ไดเ้ปรยีบ เพราะ ปกตผิูบ้รโิภคมทีางเลอืกไม่มาก ถา้มสีนิคา้เพิม่เขา้มาเป็นการเปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภค
มทีางเลอืกเพิม่มากขึน้ซึง่การส ารวจแบบสอบถามของประชากรในจงัหวดัปราจนีบุร ีพบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศชาย
ซึง่อยู่ในวยัรุ่นถงึวยักลางคนท าใหข้อบเขตในการบรโิภคนัน้กวา้ง แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้รโิภคนัน้รูจ้กัและเขา้ถงึสุรา
กลัน่ไดง้า่ย 
ค าหลกั: กฎหมาย, สงัคม, การตลาด, เศรษฐศาสตร ์
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บทน า 
 ในอดีตสุรากลัน่นัน้เป็นสิ่งต้องห้ามในการ
ผลิตเพราะมีกฎหมายต้องห้ามเกี่ยวกับสุรา แต่
หลงัจากทีร่ฐับาลมนีโยบายสนับสนุนเศรษฐกจิชุมชน 
มกีารส่งเสรมิใหม้ ีการน าผลผลติทางการเกษตรมาใช้
ในการท าสุราพื้นบ้าน โดยให้ประชาชนใน ท้องถิ่นมี
การรวมกลุ่มจดัตัง้เป็นองคก์รทีเ่หมาะสม และผลติสรุา
กลัน่ให้ถูกต้องตามกฎหมายสุรา เมื่อรฐับาลได้ เปิด
เสรีในการท าและจ าหน่ายสุราภายใต้เงื่อนไขข้อ
กฎหมายทีก่ าหนด  
 
ตารางที ่1 สถติกิารท าสรุากลัน่ในภาคตะวนัออก 

  
จากตารางขา้งต้น ภาคตะวนัออกมเีกษตรกรบางส่วน
ที่ท าการผลติสุรากลัน่จ านวน 128 ราย ซึ่งในจงัหวดั
ปราจนีบุรเีองกม็เีกษตรกรทีท่ าการผลติสุราจ านวน 8 
ราย แต่ในเขตอ าเภอเมืองปราจีนบุรีมีแค่  3 ราย
เท่านัน้ทีท่ าการขึน้ทะเบยีนสุรากลัน่อย่างถูกกฎหมาย
จงึต้องการท าใหสุ้รากลัน่พื้นบ้านในจงัหวดัปราจนีบุรี
เป็นที่ยอมรบัและผลิตอย่างถูกกฎหมาย ซึ่งสามารถ
สรา้งโอกาสทางการตลาดโดยมุ่งพฒันาความสามารถ
หลกัของธุรกจิจากภมูปิญัญาทอ้งถิน่ของสนิคา้ OTOP 
ให้มีระบบการท างานที่ เป็ นมาตรฐาน  มีความ
เชีย่วชาญและมสีนิคา้ OTOP ทีท่ ามาจากวตัถุดบิทาง
การเกษตรซึ่งก็รวมถึงสุรากลัน่ที่ท ามาจากวัตถุดิบ
การเกษตร เช่น ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว แต่สุรากลัน่
พืน้บา้นนัน้ยงัมไีมแ่พรห่ลายนกั 

 ดังนั ้นผู้จ ัดท าจึงเล็งเห็นถึงปญัหาจึงได้
ท าการศกึษาความเป็นไปไดใ้นโครงการลงทนุสรุากลัน่
พื้นบ้าน (OTOP) ว่าจะท าอย่างไรให้สุรากลัน่เป็นที่
ยอมรบัของผู้บรโิภคและถูกต้องตามกฎหมายซึ่งการ
จะท าใหส้รุากลัน่เป็นทีย่อมรบัของผูบ้รโิภคและถกูตอ้ง
ปลอดภยันัน้ตอ้งมกีารส่งเสรมิใหสุ้รากลัน่เป็นสนิคา้ที่
มคีุณภาพไม่ว่าจะเป็นรสชาติและกระบวนการผลติที่
เป็นมาตรฐานและตวัผลติภณัฑ์รวมถงึด้านการตลาด 
การเงนิและการบริหารที่จะส่งผลท าให้กิจการยงัคง
ด ารงอยู่ได้ในสภาวการณ์แข่งขนัในปจัจุบันซึ่งถ้าผู้
ประกอบธุรกิจสุรากลัน่ประสบความส าเร็จแล้วก็จะ
ส่งผลให้เกิดผลกระทบที่ดีหลายด้านทัง้ในด้านของ
รายได้ที่ เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการเองและความ
เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน  โดยมีข ัน้ตอนในการ
ด าเนินงาน ดงัต่อไปนี้ 
 

การศึกษากระบวนการผลิต 

 
รปูที ่1 แสดงกระบวนการผลติ 

 
การวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ 

1. ดา้นกฎหมาย  
ศกึษาขอ้มูลและเอกสารที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการผลิต
และจดัจ าหน่ายสุรากลัน่และขอ้ห้ามหรอืขอ้บงัคบัใน
การผลติและจดัจ าหน่ายสรุา 
2. ดา้นสงัคม  
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้แบบสอบถาม 
ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี้ ได้แก่ ประชากรใน
จงัหวัดปราจีนบุรอี าเภอเมืองใช้การสุ่มแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

จงัหวดั จ านวน 
ปราจนีบุร ี 8 ราย 
จนัทบุร ี 49 ราย 
ฉะเชงิเทรา 18 ราย 
ชลบุร ี 14 ราย 
ตราด 16 ราย 
ระยอง 17 ราย 
สระแกว้ 5ราย 

รวม 128 ราย 
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เพือ่ใหไ้ดจ้ านวนตามตอ้งการโดยไมม่หีลกัเกณฑ ์กลุ่ม
ตวัอย่างจะเป็นใครก็ได้ที่สามารถให้ขอ้มูลได้จ านวน 
385 ชดุ 
3. ดา้นการตลาด 

3.1 การวิเคราะห์ SWOT การวิเคราะห์ศกัยภาพ
ของผู้ผลิตสุ รากลัน่ ใน เขตอ าเภอเมือง  จังหวัด
ปราจนีบุร ี

3.2 การวิ เค ราะห์ สภ าพ แวดล้อมภ ายนอก
อตุสาหกรรม 
4. ดา้นเศรษฐศาสตร ์
วเิคราะห์ต้นทุนการผลติของโครงการลงทุนสุรากลัน่
พืน้บา้น (OTOP) 
 - ประมาณการต้นทุนของผู้ผลิตสุรากลัน่ 
จงัหวดัปราจนีบุร ีในอ าเภอเมอืง ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย
ของโครงการแบ่งออก เป็น 2 ส่วน คือ ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนเท่ากับ1,970,000 บาท และ ค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 603,880 ดงันัน้ ค่าใชจ้่ายที่ใชใ้นการ
ด าเนินกจิการทัง้หมดตลอดระยะเวลา 1 เดือน เป็น
จ านวนทัง้สิ้น 603,880 บาท ต่อการผลิตสุรากลัน่
จ านวน 14,000 ขวด เฉลี่ยต้นทุนในการผลิตต่อขวด
ประมาณขวดละ 43.13 บาท 
 - ประมาณการต้นทุนของผู้ผลิตสุรากลัน่ 
จงัหวดัปราจนีบุร ีในอ าเภอเมอืง ในอกี 5 ปีขา้งหน้า 
เพื่อค านวณหากระแสเงนิสดสุทธใินแต่ละปีจะไดด้งันี้ 
(ปีที่1) 820,440 (ปีที่2) 1,589,880 (ปีที่3) 2,338,320 
(ปีที4่) 3,06,5760 และ (ปีที5่) 3,772,200 

- น าขอ้มูลของกระแสเงนิสดสุทธิในแต่ละปีที่
ค านวณได้ มาท าการวิเคราะห์ทางการเงิน เพื่ อ
ค านวณหาค่าต่างๆที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสนิใจ
ลงทนุ ไดแ้กค่า่ IRR, NVP, PB ดงันี้ 
 1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เป็น
การค านวณหาผลตอบแทนแต่ละปีรวมกนัเท่ากบัเงนิ
ลงทนุเริม่แรก 
820,000 + 1,179,560 / 1,589,880    
 =0.7419 x 360  
= 268 / 30 
= 1 ปี 8 เดอืน 28 วนั 

 2) มูลค่าปจัจุบันสุทธิ (Net Present Value : 
NPV) เป็นการแสดงมูลค่าปจัจุบนัสุทธิของโครงการ
โดยการเลอืก (r = 7.0%) 
 
ตารางที ่2 การแสดงมลูคา่ปจัจุบนัสทุธสิ าหรบัระยะเวลา 
5 ปี 
ปี
ท่ี 

กระแสเงิน
สดสทุธิ 

(r=7.0%) กระแสเงิน
สดสทุธิรวม 

0 30,000 - - 

1 820,440 0.9346 766,783 
2 1,589,880 0.8734 1,388,601 

3 2,338,320 0.8163 1,908,770 

4 3,065,760 0.7629 2,338,868 

5 3,772,200 0.7130 2,689,578 

 รวม มลูค่าสทุธิ 9,092,600 
  

 3) อตัราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal 
Rate Return : IRR) เป็นอัตราผลตอบแทนที่ท าให้
มลูค่าปจัจุบนัของเงนิสดรบัสุทธติลอดอายุโครงการมี
คา่เทา่กบัเงนิสดจ่ายสทุธลิงทนุเริม่แรก 
 
ตารางที ่3 การค านวณหามลูคา่ปจัจุบนั 
ปีท่ี กระแสเงิน

สดสทุธิ 
(r = 74%) (r = 75%) 

1 820,440 471,506 468,799 
2 1,589,880 525,137 519,095 
3 2,338,320 443,813 436,330 
4 3,065,760 334,474 326,810 
5 3,772,200 236,516 229,726 
 รวม PV  2,011,446 1,980,760 

 

PV = (2,011 ,446 - 1,980,760) = 30,680 
 (2,011,446  - 2,000,000) = 11,446 
= 11,446/30,680 
=  0.3730 
IRR ของโครงการ คอื 74 + 0.3730  
= 74.3430% 
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เคร่ืองมือในการวิเคราะหค์วามเป็นไปได้ 
1. ดา้นสงัคม 
เค รื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า ร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถามโดยผู้ศกึษาได้ท าการศกึษาขอ้มูลจาก
เอกสารงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งต่างๆ มาเป็นแนวทางใน
การสรา้งแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 
สว่น คอื 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามที่เกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ อาชพี และ
รายไดต้่อเดอืน 

ส่วนที ่2 แบบสอบถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมขอ้ง
ผู้บริโภคที่มีต่อสุรากลัน่  ได้แก่ จ านวนครัง้ในการ
บริโภคต่อเดือน ช่วงเวลาในการบริโภคแต่ละครัง้ 
คา่ใชจ้่ายในการบรโิภคแต่ละครัง้ และยีห่อ้ของสนิคา้ที่
บรโิภค 

ส่วนที่  3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจัจัยที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อสุรากลัน่ ได้แก่ ตราสินค้า 
ราคา รสชาตขิองสรุากลัน่ ความสะดวกในการซือ้ และ
การใหบ้รกิาร       
2. ดา้นกฎหมาย 
ศกึษาขอ้มูลและเอกสารที่เกีย่วขอ้งเกีย่วกบัการผลิต
และจดัจ าหน่ายสุรากลัน่และขอ้ห้ามหรอืขอ้บงัคบัใน
การผลติและจดัจ าหน่ายสรุา 

- คุณสมบัติของสุรากลัน่ชุมชนที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- หลกัเกณฑแ์ละเงือ่นไขการท าและขายสรุา 
- คณุสมบตัผิูข้ออนุญาต  
- กฎหมายทีช่ว่ยสนบัสนุน 

3. ดา้นการตลาด 
3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 

(Swot Analysis) 
3.2 การวิ เค ราะห์ สภ าพ แวดล้อมภ ายนอก

อตุสาหกรรม (five force model) 
4. ดา้นเศรษฐศาสตร ์
  4.1 อัตราผลตอบแทนคิดลด (Internal Rate of 
Return: IRR) คอื อตัราคดิลด (discount rate) ทีท่ าให้
มูลค่าปจัจุบันของกระแสเงินสดรบัสุทธิตลอดอายุ
โครงการเท่ากบัเงนิสดจ่ายลงทุนสุทธพิอด ีหรอืกล่าว

อกีนัยหนึ่ง คอื อตัราคดิลดทีท่ าใหมู้ลค่าปจัจุบนัสุทธิ
ของโครงการเท่ากบัศนูย ์เป็นอตัราผลตอบแทนเฉลี่ย
ต่อปีที่ผู้ลงทุนจะได้ร ับจากการลงทุนตลอดอายุ
โครงการนัน่เอง ในทางปฏบิตั ิIRR นิยมน ามาใชเ้ป็น
เกณฑ์ ในการประเมิน โครงการอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากวธิ ีIRR นี้มกีารแสดงค่าผลตอบแทนเป็นรอ้ย
ละ ซึ่งท าให้เข้าใจง่ายและมีความสะดวกในการ
เปรยีบเทียบระหว่างโครงการต่างๆที่เป็นทางเลือก
ของการลงทนุทีม่อียูข่ณะนัน้ ส าหรบัเกณฑต์ดัสนิใจว่า
จะลงทนุหรอืไมน่ัน้จะพจิารณา ดงันี้ 
1.) หาก IRR > r กต็ดัสนิใจลงทนุ  
2.) หาก IRR < r กไ็มต่ดัสนิใจลงทนุ 
 4.2..มลูค่าปจัจุบนัสทุธ(ิNet Present Value : NPV).
คอืผลต่างระหว่างมลูค่าปจัจุบนัรวมของ กระแสเงนิสด
รบัสุทธิตลอดอายุโครงการกบัมูลค่าปจัจุบันของเงนิ
ลงทุน โดยใช้อัตราคิดลด (discount rate).ตัวใดตัว
หนึ่งมาปรบัมูลค่าของกระแสเงนิสดที่เกดิขึน้ในแต่ละ
ชว่งเวลาใหม้าอยูท่ีจุ่ดเดยีวกนั คอื ณ ปจัจุบนัวธิมีลูค่า
ป จัจุบันสุทธิหรือ  NPV นับ เป็น เครื่องมือในการ
ประเมินความเป็นไปได้ของการลงทุนที่ได้รบัความ
นิยมอย่างแพรห่ลาย เนื่องจากมกีารน าเรือ่งคา่ของเงนิ
ตามเวลามาร่วมพจิารณา.และเป็นการค านวณกระแส
เงนิสดทีเ่กดิขึน้ตลอดอายโุครงการเกณฑก์ารตดัสนิใจ
ส าหรบัวธิมีลูคา่ปจัจุบนัสุทธคิอืถา้มลูคา่ปจัจุบนัสุทธทิี่
ค านวณได้ของโครงการมีค่ามากกว่า .0.ก็ตัดสินใจ
ลงทุนหรอืยอมรบัโครงการนัน้.หากมลูค่าปจัจุบนัสุทธิ
มคีา่น้อยกว่า.0.หรอื.มคีา่เป็นลบกไ็ม่ลงทนุในโครงการ
ดงักล่าวเนื่องจากไม่คุม้ค่าทีจ่ะลงทุนส าหรบัในกรณีที่
มโีครงการลงทุนทีน่่าสนใจมากกว่า.1.โครงการจะตอ้ง
จดัอนัดับโครงการโดยเรยีงล าดับตามมูลค่าปจัจุบัน
สทุธทิีค่ านวณไดจ้ากคา่มากไปหาคา่น้อย 
 4.3 ร ะ ย ะ เว ล า คื น ทุ น  (Payback Period: PB) 
หมายถึง ระยะเวลาของการลงทุนที่กระแสเงนิสดรบั
สุทธิจากโครงการเท่ากบักระแสเงนิสดจ่ายสุทธพิอดี
หรือกล่าวได้ว่าการลงทุนไม่มีก าไรและไม่ขาดทุน
นัน่เองระยะเวลาคนืทุนเป็นเครื่องมอืในการประเมิน
ความเป็นไปไดข้องการลงทุนอยา่งงา่ยและไม่ซบัซอ้น.
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เป็นการประเมนิคร่าวๆและรวดเรว็เหมาะกบัเม็ดเงนิ
ลงทุนจ านวนไม่มาก อย่างไรก็ตามการค านวณ
ระยะเวลาคนืทุนมจีุดอ่อนตรงที่ไม่ได้น าเรื่องค่าของ
เงนิตามเวลามาพิจารณาและไม่ให้ความส าคัญกับ
กระแสเงนิสดที่ได้รบัภายหลงัระยะเวลาคนืทุน.ท าให้
อาจเกดิการตดัสนิใจเลือกโครงการลงทุนที่ผดิพลาด
ได้.ดงันัน้ในบางกรณีอาจแก้ปญัหาโดยน ากระแสเงนิ
สดมาปรบัลดดว้ยอตัราคดิลด.ซึง่เป็นการสะทอ้นมลูค่า
เงนิตามเวลากอ่น แลว้คอ่ยน ามาค านวณหา ระยะเวลา
คืน ทุนหรือที่เรียกว่า ระยะเวลาคืนทุนแบบคิดลด 
(Discount payback period : DPB ).โดยทัว่ไปเกณฑ์
ตัดสินใจว่าจะลงทุนหรือไม่นั ้น .จะพิจารณาจาก
ระยะเวลาคืนทุนที่ค านวณ .ได้ เปรียบ เทียบกับ
ระยะเวลาทีย่อมรบัได้..ซึ่งอาจแตกต่างกนัไปในแต่ละ
โครงการขึ้นอยู่กบัว่าโครงการนัน้ๆ.มคีวามต้องการ
เงนิตน้คนืกลบัมาในชว่งเวลาใด 

 
ผลลพัธ ์

1. ดา้นสงัคม 
การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 
 จากการส า รวจข้อมู ลทั ่ว ไป ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม พบว่าผู้ทีบ่รโิภคส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จ านวน  303 คน  ส่วน ใหญ่ มีอายุ  18-30 ปี ขึ้น ไป 
จ านวน 241 คน ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ต ่ากว่าระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 214 คน สถานะของผูบ้รโิภคส่วน
ใหญ่  มีสถานะโสด จ านวน 223 คน รายได้ของ
ผู้บ ริโภคส่ วน ใหญ่ มีรายได้  10,001-20,000 บาท 
จ านวน 227 คน ส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีอาชีพรับจ้าง 
จ านวน 221 คน 
 จากการส ารวจพฤติกรรมผู้บรโิภคพบว่าส่วน
ใหญ่ผู้บริโภคเคยดื่มสุรา จ านวน 352 คนส่วนใหญ่
บรโิภคสุราเดอืนละครัง้ จ านวน 125 คน ชนิดของสุรา
ที่เลือกดื่มส่วนใหญ่เป็นสุราผสม จ านวน 185 คน 
ขนาดของสุราที่เลือกซื้อส่วนใหญ่เลือก ขวดใหญ่ 
จ านวน 251 คนเหตุผลที่ท าให้ดื่มสุราส่วนใหญ่คือ
สงัสรรค ์จ านวน 155 คน เหตุจงูใจทีท่ าใหเ้ลอืกซือ้สรุา
เพราะ รสชาตเิป็นส่วนใหญ่ จ านวน 123 คน ผูบ้รโิภค
เริม่ดื่มสุรามาเป็นระยะเวลา 1-4 ปี จ านวน 187 คน 

ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคทราบขอ้มลูใหม่ๆ ของสุราจากการ
รูจ้กัดว้ยตนเอง จ านวน 185 คน ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซื้อ
สุราจากรา้นสะดวกซื้อ จ านวน 180 คน ค่าใชจ้่ายใน
การดื่มสุราสว่นใหญ่ 501-1,500 บาท จ านวน 220 คน 
สว่นใหญ่ผูบ้รโิภคมกัจะดื่มสุราทีส่ถานบนัเทงิ จ านวน 
133 คน ส่วนใหญ่ซื้อสุราในช่วงเวลา 16.01-00.00 น. 
จ านวน 304 คน ส่วนใหญ่ผูบ้รโิภคจะซื้อสุราครัง้ละ 1 
ขวด จ านวน 258 คน 
 จากการส ารวจอทิธพิลที่มตี่อการเลอืกซื้อสุรา
พบว่าอทิธพิลทีม่ตี่อการเลอืกซื้อดา้นราคาอยู่ในระดบั
ปานกลาง (Mean = 3.40 S.D = 0.79) ดา้นผลติภณัฑ์
อยู่ในระดบัมาก (Mean = 3.74 S.D = 8.09) ดา้นการ
จดัจ าหน่ายอยู่ในระดบัปานกลาง (Mean = 2.98 S.D 
= 0.91) ด้านการส่งเสริมการขายอยู่ ในระดับมาก 
(Mean = 3.38 S.D = 0.90) 
2. ดา้นกฎหมาย 
การจดัตัง้โครงการสุรากลัน่พื้นบ้าน จ าเป็นต้องอาศยั
กฎหมายตามข้อบัญญัติต่างๆตามข้องตกลงของ
รฐับาลก าหนดคอื  
 2.1 คณุสมบตัขิองผูท้ีข่ออนุญาตผลติสรุากลัน่ 
 2.1.1 เป็นสหกรณ์ 
 2.1.2 เป็นกลุ่มบุคคลธรรมดาผูม้สีญัชาติไทย
ตามกฎหมายเกีย่วกบัวสิาหกจิชมุชน   
 2.1.3 เป็นกลุ่มเกษตรกรที่จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และมภีูมลิ าเนา
อยูใ่นพืน้ที ่
 2.1.4 เป็นนิตบิุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ที่มีผู้ถือหุ้นทุกคนมีสัญชาติไทย และมี
ภูมลิ าเนาอยู่ในพืน้ทีท่ีส่ถานทีท่ าสุรากลัน่ชุมชนตัง้อยู่
ขณะทีข่ออนุญาต 
 2.1.5 เ ป็ น อ ง ค์ ก ร เ ก ษ ต ร ก ร ต า ม
พระราชบญัญตักิองทนุฟ้ืนฟูและพฒันาเกษตรกร พ.ศ. 
2542 และมภีูมลิ าเนาอยู่ในพื้นทีท่ีส่ถานทีท่ าสุรากลัน่
ชมุชนตัง้อยูข่ณะทีข่ออนุญาต 
 2.2 การเตรยีมสถานที ่
 2.2.1 ต้องแยกออกจากส่วนที่ใช้อยู่อาศยัโดย
ชดัเจน 
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 2.2.2 ตอ้งตัง้อยู่ในท าเลและสภาพแวดลอ้มที่
เหมาะสม มบีรเิวณและพืน้ทีเ่พยีงพอทีจ่ะท าสุรา โดย
ไม่ก่อใหเ้กดิอนัตราย เหตุเดอืดรอ้นร าคาญ หรอืความ
เสยีหายต่อบุคคลหรอืทรพัยส์นิของผูอ้ืน่ 
 2.2.3 ตอ้งตัง้อยูห่า่งจากแหล่งน ้าสาธารณะไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
ต้องมีระบบบ าบัดน ้าเสีย ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อ
สิง่แวดล้อม (กรมควบคุมมลพิษ ได้ก าหนดแนวทาง
ปฏบิตัแิละรปูแบบวธิบี าบดัน ้าเสยีเบือ้งตน้ไวแ้ลว้) 
 2.2.4 ต้องใช้เครื่องจกัรที่มีก าลังรวมต ่ากว่า
หา้แรงมา้ หรอืใชค้นงานน้อยกว่าเจด็คน หรอืกรณีทีใ่ช้
เครื่องจักรและคนงาน เครื่องจกัรต้องมีก าลงัรวมต ่า
กว่าหา้แรงมา้และคนงานตอ้งน้อยกว่าเจด็คน 
 2.3 สรุากลัน่ชมุชนตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี้ 
 2.3.1 ตอ้งมแีรงแอลกอฮอลเ์กนิกว่าสบิหา้
ดกีร ีแต่ไมเ่กนิสีส่บิดกีร ี
 2.3.2 ตอ้งมปีรมิาณเมทลิแอลกอฮอล ์ฟูเซ
ลออยลเ์ฟอรฟิ์วรสัเอสเทอรแ์อลดไีฮดเ์อทลิคารบ์าเมต
วตัถุเจอืปนอาหารประเภทกรดเบนโซอกิหรอืเกลอื
กรดเบนโซอกิ และสารปนเป้ือนในน ้าสรุาโดยเฉพาะ
สารหนูและตะกัว่ไมเ่กนิมาตรฐานทีก่ระทรวง
อตุสาหกรรมก าหนด 
3. ดา้นการตลาด 
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มและศกัยภาพ 

3.1 จุดแขง็ (Strength) 
 3.1.1 มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติซึ่งหาได้
จากทอ้งถิน่ และมภีูมปิญัญาทีห่ลากหลาย สามารถใช้
เป็นแหล่งวตัถุดบิทีส่ าคญัในการผลติดูจากพื้นที ่ทีท่ า
การเกษตรของจังหวัดป ราจีนบุ รีเป็ นพื้ นที่ท า
การเกษตร 1,335,109 ไร ่(44.85%) 
 3.1.2 มีท า เลห รือที่ ตั ้งท างภู มิศ าสตร์ที่
เหมาะสม สามารถท าการคา้ขายไดส้ะดวกเนื่องจากมี
โครงขา่ยการคมนาคมสะดวกและรวดเรว็  
 3.1.3 มีโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาด
ผลิตภณัฑ์ OTOP กลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนกลางมี
งบประมาณ 837,000 บาทหน่วยงานรบัผดิชอบ สนง.
พฒันาชมุชนจงัหวดัปราจนีบุร ี 
   

3.2 จุดออ่น (Weakness) 
 3.2.1 ต้องมีทุนในการลงทุนสูงเพราะต้อง
ลงทนุเครือ่งกลัน่สรุาซึง่มรีาคา 195,000บาท  
 3.2.2 อคตขิองผูบ้รโิภคทีม่ตี่อสรุากลัน่ เพราะ
มกีารการรณรงค์งดดื่มสุราไม่ว่าจะเป็นป้ายโฆษณา 
หรอืทางสือ่โทรทศัน์ 

3.3 โอกาส (Opportunity) 
 3.3.1 รัฐบาลมีน โยบายสนับส นุนสินค้า 
OTOP 
 3.3.2 การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันโดย
การเน้นการผลิตที่มคีุณภาพ ตรงตามความต้องการ
ของลกูคา้ 
 3.3.3 ขยายตลาด โดยการประชาสัมพันธ์
สนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัหรอืท าป้ายโฆษณา 

3.4 อปุสรรค (Threats) 
  3.4.1 ผูผ้ลติมองว่าการท าใหสุ้รากลัน่เป็นสรุา
ทีถู่กกฎหมายนัน้เป็นเรื่องยาก ดูจากการขึน้ทะเบยีน
สนิคา้ของจงัหวดัปราจนีบุรซีึง่มแีค่1เจา้ทีผ่ลติสรุากลัน่ 
  3.4.2 การตอบรับของผู้บริโภค เนื่ องจาก
กระแสคา่นิยม 
  3.4.3 อ งค์ ก า ร บ ริห า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น มี
งบประมาณสนับสนุนจ ากดัซึง่การท าสุรากลัน่นัน้ตอ้ง
ใชง้บประมาณทีส่งู 

3.5 การวิ เคราะห์ สภ าพแวดล้อมภ ายนอก
อตุสาหกรรม 

 3.5.1 อ านาจต่อรองจากผูข้ายวตัถุดบิหรอืซพั
พลายเออร์ มอี านาจการต่อรองกบัซพัพลายเออร์สูง 
เนื่องจากวัตถุดิบหาได้ง่ายเพราะจังหวัดปราจีนบุรี
ชาวบา้นสว่นใหญ่ท าการเกษตร   
 3.5.2 อ านาจต่อรองจากผู้ซื้อสินค้า อ านาจ
การต่อรองของผู้ซื้อสินค้าต ่า เนื่องจากมีผู้ซื้อสินค้า
น้อย 
 3.5.3 ข้อจ ากดัการเข้าสู่อุตสาหกรรมของผู้
แขง่รายใหม ่

- การผูกพันในตรายี่ห้อ ลูกค้าส่วน
ใหญ่มคีวามผูกพนัในตราสนิคา้ท าใหลู้กคา้ไม่ซื้อและ
ทดลองใชส้นิคา้ 

- เงนิลงทนุเริม่แรกคอ่นขา้งสงู 
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- มขีอ้บงัคบัเกีย่วกบักฎหมายอยู่มาก 
ท าใหเ้กดิความยุง่ยากในการจดัตัง้ธุรกจิ 
 3.5.4 แรงผลกัดนัจากสนิคา้อื่นๆซึ่งสามารถ
ใชท้ดแทนกนัได ้

- ในจงัหวดัปราจนีมสีนิคา้ทีใ่ชท้ดแทน
กันได้คือ สุราขาว ของปราจีนไวท์เนอรี่ ตรามังกร
สยาม และจงัหวดัใกล้เคยีง สุราแช่ผลไม้ สาโท และ
ไวทม์ะมว่ง ของจงัหวดัฉะเชงิเทรา  
 3.5.5 ก า ร แ ข่ ง ขั น ร ะ ห ว่ า ง คู่ แ ข่ ง ใ น
อตุสาหกรรมเดยีวกนั 

- คู่แข่งในจังหวัดเดียวกันมี 1 ราย 
และจงัหวดัใกลเ้คยีง นครนายก ฉะเชงิเทรา มจี านวน 
2 ราย จึงมีสดัส่วนในการคลองตลาดไม่แตกต่างกนั
มากเทา่ไร 
4. ดา้นเศรษฐศาสตร ์

4.1 มลูค่าปจัจุบนัสุทธทิีค่ านวณไดข้องโครงการมี
คา่มากกว่า 0 ควรตดัสนิใจลงทนุหรอืยอมรบัโครงการ
นัน้ 

4.2 อตัราผลตอบทนคิกลด มากกว่า ต้นทุนเงนิ
ควรตดัสนิใจลงทนุ 

4.3 ระยะเวลาคนืทนุเทา่กบั 1 ปี 8 เดอืน 28 วนั 
 

สรปุ 
 การศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการลงทุนสุรา
กลัน่พื้นบ้าน ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุรใีช้
หลกัเกณฑ์ทางการเงนิเป็นตวัชี้วดัความคุม้ค่าในการ
ลงทนุ สรปุไดว้่ามคีวามน่าลงทนุ เพราะ มลูคา่ปจัจุบนั
สุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบั 9,092,600 บาทซึ่งมีค่าเป็น
บวกและมคี่ามากกว่าศูนย์ อตัราผลตอบแทนในการ
ลงทุน (IRR) มคี่าเท่ากบั รอ้ยละ 74 ซึ่งมคี่ามากกว่า
อตัราดอกเบีย้ทีก่ าหนดไว ้รอ้ยละ 7.0 และมรีะยะเวลา
ในการคนืทุนเท่ากบั 1 ปี 8 เดอืน 28 วนั จากเกณฑ์ชี้
วดัความคุ้มค่าดังกล่าว จึงแสดงให้เห็นว่าโครงการ
ลงทนุสรุากลัน่พืน้บา้นมคีวามคุม้ค่าต่อการลงทนุ 
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CUSTOMER’S SATISFACTION, CUSTOMER’S BEHAVIOR AND CUSTOMER’S 
TREND OF USING THE SUVARNABHUMI AIRPORT RAIL LINK 

 
ณทิพรดา เลิศเสถียรชยั1* และ ดร. วนิดา พลเดช 

Natiprada Lertsatienchai1* and Dr. Wanida Phondej 
 

ABSTRACT 
The purposes of this research are to study 1) the different demographic characteristic that 

affects the customer’s satisfaction of service usage the ARL 2) the different demographic characteristic 
that affects the customer’s behavior of service usage the ARL 3) the different demographic characteristics 
that affect the customer’s trend of service usage the ARL. The sample size is 400. The statistical method 
used in this study is t-test, One-way analysis of variance (ANOVA) and Chi-square.  

The results show that the majority of the sample is female, the age range 26-35, graduated with 
the bachelor’s degree, employee in the private company, average monthly income between 20,001- 
30,000 baht and single. The sample uncertainty take the ARL at between 11.00 AM to 3.59 PM., 
frequency of service usage is 1-2 times per week and receive information providing of ARL from website. 
The reason of service usage is convenience and the most station of service usage is Phayathai station. 
The sample was very satisfied with the service usage of ARL at good level. In the customer’s trend of 
service usage at a high level. 

The results of the hypothesis testing show that the different demographic characteristic that 
affects the customer’s satisfaction of service usage ARL to different, the customer’s behavior of service 
usage ARL to different and the customer’s trend of service usage ARL to different are related at the 
statistical significance level 0.05 
Keywords: The customer’s satisfaction, The customer’s behavior, The Suvarnabhumi Airport Rail Link 

 
บทคดัย่อ

วตัถุประสงคข์องการศกึษา 1) เพือ่ศกึษาลกัษณะประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั สง่ผลต่อความพงึพอใจใน
การใช้บรกิารแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ 2) เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ที่มแีตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บรกิารแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ 3) เพื่อศกึษาลกัษณะประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อแนวโน้มการมาใช้
บรกิารแอรพ์อรต์เรลลิ้งก์ กลุ่มตวัอย่าง คอื ผูโ้ดยสารชาวไทยทีใ่ชบ้รกิารแอรพ์อรต์เรลลิ้งก์ จ านวน 400 ตวัอย่าง 
สถติทิีใ่ชว้เิคราะห ์คอื t-test , One-way ANOVA และChi-square  
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ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 26  – 35 ปี จบปรญิญาตร ีเป็นพนักงาน
บรษิัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท และโสด กลุ่มตวัอย่างมพีฤติกรรมการใช้บรกิารไม่
แน่นอน ใชบ้รกิารเวลา 11.00 – 15.59 น. ใช ้1 – 2 ครัง้ต่อสปัดาห ์รบัขอ้มลูขา่วสารทางเวบ็ไซด์ เหตุผลทีเ่ลอืกใช้
บรกิารเพราะมคีวามสะดวกสบาย และสถานีที่ใช้บรกิารมากที่สุดคอื พญาไท กลุ่มตวัอย่างมคีวามพึงพอใจ ใน
บรกิาร อยูใ่นระดบัมาก แนวโน้มการมาใชบ้รกิาร อยูใ่นระดบัมาก 

ผลการทดสอบสมมตฐิานประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแอรพ์อรต์
เรลลิง้กแ์ตกต่างกนั ,สง่ผลต่อพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารแอรพ์อรต์เรลลิ้งกแ์ตกต่างกนั และส่งผลต่อแนวโน้มการมา
ใชบ้รกิารแอรพ์อรต์เรลลิง้กแ์ตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ค าส าคญั: ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร, พฤตกิรรมการมาใชบ้รกิาร, รถไฟฟ้าเชือ่มทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
 

ค าน า 
เป็นที่ทราบกันดีว่ าการจราจรติดขัด ใน

กรงุเทพมหานคร นบัเป็นปญัหาใหญ่และเรือ้รงัยากแก่
การแก้ไขเยียวยา เหตุนี้รฐับาลทุกยุคทุกสมัยจึงให้
ความส าคัญกับปญัหาดังกล่าวและพยายามหา
แนวทางแก้ปญัหานี้มาโดยตลอด และแนวทางแก้ไข
ปญัหาที่ดีที่สุดอันหนึ่ งก็คือการน ารถไฟฟ้าเข้ามา
ให้บริการในเมืองหลวงแห่งนี้  ดังนัน้ประชาชนคน
กรุงเทพจงึมโีอกาสได้ใชร้ะบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า
เฉลิมพระเกียรติ  6 รอบพระชนมพรรษา หรือ 
รถไฟฟ้าบทีเีอส (BTS Skytrain) ตามมาดว้ยรถไฟฟ้า
ใต้ดิน หรือ รถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล 
(MRT Blue Line) และต่อมาจึงได้พบกับรถไฟฟ้า
เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิหรอืแอรพ์อรต์เรลลงิก ์
(ARL) ตามล าดบั ซึง่เปิดใหบ้รกิารเตม็รปูแบบวนัแรก
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2553 จากที่ร ัฐบาลได้
ด าเนินการก่อสรา้งท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเพื่อให้
เป็นประตูในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และเป็น
ศูนย์กลางคมนาคมทางอากาศในภูมิภาค ที่มีขีด
ความสามารถในการให้บรกิารเทยีบเท่ากบัสนามบิน
นานาชาตชิัน้น าของโลก ซึง่เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัที ่28 
กนัยายน 2549 นัน้ เพื่อทีจ่ะใหท้่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมมิคีวามสมบูรณ์แบบในระดบันานาชาต ิรฐับาลจงึ
เห็นควร ให้มีระบบรถไฟด่วนเชื่อมระหว่างพื้นที่ใจ
กลางเมืองของกรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยาน
สวุรรณภมู ิเป็นการอ านวยความสะดวกแกผู่โ้ดยสารที่
จะมาใช้บรกิารท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิให้สามารถ
เดนิทางไดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ ตรงต่อเวลา และเชื่อถอื

ได้ ถือได้ว่ารถไฟฟ้าได้เข้ามามีบทบาทส าคัญกับ
ระบบขนส่งมวลชนของประเทศไทยและเป็นการ
ยกระดบัการเดนิทางของประชาชนใหม้คีุณภาพดขีึ้น
แต่จะดขีึน้แค่ไหนนัน้ยงัเป็นค าถามทีน่่าสนใจและควร
ศกึษาต่อยอดไปอกี ดงันัน้ผูศ้กึษาคน้ควา้อสิระ จงึได้
หยบิยกรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิหรอื
แอรพ์อรต์เรลลงิก ์(ARL) ขึน้มาต่อยอดศกึษาถงึความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการและพฤติกรรมการมาใช้
บรกิารรถไฟฟ้าสายนี้ เพื่อจะน าผลการศกึษาทีไ่ด้ไป
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ให้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงก์ให้ดีขึ้นอันจะน ามาซึ่ง
ประโยชน์แกป่ระชาชนคนไทยต่อไปในอนาคต 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้บรกิาร
แอรพ์อรต์ลงิกแ์ตกต่างกนั 

2. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มี
แตกต่างกนั ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ใช้บรกิารแอร์
พอรต์เรลลงิก ์แตกต่างกนั  

3. เพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกนั ส่งผลต่อแนวโน้มการมาใช้บริการแอร์
พอรต์เรลลงิก ์แตกต่างกนั 

สมมติฐานของการวิจยั 
ส ม ม ติ ฐ า น ที่  1  (H1) ตั ว แ ป ร ด้ า น

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพที่แตกต่าง 
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สง่ผลต่อความพงึพอใจในการใชบ้รกิารแอรพ์อรต์ลงิก ์
แตกต่างกนั 

ส ม ม ติ ฐ า น ที่  2  (H2) ตั ว แ ป ร ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพที่แตกต่าง 
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูใ้ชบ้รกิารแอรพ์อร์ตเรลลิงก ์
แตกต่างกนั  

ส ม ม ติ ฐ า น ที่  3  (H3) ตั ว แ ป ร ด้ า น
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพที่แตกต่าง 
ส่งผลต่อแนวโน้มการมาใช้บรกิารแอร์พอร์ตเรลลิงก ์
แตกต่างกนั 

อปุกรณ์และวิธีการ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือผู้โดยสาร

ชาวไทยที่ใช้บรกิารแอร์พอร์ตเรลลิงก์ จ านวน 044 

ตวัอย่าง และมคี่าความคาดเคลื่อนของของขนาดกลุ่ม

ตวัอย่างเท่ากบัรอ้ยละ 5 ทีน่ัยส าคญัเท่ากบั 0.05 เกบ็

รวบรวมขอ้มลู เดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม 2559 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั 

1. ตวัแปรอสิระ คอื ลกัษณะประชากรศาสตร ์

ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้เฉลี่ย

ต่อเดอืน และสถานภาพ 

2. ตวัแปรตาม แบ่งไดด้งันี้ 

2.1 ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารแอร์พอร์ต
เรลลิงก์ ซึ่งเป็นความพึงพอใจด้านส่วนประสมทาง
การตลาด ประกอบด้วย ส่วนประกอบของผลติภณัฑ์
และบรกิาร ราคา ชอ่งทางการจดัจ าหน่าย การสง่เสรมิ
การตลาด พนักงานให้บริการ กระบวนการในการ
ใหบ้รกิาร และสิง่อ านวยความสะดวกทางกายภาพ 

2.2 พฤติกรรมการใช้บ ริการแอร์พอร์ต
เรลลงิก ์

2.3 แนวโน้มพฤติกรรมการใช้บริการแอร์
พอรต์เรลลงิก ์

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห ์
แล ะส รุป ผลของข้อมู ลที่ ใช้ ใน ก ารศึกษ า  โดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ประกอบไปด้วย
ค าถามปลายปิดทัง้ 4 สว่น ดงัต่อไปนี้ 

สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม จะประกอบไป
ดว้ย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืน และสถานสภาพ ซึง่ในแบบสอบถามเป็นค าถาม
หลายค าตอบใหเ้ลอืกตอบ จ านวน 6 ขอ้ค าถาม แต่ละ
ขอ้มรีะดบัการวดัขอ้มลู 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
เป็นการใช้แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณ
ค าตอบ (Likert Scale) มี 21 ข้อค าถาม และมีระดับ
การวดัขอ้มูลเป็นอตัราภาคชัน้ (Interval Scale) โดย
ใหเ้ลอืกตอบไดเ้พยีงขอ้เดยีว 

ส่วนที่  3 ข้อมูลพฤติกรรมการใช้บริการ 
ขอ้มูลทัว่ไปของผู้กรอกแบบสอบถาม ประกอบด้วย 
ช่วงวนั ช่วงเวลา ความถี่ในการใช้บรกิารต่อสปัดาห ์
แหล่งรบัขา่วสาร เหตุผลในการใชบ้รกิาร และสถานีที่
ใช้บรกิารบ่อยที่สุด ซึ่งมีหลายค าตอบให้เลือกตอบ 
จ านวน 6 ขอ้ค าถาม แต่ละขอ้มรีะดบัการวดัขอ้มลู 

ส่วนที่  4 ข้อมูลแนวโน้มพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้รกิาร เป็นการใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค าตอบ  (Likert Scale) ป ัจจัยที่ ใช้วัดมี
จ านวนทัง้หมด 4 ขอ้ค าถาม และมรีะดบัการวดัขอ้มูล
เป็นอตัราภาคชัน้ (Interval Scale) โดยให้เลือกตอบ
ไดเ้พยีงขอ้เดยีว 
 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

1.การวเิคราะหห์าคา่ความเชือ่มัน่(Reliability) 

ได้แก่ จะใช้วิธีของ Cronbach ค่าความเชื่อมัน่ที่หา

โด ย วิธีนี้ เรีย ก ว่ า  “สัม ป ระสิท ธิ แ์ อ ลฟ า ” (α – 

Coefficient)  

2.การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา(Descriptive 

Statistic) ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ (%), ค่าเฉลีย่ (X̅) , ค่าส่วน

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 3.การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistic) ได้แก่ ใช้ t-test , One-way ANOVA , Chi-

square 

100



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

ผลการวิจยั 

ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่า กลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิาร เป็นเพศชาย คดิเป็น
รอ้ยละ 31.0 และเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 69.0  

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ มีอายุ 26  – 35 ปี 
มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 42.0 รองลงมาคอื อายุ 36 -45 
ปี คดิเป็นรอ้ยละ 27.3  

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ มีระดับการศึกษา
ปรญิญาตรมีากทีสุ่ดม ีคดิเป็นรอ้ยละ 53.3 รองลงมา
คอื ระดบัการศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร คดิเป็นรอ้ยละ 
24.3  

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ มีอาชีพพนักงาน
บรษิทัเอกชนมากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 45.0 รองลงมา
คอื เจา้ของกจิการ/อาชพีอสิระ คดิเป็นรอ้ยละ 23.3 

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดอืน 20,001 – 30,000 บาท มากทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 
29.3 รองลงมาคือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มากกว่า 
30,001 – 40,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 28.0  

กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการ มีสถานภาพโสด 
มากที่สุด  คิด เป็นร้อยละ 53.3 รองลงมาคือ  มี
สถานภาพสมรส/อยูด่ว้ยกนั คดิเป็นรอ้ยละ 24.3  

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร พบว่า กลุ่มตวัอย่าง
มาใชบ้รกิารไมแ่น่นอน ชว่งเวลาใชบ้รกิาร เวลา 11.00 
– 15.59 น. จ านวนครัง้ที่ใช้ 1 – 2 ครัง้ต่อสัปดาห ์
แหล่งรบัขอ้มูลข่าวสาร ได้แก่ เวบ็ไซด์ โทรทศัน์ และ
หนังสือพิมพ์นิตยสาร ตามล าดับ เหตุผลที่กลุ่ม
ผูใ้ช้บรกิารเลือกใชบ้รกิารแอร์พอร์ตเรลลงิก์ เพราะมี
ความสะดวกสบาย และสถานีทีก่ลุ่มตวัอย่างใชบ้รกิาร
มากทีสุ่ด คอื พญาไท และสถานีทีก่ลุ่มใชบ้รกิารน้อย
ทีส่ดุ คอื หวัหมากและลาดกระบงั 

ความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารรถไฟฟ้าเชื่อม
ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิพบว่า ในการใหบ้รกิารดา้น
ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และบรกิาร อยู่ในระดับ
มาก โดยรวมค่าเฉลี่ย 3.55 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  0.724 ในด้านราคา อยู่ ใน ระดับมาก 
โดยรวมค่าเฉลี่ย 3.66 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.724 ในด้านช่องทางจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับมาก 

โดยรวมค่าเฉลีย่ 3.67 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.672 ในด้านการส่งเสรมิการตลาด อยู่ในระดบัมาก 
โดยรวมค่าเฉลีย่ 3.15 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.676 ในด้านพนักงานผู้ให้บริการ อยู่ในระดับมาก 
โดยรวมค่าเฉลีย่ 3.50 และค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
0.708 ในด้านกระบวนการในการให้บริการ อยู่ใน
ระดบัมาก โดยรวมคา่เฉลีย่ 3.39 และคา่สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน 0.815 และด้านอ านวยความสะดวกทาง
กายภาพ อยู่ในระดบัมาก โดยรวมค่าเฉลีย่ 3.60 และ
คา่ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.75 ขอ้ค าถามทีม่ากทีสุ่ด 
คือ มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ เช่น 
ลฟิต ์และบนัไดส าหรบัรถเขน็ 

แนวโน้มการมาใช้บรกิารแอร์พอร์ตเรลลิงก์ 
พบว่า แนวโน้มการมาใช้บริการแอร์พอร์ตเรลลิงก ์
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยรวมค่าเฉลี่ย 4.09 และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.750   และพบว่า หาก
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มส่วนต่อ
ขยายจากสถานีพญาไทไปยงับรเิวณสนามบินดอน
เมอืง จะใชบ้รกิารบ่อยขึน้ มากทีส่ดุ รองลงมาคอื หาก
รถไฟฟ้าเชื่อมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมรี้านค้า
ต่างๆ ประจ าสถานีเพิม่ขึน้ จะใชบ้รกิารบ่อยขึน้ 

สรปุผลและอภิปรายผล 
ผลการทดสอบสมมติฐานประชากรศาสตร์ที่

แตกต่างกนัมผีลต่อความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิารแอร์
พอรต์เรลลิง้กแ์ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบันรศิรา และ
คณะ (2556) ที่ศกึษาความพึงพอใจของผู้บรโิภคใน
การใชบ้รกิารรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
ขออภปิรายผลดงันี้  ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่อายุ 26-35 มี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 
บาท และสถานภาพโสด ใหค้วามส าคญัในเรื่องความ
สะดวกสบายในการเดนิทาง มอีายอุยู่ในชว่งวยัท างาน
และเป็นพนักงานออฟฟิศ โดยวตัถุประสงค์ของแอร์
พอร์ตเรลลิงก์ เพื่อจัดให้มีระบบขนส่งทางรถไฟที่มี
ความรวดเร็วจากบริเวณใจกลางเมืองสู่สนามบิน
สุวรรณภูมิ ให้มีบรกิารระบบขนส่งที่รวดเร็วในย่าน
ชานเมืองส าหรับผู้ที่เดินทางไปมา  ทางพื้นที่ด้าน
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ตะวันออกของกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล 
นอกเหนือไปจากนี้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าธรรมดายัง
สามารถจะเดนิทางเชื่อมต่อ ไปยงัระบบรถไฟฟ้าสาย
อืน่ ๆ ไดอ้กี ซึง่มขีอ้ไดเ้ปรยีบในเรือ่งความรวดเรว็ ท า
ใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการในการเดนิทางของ
คนชานเมืองที่เป็นวัยท างาน ในชัว่โมงเร่งด่วนของ
พนักงานออฟฟิศไดเ้ป็นอย่างด ีซึง่จากขอ้มูลทีไ่ด ้กม็ี
ความสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์การวจิยัอย่างเห็นได้
ชดั  
 พฤติกรรมของผู้ใช้บรกิารแอร์พอร์ตเรลลงิก ์
พบว่า  ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างจะรบัรู้ข้อมูลข่าวสาร
ทางเว็บไซต์ เพราะอนิเตอร์เน็ตเป็นช่องทางการรบัรู้
ขอ้มูลข่าวสารทีเ่ขา้ถงึง่าย รวดเรว็ และเสยีค่าใชจ้่าย
น้อยที่สุด เว็บไซต์ของแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ควรต้องมี
การอพัเดทข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยเสมอ เพื่อการ
สื่อสารทีถู่กตอ้งตรงกนั ส่วนเหตุผลทีก่ลุ่มผูใ้ชบ้รกิาร 
เพราะมคีวามสะดวกสบาย และหลกีเลีย่งการจราจรที่
ตดิขดับนทอ้งถนน สถานีทีก่ลุ่มตวัอย่างใชบ้รกิารมาก
ที่สุดคอื พญาไท ซึ่งเป็นที่น่าสงัเกตว่า พญาไทเป็น
สถานีทีป่ลายทางของแอรพ์อรต์เรลลงิก์ และสามารถ
เชื่ อม ต่อกับ รถไฟ ฟ้ า BTS ได้  แสด งให้ เห็น ว่ า 
ผูใ้ชบ้รกิารมคีวามตอ้งการจะเดนิทางโดยใชก้ารขนส่ง
ระบบรางต่อไปใหใ้กลจุ้ดหมายปลายทางใหม้ากทีสุ่ด 
ในอนาคตแอรพ์อรต์เรลลงิก์ จงึควรเพิม่ส่วนต่อขยาย
หรือเพิ่มสถานีใช้บริการต่อไป ซึ่งจากการศึกษา
แนวโน้มพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารแอร์พอร์ตเรลลงิก ์
พบว่า ผู้ใช้บริการเพศ ทุกวัย ไม่ว่าจะมีการศึกษา 
อาชพี รายได้ และสถานภาพใด ลว้นแต่เหน็ด้วยทีจ่ะ
มาใช้บริการบ่อยขึ้นหากแอร์พอร์ตเรลลิงก์จะเพิ่ม
สถานีไปยงัสนามบินดอนเมอืง เพราะไม่เพียงแต่จะ
เป็นประโยชน์ส าหรบัผูโ้ดยสารชานเมอืง และในเมอืง 
แต่ยังเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับนักท่องเที่ยวหรือ
ผูโ้ดยสารเครื่องบินที่ต้องใช้สนามบินสุวรรณภูมแิละ
สนามบนิดอนเมอืงทีต่้องมาเปลี่ยนเครื่องส าหรบัการ
เดนิทางภายในประเทศและระหว่างประเทศอกีดว้ย 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษา 
 จากการศกึษาพบว่า ผูใ้ชบ้รกิารสว่นใหญ่เป็น
เพศหญิง ดงันัน้ บรษิัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั ควร

ก าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้บรกิาร
เฉพาะกลุ่มใหม้ากขึน้ เชน่ จดัการสง่เสรมิการตลาดใน
การออกบัตรสทิธิประโยชน์ส าหรบัผู้หญิง หรอืบัตร 
Lady Smart Pass ซึง่จะตอบสนองรปูแบบการด าเนิน
ชีวิต(Life style) ในแบบที่ผู้หญิงต้องการ อาทิ ให้
ส่วนลดการโดยสารและส่วนลดจากร้านค้าต่างๆ
ภายในสถานี เป็นตน้ และควรท าการประสมัพนัธเ์รือ่ง
การให้บรกิารของแอร์พอร์ตเรลลิ้งก์ผ่านสื่อช่องทาง
อืน่ๆ ใหม้ากขึน้  

ขอ้เสนอแนะเพือ่การวจิยัในอนาคตนัน้ บรษิทั 
รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากดั หรอืผูใ้หบ้รกิารแอรพ์อรต์เรล
ลิ้งก์ ควรจะศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัความเป็นไปได้ใน
การเพิ่มส่วนต่อขยายเส้นทางการให้บริการเดินรถ 
เช่น โครงการรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ
ช่วงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ– พญาไท และส่วนต่อ
ขยาย ระยะที ่2 ช่วงพญาไท – ดอนเมอืง เป็นตน้ และ 
ควรจะศกึษาเพิม่เติมเกี่ยวกบัเชงิคุณภาพของระบบ
ขนส่งมวลชนทางราง โดยวิธีการสัมภาษณ์กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน 
รวมถึงประชาชนที่ใช้บรกิารระบบขนส่งมวลชนทาง
ราง เพื่ อให้ทราบข้อเท็จจริง และน าผลที่ ได้มา
พัฒนาการขนส่งต่อไป  นอกจากนี้  หน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง ควรจะศกึษาในเรือ่งเดยีวกนันี้กบัรถไฟฟ้าบี
ทเีอส (BTS) และรถไฟฟ้าใตด้นิ(MRT) เพื่อทีจ่ะไดน้ า
ขอ้มลูมาปรบัปรงุและพฒันาการขนส่งมวลชนทางราง
ใหม้ปีระสทิธภิาพดยีิง่ขึน้ต่อไป  
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การส่ือสารทางการตลาดและการรบัรู้ภาพลกัษณ์ตราสินค้าท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือ
ชดุชัน้ในยี่ห้อวาโก้ของสตรีในเขตกรงุเทพมหานคร 

Marketing Communication and Perceived Brand Image Affecting Purchase Decision 
of Wacoal Brand among Female Consumers in Bangkok area. 

 
ธญัรตัน์ รตันกลุ1 และ ดร. รวิพรรณ สถุาวรรณ์1 

Tanyarat Rattanakorn1 and Dr. Lokweetpun Suprawan1 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research was to examine marketing communication and perceived brand 

image affecting purchase decision of Wacoal brand among female consumers in Bangkok area. The 
samples consisted of 400 consumers that purchase Wacoal Brand in Bangkok. The data were collected 
using questionnaires and statistical analysis used includes frequency, percentage, mean, standard 
deviation, Pearson’s correlation and multiple regression 

The results shown that most of the respondents were females aged between 31-40 years old, 
singles, bachelor’s degree holders, employed at private companies with average of salary is 15,000-
30,000 THB. Moreover, the frequency of buying bras was about 1-2 times a year. The shopping place 
was Central with an average spending of about 1,000-1,500 baht at a time. The respondents often made 
the decision by themselves.  The hypothesis testing shown that marketing communication and perceived 
brand image affected to determination of woman consumers buying Wacoal in Bangkok at the significant 
level of 0.05. 
Keywords: Marketing Communication, Perceived Brand Image, Purchase Decision, Wacoal 

 
บทคดัย่อ

การศกึษาวจิยัเรือ่งการสือ่สารทางการตลาดและการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้
ชดุชัน้ในยีห่อ้วาโกข้องสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร เพือ่ศกึษาปจัจยัดา้นการสือ่สารทางการตลาดและการรบัรู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ของชดุชัน้ในยีห่อ้วาโกท้ีส่ง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ชดุชัน้ในของสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร
กลุ่มตวัอยา่งคอื ผูบ้รโิภคทีซ่ื้อชดุชัน้ในยีห่อ้วาโกใ้นเขตกรงุเทพมหานครเพศหญงิทีม่อีายตุัง้แต่ 15 ปีจนถงึอาย ุ60
ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน โดยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจงในการแจกแบบสอบถาม วธิทีางสถติทิีใ่ชไ้ดแ้ก่ การ
แจกแจงความถี ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่สว่น เบีย่งเบนมาตรฐาน การวเิคราะหค์า่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นัและ
การวเิคราะหถ์ดถอยอยา่งงา่ย 

ผลการศกึษาพบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิมอีายุระหว่าง 31 - 40 ปี สถานภาพโสด มรีะดบั
การศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนกังานบรษิทั มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 15,000 - 30,000 บาท มคีวามถีใ่นการซือ้ชดุ
ชัน้ใน 1-2 ครัง้/ปี สถานทีท่ีซ่ือ้ชดุชัน้ใน คอื เซน็ทรลั ซือ้ชดุชัน้ในจ านวน 1 – 2 ชิน้/ครัง้ คา่ใชจ้่ายในการซือ้ชดุ
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ชัน้ในโดยเฉลีย่ คอื 1,000 - 1,500 บาท/ครัง้ บุคคลทีม่อีทิธพิลในการซือ้ คอื ตนเอง ผลจากการทดสอบสมมตฐิาน
พบว่า การสือ่สารทางการตลาดและการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ชดุชัน้ในยีห่อ้
วาโกข้องสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร และเมือ่แยกยอ่ยองคป์ระกอบของการสือ่สารทางการตลาดพบวา่ ในดา้นการ
ขายโดยพนกังานมคีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ สว่นในดา้นการโฆษณา ดา้นการประชาสมัพนัธ ์ดา้นการ
สง่เสรมิการขายและดา้นการจดักจิกรรมพเิศษไมม่คีวามสมัพนัธก์บัการตดัสนิใจซือ้ ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
ค าหลกั: การสือ่สารทางการตลาด, การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้, การตดัสนิใจซือ้, วาโก ้
 

ค าน า 
 ปจัจุบันธุรกิจชุดชัน้ ในเป็นธุรกิจที่มีการ
แข่ งขัน สู งหลายแบ รนด์ ต่ า งออกผลิตภัณ ฑ์ ที่
ตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้มากขึน้โดยน าเสนอ
จุดแข็งของตัวสินค้า  มีการสร้างกลยุทธ์และท า
การตลาดในรูปแบบต่างๆ เพื่อช่วงชงิและขยายฐาน
กลุ่มลูกคา้ ซึง่มูลค่าตลาดรวมของชุดชัน้ในแบรนด์ใน
ตลาดของไทยอยู่ที่6,000 ล้านบาท ในปี 2556 และ
เติ บ โ ต ขึ้ น เ ป็ น  7,000 ล้ า น บ า ท  ใ น ปี  2557 
(Prachachat, 2558) 

จากการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ของโลกยุค
ปจัจุบันการสื่อสารต่างๆสามารถเข้าถึงได้อย่าง
รวดเรว็ โลกออนไลน์เขา้มามบีทบาทมากขึน้ท าใหก้าร
แข่งขนัรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงท าให้ผู้ประกอบการใช้  
กลยุท ธ์ ก ารแข่ งขัน ใน รูป แบบต่ างๆ เพื่ อ เจ าะ
กลุ่มเป้าหมายทีต่้องการ ภาพลกัษณ์ของตราสนิคา้ก็
ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้า
บรษิัทจะต้องสร้างการรบัรู้ และสร้างความเข้าใจ ม ี 
กลยุทธ์ในการท าให้ผู้บรโิภครบัรูภ้าพลกัษณ์ที่ดขีอง
แบรนด์โดยมุ่งหวงัใหเ้กดิผลส าคญัคอืการช่วยกระตุ้น
การขายและชว่งชงิสว่นครองตลาด 
 ส่วนแบ่งตลาดรวมชุดชัน้ในของไทยปี 2557 
แบรนด์ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากที่สุดคือวาโก ้
58% รองลงมาอนัดบัที ่2 คอืซานีน่า 15% อนัดบัที ่3 
ไทรอัม้พ์ 14% และอื่นๆ 13% (บริษัทไทยวาโก้, 
2557)ซึ่งจากขอ้มูลผลประกอบการของบรษิัทไทยวา
โกจ้ ากดัและบรษิทัซาบน่ีา จ ากดั ปีพ.ศ. 2554 – ไตร
มาส 2 พ.ศ. 2558 จะเหน็ไดว้่าบรษิทัวาโกซ้ึ่งเป็นชุด
ชั ้น ใน เบอร์ 1  ของประเทศและมีส่วนแบ่ งทาง
การตลาดมากที่สุดของไทยมียอดขายลดลงซึ่งตรง
ขา้มกบับรษิทัซาบน่ีาผูน้ าในการจดัจ าหน่ายชุดชัน้ใน

อนัดบั 2 กลบัมยีอดขายสูงขึน้ทุกๆปี ดงันัน้บรษิทัวา
โก้จะต้องออกมาท าการสื่อสารทางการตลาดและจดั
กิจกรรมทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น  เพื่ อกระตุ้น
ยอดขายและรกัษาส่วนแบ่งตลาดของบรษิัท ดังนัน้
งานวิจัยเรื่องนี้จึงท าการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับการ
สื่อสารทางการตลาดและการรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สินค้าว่ามีความส าคัญอย่างไรต่อการตัดสินใจซื้อ
สนิคา้ 

วตัถปุระสงค ์
1.เพื่ อศึกษ าป ัจจัยด้ านการสื่ อสารทาง

การตลาดของชุดชัน้ ในยี่ห้อวาโก้ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิน ใจซื้ อชุดชั ้น ในยี่ห้อวาโก้ของสตรีใน เข ต
กรงุเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของตรา
สนิค้าของชุดชัน้ในยี่ห้อวาโก้ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
ชดุชัน้ในยีห่อ้วาโกข้องสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร 

กรอบแนวคิดในการวิจยั 
     
         ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 
 
การส่ือสารทางการตลาด 
- การโฆษณา 
-กาประชาสมัพนัธ ์
- การส่งเสรมิการขาย 
-การขายโดยใชพ้นกังาน 
- การจดักจิกรรมพเิศษ 
 
 
  

 
การรบัรู้ภาพลกัษณ์ตรา

สินค้า 
 

 
การตดัสินใจซ้ือชดุชัน้ในย่ีห้อวาโก้
ของสตรีในเขตกรงุเทพมหานคร 
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สมมติฐานการวิจยั 
 สมมติฐานท่ี1 การสื่อสารทางการตลาด
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ชดุชัน้ในยีห่อ้วาโกข้องสตรใีน
เขตกรงุเทพมหานคร 
 สมมติฐานย่อยที่1.1 องค์ประกอบของการ
สื่อสารทางการตลาดด้านการโฆษณาส่งผลต่อการ
ตัดสิน ใจซื้ อชุดชั ้น ในยี่ห้อวาโก้ของสตรีใน เขต
กรงุเทพมหานคร 
 สมมติฐานย่อยที่1.2 องค์ประกอบของการ
สื่อสารทางการตลาดด้านการประชาสมัพนัธ์ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อชุดชัน้ในยี่ห้อวาโก้ของสตรีในเขต
กรงุเทพมหานคร 
 สมมติฐานย่อยที่1.3 องค์ประกอบของการ
สือ่สารทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการขายส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อชุดชัน้ในยี่ห้อวาโก้ของสตรีในเขต
กรงุเทพมหานคร 
 สมมติฐานย่อยที่1.4 องค์ประกอบของการ
สื่อสารทางการตลาดด้านการขายโดยพนักงานส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซื้อชุดชัน้ในยีห่อ้วาโกข้องสตรใีนเขต
กรงุเทพมหานคร 
 สมมติฐานย่อยที่1.5 องค์ประกอบของการ
สื่อสารทางการตลาดด้านการจดักจิกรรมพเิศษส่งผล
ต่อการตดัสนิใจซื้อชุดชัน้ในยีห่อ้วาโก้ของสตรใีนเขต
กรงุเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี2 การรบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้
ส่งต่อการตัดสินใจซื้อชุดชัน้ในยี่ห้อวาโก้ของสตรีใน
เขตกรงุเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 
 1.ป ระชากรที่ ใช้ ในการศึกษ าครัง้นี้ คือ
ผู้ บ ริ โ ภ ค ที่ ซื้ อ ชุ ด ชั ้ น ใ น ยี่ ห้ อ ว า โ ก้ ใ น เข ต
กรุงเทพมหานครเป็นเพศหญิงที่มีอายุตัง้แต่15 ปี
จนถึงอายุ60 ปีขึ้นไป ซึ่งพิจารณาจากสดัส่วนลูกค้า
ของวาโกโ้ดยจะมกีลุ่มวยัรุ่น 25% ส่วนกลุ่มคนท างาน
กับผู้ใหญ่มีส ัดส่วน 55% และกลุ่มผู้สูงอายุ  20% 
(บรษิทั ไทยวาโก ้จ ากดั มหาชน, 2557) แต่เนื่องจาก
ปรมิาณการซื้อและความถี่ในการซื้อทีแ่ตกต่างกนัจึง
ไม่สามารถระบุจ านวนลูกคา้ของวาโกท้ีแ่น่นอนได้ จงึ

ประมาณจากจ านวนประชากรเพศหญิงทีอ่าศยัอยู่ใน
กรุงเทพมหานครที่มีอายุตัง้แต่ 15 ถึง 60 ปี ซึ่งมี
จ านวน 2,564,582 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน , 
2558) 
 2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภค
ทีซ่ื้อชุดชัน้ในยี่หอ้วาโกใ้นเขตกรุงเทพมหานคร เพศ
หญงิ ผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง และ
ใช้จ านวน 400 คน ซึ่งจ านวนนี้ได้จากการใช้ตาราง
ส าเรจ็รปูของ Yamane (1967) 

สตูรการค านวณหากลุ่มตวัอยา่งดงันี้คอื 
  
 
เมือ่ n = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N = จ านวนประชากรทัง้หมด 
 e = คา่ความคลาดเคลื่อนสงูสดุทีย่อมใหม้ไีด ้

 ประชากรเพศหญงิ ทีม่อีายุตัง้แต่ 15 ปีจนถงึ
อายุ 60 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน
ทัง้สิ้น 2,564,582 คน เป็นจ านวนประชากรที่ใช้ใน
การศกึษา (ระบบสถติทิางการทะเบยีน, 2558) 

 n = 
2,564,582 

1+2,564,582 (0.05)2    

   = 399.99 
 

อปุกรณ์และวิธีการ 
 การวจิยัครัง้นี้เป็นการวิจยัเชงิส ารวจมุ่งศกึษา
โดยมแีหล่งขอ้มลูคอืขอ้มลูปฐมภมู ิ ใช้แบบสอบถาม
เป็น เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมจากการตอบ
แบบสอบถามของผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานครทีใ่ช้
ชุดชัน้ในยี่ห้อวาโก้ จ านวน  400 ตัวอย่าง พร้อมทัง้
แนะน าและชี้แจงวตัถุประสงค์ของการวิจยัแก่ผู้ตอบ
แบบสอบถาม แลว้น าผลทีไ่ดม้าวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 

ผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงทัง้หมด 
400 คน  ส่ วน ใหญ่ มี อ ายุ ร ะห ว่ า ง  31 - 40 ปี  มี
สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาปรญิญาตร ีอาชีพ
พนักงานบริษัท มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  15,000 - 
30,000 บาท  
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ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์
เพียร์ส ัน (Pearson’s Product Moment Correlation) 
ระหว่างปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซื้อชุดชัน้ในยีห่้อ
วาโกข้องสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร 

ตวัแปร 
การส่ือสาร

ทาง
การตลาด 

การรบัรู้
ภาพลกัษณ์
ตราสินค้า 

การ
ตดัสินใจซ้ือ 

การสือ่สารทาง
การตลาด 

1 .357** .162** 

การรบัรู้
ภาพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ 

.357** 1 .153** 

การตดัสนิใจซือ้ .162** .153** 1 
** นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01,* นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตารางที่1 ผลวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่ างการสื่ อสารทางการตลาดและการรับ รู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
ซือ้ชดุชัน้ในยีห่อ้วาโกข้องสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร
เรียงล าดับตามปจัจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
ตัดสิน ใจซื้ อ โดยอันดับแรกคือ  การสื่ อสารทาง
การตลาด (r=0.162) ตามดว้ยการรบัรูภ้าพลกัษณ์ตรา
สนิคา้ (r=0.153) โดยมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิก์ารถดถอย
อย่ า งง่าย  (Simple Regression Analysis) และค่ า
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระหว่างการสื่อสารทาง
การตลาดกบัการตดัสนิใจซื้อชุดชัน้ในยี่ห้อวาโก้ของ
สตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร 

 
ตวัแปร 

การตดัสินใจซ้ือ 
B Std. Beta t Sig. 

ค่าคงที ่ 7.462 .838  8.901 .000 
การสือ่ 
สารทาง 
การตลาด 

 
.051 

 
.016 

  
.162 

  
3.279 

 
.001 

R=.162 𝑅2=.026 SEE=1.84779 F=10.749 Sig.= .001 
 

จากตารางที่  2 พบว่ า  การสื่ อสารทาง
การตลาดสามารถท านายการตดัสนิใจซื้อชุดชัน้ในวา
โกท้ีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 โดยสามารถร่วมกนั
ท านายไดร้อ้ยละ 2.6 

ส่วนค่าน ้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนน
มาตรฐานของการสื่อสารทางการตลาดมีค่าเท่ากับ 
(Beta = .162) ส่งผลทางบวกต่อการตัดสินใจซื้อชุด
ชัน้ในวาโก ้

สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์ก า ร ก า ห น ด  (𝑅2=.026) 
หมายความว่า อทิธิพลของตวัแปรอสิระ การสื่อสาร
ทางการตลาดมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจชือ้ชุดชัน้ในวา
โก ้คดิเป็นรอ้ยละ 2.6 ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 97.4 เป็นผล
เนื่องมาจากตวัแปรอืน่ 

ดงันัน้ การสื่อสารทางการตลาดมอีทิธพิลต่อ
การตดัสนิใจชือ้ชดุชัน้ในวาโก ้โดยมนียัส าคญัทางสถติิ
อยูท่ี ่.05 มคีา่ Sig. เทา่กบั .001 

ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่1 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิก์ารถดถอย
อย่ า งง่าย  (Simple Regression Analysis) และค่ า
ความคลาด เคลื่ อนมาตรฐาน ระหว่ างการรับ รู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้กบัการตดัสนิใจซือ้ชดุชัน้ในยีห่อ้
วาโกข้องสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร 

 
ตวัแปร 

การตดัสินใจซ้ือ 
B Std. Beta t Sig. 

ค่าคงที ่ 8.134 .674  12.065 .000 
ก า ร รั บ รู้
ภ าพ ลักษ ณ์
ตราสนิคา้ 

 
.125 

 
.041 

  
.153 

  
3.084 

 
.002 

R=.153 𝑅2=.023 SEE=1.85060 F=9.508 Sig.= .002 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า การรบัรู้ภาพลักษณ์

ตราสนิคา้ สามารถท านายการตดัสนิใจซือ้ชุดชัน้ในวา
โกท้ีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ.05 โดยสามารถร่วมกนั
ท านายไดร้อ้ยละ 2.3 

ส่วนค่าน ้ าหนักความส าคัญในรูปคะแนน
มาตรฐานของการรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้ามีค่า
เท่ากบั (Beta = .153) ส่งผลทางบวกต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ชดุชัน้ในวาโก ้

สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ ์ก า ร ก า ห น ด  (𝑅2=.023) 
หมายความว่า อิทธิพลของตัวแปรอิสระ การรับรู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจชือ้ชุด
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ชัน้ในวาโก ้คดิเป็นรอ้ยละ 2.3 ทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 97.7
เป็นผลเนื่องมาจากตวัแปรอืน่ 

ดังนั ้น  การรับรู้ภ าพลักษณ์ ตราสินค้ามี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจชื้อชุดชัน้ ในวาโก้ โดยมี
นยัส าคญัทางสถติยิูท่ ี ่.05 มคีา่ Sig. เทา่กบั .002 

ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานที ่2 
 

วิจารณ์ 
สมมติฐานท่ี 1 การสื่อสารทางการตลาด

สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ชดุชัน้ในยีห่อ้วาโกข้องสตรใีน
เขตกรงุเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ยอมรับ
สมมติฐานซึ่งอธิบายได้ว่า การสื่อสารทางการตลาด
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ชดุชัน้ในยีห่อ้วาโกข้องสตรใีน
เขตกรุงเทพมหานครทัง้นี้ เนื่ องจากการสื่อสารทาง
การตลาดเป็นเครือ่งมอืส าคญัทีช่่วยกระตุน้พฤตกิรรม
การซื้อของผู้บริโภค โดยวิธีการสื่อสารในรูปแบบ
ต่างๆเพื่อจูงใจสร้างความคุ้นเคยท าให้ผู้บรโิภคเกิด
การรบัรูเ้กีย่วกบัตวัสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมการซื้อใน
ที่สุดซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ กัลยา (2550) ได้
กล่าวว่าการสื่อสารทางการตลาดเป็นกระบวนการใช้
เครื่องมือการสื่อสารทางตลาดได้แก่ การโฆษณา 
ประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย การตลาดทางตรง 
การขายโดยพนักงาน และการจดักจิกรรมต่างๆ เพื่อ
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการจาก
เจ้าของสนิค้าไปยงัผู้บรโิภคเป้าหมายเพื่อให้เกดิการ
รบัรูจ้ดจ า ชื่นชอบและส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อสนิคา้
ในที่สุด และสอดคล้องกบังานวิจัยของ ปิยมาภรณ์ 
(2555) เรื่องปจัจยัการสื่อสารทางการตลาดทีม่ผีลต่อ
พฤติกรรมการซื้อเครื่องส าอางสกินฟู้ดของประเทศ
เกาหลี ผลการวิจัยพบว่า ป จัจัยการสื่อสารทาง
การตลาด ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ 
การตลาดทางตรง การส่งเสรมิการขาย การขายโดย
พนักงาน การตลาดโดยการบอกต่อ  และการจัด
กจิกรรม ส่งผลต่อพฤตกิรรมการซื้อเครื่องส าอางสกนิ
ฟู้ดของประเทศเกาหล ี

สมมติฐานท่ี  2 การรับรู้ภาพลักษณ์ตรา
สนิคา้สง่ต่อการตดัสนิใจซือ้ชดุชัน้ในยีห่อ้วาโกข้องสตรี
ในเขตกรงุเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า ยอมรับ
สมมติฐานซึ่งอธิบายได้ว่า การรบัรู้ภาพลักษณ์ตรา
สนิคา้ส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อชุดชัน้ในยีห่อ้วาโกข้อง
สตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผูบ้รโิภคมกีาร
รบัรูภ้าพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีด่ขีองวาโก ้จงึสง่ผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อชุดชัน้ ในยี่ห้อวาโก้ของผู้บริโภค ซึ่ ง
ส อดคล้อ งกับ แน วคิด ของ  วิร ัช  (2540 ) เรื่ อ ง
ภาพลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การธุรกิจกล่าวว่า
ภาพลักษณ์ที่มีต่อสินค้าตราใดตราหนึ่ ง (Brand 
Image) เป็นภาพที่เกดิขึ้นในใจของประชาชนที่มีต่อ
สนิคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หนึ่งหรอืตราใดตราหนึ่งซึ่งมกัอาศยั
การโฆษณาและการส่งสรมิการขาย เพื่อเน้นถึงคุณ
ลกัษณะเฉพาะหรอืจุดขายโดยมกีารก าหนดต าแหน่ง
ครองใจ (Positioning) ของสนิคา้ใหค้วามแตกต่างจาก
ยี่ห้ออื่นๆ การสร้างภาพลักษณ์ของตราหรือยี่ห้อ
อาจจะท าได้ โดยอาศัยการออกแบบสินค้าหรือ
ผลติภณัฑ์หบีห่อตรายีห่อ้สสีนัทีม่คีวามเด่นพเิศษและ
มีเอกลักษณ์ เป็นของตนเองจึงท าให้สินค้าหรือ
ผลติภณัฑ์เหนือการแขง่ขนัจากบรษิทัคู่แขง่อื่นๆ และ
สามารถด ารงหรอืประทบัอยู่ในความทรงจ าและจติใจ
ของประชาชนผู้บรโิภคอย่างยาวนาน และสอดคล้อง
กับ งาน วิจัยของ  พนิ ด า  (2556) เรื่ อ งการรับ รู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการซื้อและ
ตั ด สิ น ใ จ ซื้ อ ชุ ด ว่ า ย น ้ า ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร : เปรยีบเทยีบระหว่างตราของไทย
กบัตราของสหรฐัอเมรกิาพบว่า การรบัรู้ภาพลกัษณ์
ตราสินค้าชุดว่ายน ้ าของไทยกับและสหรฐัอเมริกา
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยด้านผู้ใช้ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อมากที่สุดและมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
ดงันัน้ จงึเหน็ไดว้่าภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคีวามส าคญั
ต่อสนิค้าทุกประเภทเมื่อตราสนิค้ามีภาพลกัษณ์ที่ดี
และมคีวามแขง็แกร่งกจ็ะส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อของ
ผู้บริโภคและยังสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอีกทั ้งยังส่งผลดีต่อชื่อเสียงและ
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ยอดขายของธุรกจิรวมถงึความภกัดีต่อตราสนิคา้ของ
ผูบ้รโิภค 

สรปุ 
 สรุปผลการทดลองการวจิยัตามวตัถุประสงค์
ในการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้
 1.เพื่ อศึกษ าป ัจจัยด้ านการสื่ อสารทาง
การตลาดของชุดชัน้ ในยี่ห้อวาโก้ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสิน ใจซื้ อชุดชั ้น ในยี่ห้อวาโก้ของสตรีใน เขต
กรงุเทพมหานคร 
 - วิเคราะห์โดยการใช้ค่าสัมประสิทธิก์าร
ถดถอยอย่ างง่าย  (Simple Regression Analysis) 
และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระหว่างการสื่อสาร
ทางการตลาดกบัการตดัสนิใจซื้อชุดชัน้ในยี่ห้อวาโก้
ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการสือ่สารทาง
การตลาดมอีทิธิพลต่อการตดัสนิใจชื้อชุดชัน้ในวาโก ้
โด ย มี นั ย ส า คัญ ท า งส ถิ ติ อ ยู่ ที่  .05 มี ค่ า  Sig. 
เทา่กบั .001 

2.เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของตรา
สนิค้าของชุดชัน้ในยี่ห้อวาโก้ที่ส่งผลต่อการเลือกซื้อ
ชดุชัน้ในยีห่อ้วาโกข้องสตรใีนเขตกรงุเทพมหานคร 

- วิเคราะห์โดยการใช้ค่าสัมประสิทธิก์าร
ถดถอยอย่ างง่าย  (Simple Regression Analysis) 
และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระหว่างการรบัรู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้กบัการตดัสนิใจซือ้ชดุชัน้ในยีห่อ้
วาโกข้องสตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรบัรู้
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจชือ้ชุด
ชัน้ในวาโก้ โดยมนีัยส าคญัทางสถิติยู่ที่.05 มคี่าSig. 
เทา่กบั .002 

ค าขอบคณุ 
 ผู้ วิ จั ย ข อ ข อ บ พ ระคุ ณ  ด ร .ร วิพ ร รณ 
สภุาวรรณ์ ทีก่รณุาใหเ้กยีรตเิป็นทีป่รกึษาในการศกึษา
ครัง้นี้พร้อมทัง้ให้ค าปรึกษาข้อแนะน าต่างๆในการ
ท างานวจิยัตลอดจนความกรุณาของอาจารยใ์นการสัง่
สอนใหค้วามรูต้่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการศกึษาครัง้นี้
ท าใหก้ารศกึษาคน้ควา้อสิระครัง้นี้มคีวามสมบรูณ์หาก
รายงานการศึกษาส่วนบุคคลฉบับนี้มีข้อผิดพลาด
ประการใดผูศ้กึษาขออภยัมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบงัคบัใช้กฎหมายการขดุดิน 
และถมดิน ในพืน้ท่ีเทศบาลเมืองคลองแห จงัหวดัสงขลา 

The people’s participation in enforcing the Act of Excavation and Land Reclamation 
in the area of Khlong Hae Town Municipality, Songkhla Province 

 
บณิุกา จนัทรเ์กต1ุ* และ ชาญวิทย ์จนัทรอิ์นทร1์ 

Bunika Chanked1* and Chanwitt Janin1 
 

ABSTRACT 
 This research aimed to study the people’s participation in enforcing the Act of Excavation and Land 
Reclamation B.E. 2543 in the area of Klong Hae Town Municipality, Songkhla Province. It was a quantitative 
research using a questionnaire instrument to collect data from 377 samples. The data were analyzed and 
processed by SPSS while the hypotheses were statistically tested by T-Test, and F-Test. 
 The findings were that the people’s participation in enforcing the Act of Excavation and Land 
Reclamation B.E. 2543 in Klong Hae Town Municipality’s region was at a moderate level, and also the 
differences of gender, age, social status, educational level, and occupation did not show a difference of the 
participation performance in law enforcement. 
Keywords: Act of Excavation and Land Reclamation, law enforcement, participation  
 

บทคดัย่อ 
โดยงานวจิยัชิน้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการมสีว่นรว่มของประชาชนในการบงัคบัใชก้ฎหมายการขดุดนิ

และถมดนิ ในพื้นที่เทศบาลเมอืงคลองแห จงัหวดัสงขลา เป็นการวิจยัเชงิปรมิาณโดยการใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 377 คน น ามาวิเคราะห์และประมวลผล โดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รปูทางสถติมิาวเิคราะหข์อ้มลู และทดสอบสมมตฐิานโดยใชส้ถติ ิT-test และ F-Test 

ผลวจิยัพบว่า การมสีว่นรว่มของประชาชนต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายการขดุดนิและถมดนิของเทศบาลเมอืง
คลองแห อยูใ่นระดบัปานกลาง และประชาชนทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมี
สว่นรว่มในการบงัคบัใชก้ฎหมายการขดุดนิและถมดนิของเทศบาลเมอืงคลองแหไมแ่ตกต่างกนั 
ค าหลกั: กฎหมายการขดุดนิและถมดนิ, การบงัคบัใชก้ฎหมาย, การมสีว่นรว่ม 

 
ค าน า 

ในสภาวะปจัจุบันการด าเนินการก่อสร้าง
ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างที่อยู่อาศยัส่วนบุคคล
หรอืการประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์คีวาม

จ า เ ป็ นต้อ งด า เนิ น กา รขุ ดดินหรือ ถมดิน เพื่ อ
เปลี่ยนแปลงการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิใหส้มตามความ
ประสงค์ของเจ้าของทีด่ิน ซึ่งในการขุดดนิและถมดิน 
ได้มพีระราชบญัญตักิารขุดดนิและถมดนิ พ.ศ. 2543 
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ประกาศใชบ้งัคบัเพื่อควบคุมการขุดดนิและถมดนิให้
ด าเนินการไปอย่างถูกต้องและไม่เกิดอันตรายต่อ
ทรพัยส์นิและความปลอดภยัของประชาชน โดยในการ
บงัคบัใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 
2543 ดงักล่าวไดใ้หอ้ านาจองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ซึง่ไดแ้ก่ องคก์ารบรหิารส่วนต าบล เทศบาล องคก์าร
บริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา 
ประกาศกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
( กฎหมายล า ดับ รอง )  ซึ่ ง ออกตามอ าน าจ ใ น
พระราชบัญญตัิการขุดดินและถมดิน ในฐานะที่เป็น
กฎหมายของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้บังคับ
เกี่ยวกบัการขุดดินและถมดินในเขตท้องถิ่นนัน้ๆให้
เป็นไปตามพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ พ.ศ.
2543  

แต่ในการบงัคบัใช้กฎหมายเกี่ยวกบัการขุด
ดินและถมดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับ
พบว่า มปีญัหาในการบงัคบัใช้ เช่น ในกรณีเจ้าของ
ที่ดินจะด าเนินการถมดินซึ่งมีพื้นที่ดินเกิน 2,000 
ตารางเมตร โดยถมดินให้มคีวามสูงของเนินดินเกิน
กว่าระดบัทีด่นิของเจา้ของอื่นทีอ่ยูข่า้งเคยีง  หรอื การ
ถมดนิโดยไม่แจง้ขออนุญาตการถมดนิต่อเจา้พนักงาน
ทอ้งถิน่ การถมดนินอกเวลาทีก่ฎหมายก าหนด (การ
ถมดินในเวลากลางคืน) การถมดินตามที่กฎหมาย
ก าหนดให้มีวิศวกรควบคุม หรือการถมดินปิดท่อ
ระบายน ้าอนัก่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่เจา้ของทีด่นิ
ขา้งเคยีง เป็นตน้ 

แนวทางหนึ่งในการแกไ้ขปญัหาการบงัคบัใช้
กฎหมายเกี่ยวกับการขุดดินและถมดินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความจ าเป็นต้องอาศยัการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในทอ้งถิน่เพื่อใหเ้ขา้มามสี่วน
ร่วมต่างๆ เช่น การเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้
กฎหมาย การเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็น เพื่อให้การด าเนินการขุดดินและถมดิน 
สามารถด าเนินการไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
และเป็นการลดปญัหาความขดัแยง้ในการขุดดนิและ
ถมดินระหว่ างประชาชนด้วยกัน หรือระหว่ า ง
ประชาชนกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น ทัง้นี้ผู้วจิยั
ไดค้ดัเลอืกพืน้ทีใ่นการท าวจิยัคอื เทศบาลเมอืงคลอง

แห เป็นกรณีศกึษาวจิยัเนื่องจากพบว่า ปจัจุบนัภายใน
เขตเทศบาลเมอืงคลองแห มกีารด าเนินการขดุดนิและ
ถมดนิเพิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบังคบัใช้
กฎหมายการขดุดนิและถมดนิ ของเทศบาลเมอืงคลอง
แห จงัหวดัสงขลา 

อปุกรณ์และวิธีการ 
การวจิยัเรื่องการมสี่วนร่วมของประชาชนต่อ

การบังคบัใช้กฎหมายการขุดดินและถมดินในพื้นที่
เทศบาลเมอืงคลองแห จงัหวดัสงขลาเป็นการวจิยัเชงิ
ส ารวจ (Survey Research) โดยประชากรทีใ่ชใ้นการ
วิจัย คือประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลเมือง
คลองแหจาก 39 ชุมชน จ านวน  24,261 คน ซึง่เลอืก
ขนาดของกลุ่มตวัอย่างโดยใชต้ารางของเครซีแ่ละมอร์
แกน (Krejcie and Morgan, 1970) และใช้วิธีการสุ่ม
แบบชั ้น ภู มิ  (Stratified Random Sampling) แล ะ
วธิกีารสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จน
ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 377 คน เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ
วจิยัเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งค าถามออกเป็น 3 สว่น 
ได้แก่ ส่วนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  
อาชพี สถานภาพ ระดบัการศกึษา ระยะเวลาทีอ่ยู่ใน
ชุมชน ส่วนที่2 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการรบัรู้และการแสดงความคิดเห็นต่อ
กฎหมายการขุดดินและถมดินของประชาชนในเขต
เทศบาลเมอืงคลองแห โดยมลีกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั จ าแนกเป็น 3 ประเดน็ ไดแ้ก่ 1) 
การมสี่วนร่วมของประชาชนก่อนลงมอืขุดดนิและถม
ดนิ ได้ค่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.75 2) การมสี่วนร่วม
ของประชาชนในระหว่างลงมอืขดุดนิและถมดนิ ไดค้่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.78 และ 3) การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนภายหลงัการขดุดนิและถมดนิเสรจ็สิน้ ไดค้่า
ความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.81 และค่าความเชื่อมัน่ทัง้ฉบบั
เ ท่ า กับ  0.84 แ ล ะ ส่ ว นที่ 3  ค ว ามคิด เ ห็ น แ ล ะ
ขอ้เสนอแนะอืน่ๆ  

ส่วนการวิ เคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัย ใช้กา ร
ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาต ร ฐ าน  แ ล ะ ใ ช้ ส ถิติ  t-test แล ะ  F-test เ พื่ อ
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เปรยีบเทยีบการมสีว่นรว่มของประชาชนต่อการบงัคบั
ใชก้ฎหมายการขดุดนิและถมดนิในพืน้ทีเ่ทศบาลเมอืง
คลองแห จังหวัดสงขลา  จ า แนกตาม ลักษณะ
ประชากรศาสตร ์ 

ผล 
 จากการศกึษาการมสี่วนร่วมของประชาชน
ต่อการบังคับใช้กฎหมายการขุดดินและถมดินของ
เทศบาลเมืองคลองแห อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในระหว่างลงมอืขดุดนิและถมดนิ มคีา่เฉลีย่
สูงสุด รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของประชาชน
ภายหลงัการขุดดนิและถมดนิเสรจ็สิ้น และการมสี่วน
ร่วมของประชาชนก่อนลงมือขุดดินและถมดิน  มี
คา่เฉลีย่ต ่าสดุ ดงัตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 การมสี่วนร่วมของประชาชนในการบงัคบั
ใช้กฎหมายการขุดดินและถมดิน ในพื้นที่เทศบาล
เมอืงคลองแห จงัหวดัสงขลา 

ตวัแปร 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

x̅ S.D. แปล
ความ 

1. การมสี่วนร่วมของประชาชนก่อนลง
มอืขดุดนิและถมดนิ 

3.06 1.05 ปาน
กลาง 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ระหว่างลงมอืขดุดนิและถมดนิ 

3.61 1.02 ปาน
กลาง 

3. กา ร มีส่ ว น ร่ ว มข อ งป ร ะ ช าชน
ภายหลงัการขุดดินและถมดนิเสร็จ
สิน้ 

3.09 1.03 ปาน
กลาง 

รวม 3.25 1.03 
ปาน
กลาง 

 
 จากการเปรยีบเทยีบระดบัการมสี่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายการขุดดนิและถม
ดิน ในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห จังหวัดสงขลา 
จ าแนกตามลกัษณะประชากรศาสตร ์พบว่า ประชาชน
ที่มีเพศ สถานะ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ
ต่างกนั มสี่วนร่วมในการบงัคบัใชก้ฎหมายการขดุดนิ
และถมดินของเทศบาลเมืองคลองแหไม่แตกต่างกนั 
ทัง้ในด้านการมสี่วนร่วมของประชาชนก่อนลงมอืขุด
ดินและถมดิน ในระหว่างลงมือขุดดินและถมดิน 

ภายหลงัการขดุดนิและถมดนิเสรจ็สิน้ และโดยรวม ผล
การทดสอบสมมตฐิานแสดงดงัตารางที ่2-6 
 
ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของประชาชน
ต่อการการบงัคบัใชก้ฎหมายการขดุดนิและถมดนิ ใน
พื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห จังหวัดสงขลา จ าแนก
ตามเพศ 

ตวัแปร 
ชาย หญิง 

t 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ก่อนลงมอืขดุดนิฯ 3.37 0.43 3.24 0.56 2.87 
2. ระหว่างลงมอืขดุดนิฯ 2.54 0.74 3.52 0.73 0.12 
3. ภายหลงัการขดุดนิฯ 3.10 0.65 3.03 0.69 0.96 

รวม 3.32 0.44 3.23 0.52 1.71 

 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของประชาชน
ต่อการการบงัคบัใชก้ฎหมายการขดุดนิและถมดนิ ใน
พื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห จังหวัดสงขลา จ าแนก
ตามสถานะ 

ตวัแปร 
ประชาชน เจ้าหน้าท่ีรฐั 

t 
�̅� S.D. �̅� S.D. 

1. ก่อนลงมอืขดุดนิฯ 3.28 0.51 3.43 0.57 1.16 
2. ระหว่างลงมอืขดุดนิฯ 3.50 0.73 3.80 0.68 2.25 
3. ภายหลงัการขดุดนิฯ 3.06 0.67 3.01 0.74 0.06 

รวม 3.25 0.49 3.37 0.54 0.76 

 
ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบการมสี่วนร่วมของประชาชน
ต่อการการบงัคบัใชก้ฎหมายการขดุดนิและถมดนิ ใน
พื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห จังหวัดสงขลา จ าแนก
ตามอาย ุระดบัการศกึษา และอาชพี  
 

ตวัแปร ค่าเฉล่ีย (�̅�) F-
test ก่อนลง

มอืขดุดนิ
ฯ 

ระหว่าง
ลงมอืขดุ
ดนิฯ 

ภายหลงั
การขดุ
ดนิฯ 

อาย ุ    0.18 
≤30 ปี 3.24 3.48 3.02  
31-40 ปี 3.33 3.53 3.15  
41-50 ปี 3.32 3.43 3.01  
51-60 ปี 3.31 3.56 2.97  
≥61 ปี 3.24 3.63 3.12  
ระดบัการศึกษา    1.62 
ไมไ่ดเ้รยีน 2.97 3.31 2.93  
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ตวัแปร ค่าเฉล่ีย (�̅�) F-
test ก่อนลง

มอืขดุดนิ
ฯ 

ระหว่าง
ลงมอืขดุ
ดนิฯ 

ภายหลงั
การขดุ
ดนิฯ 

ประถมศกึษา 3.29 3.55 3.10  
มธัยมศกึษา 3.33 3.52 3.13  
ปรญิญาตร ี 3.39 3.64 2.99  
สงูกว่าปรญิญาตร ี 2.97 2.33 2.00  
อาชีพ    2.19 
รบัราชการ 3.60 3.94 3.15  
พนกังานเอกชน 3.35 3.53 3.01  
ท าสวน/ท าไร ่ 3.19 3.44 2.97  
คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั 3.25 3.43 3.13  
นกัศกึษา 3.35 3.81 2.99  
อื่นๆ 3.31 3.61 2.89  

 
วิจารณ์ 

 การมสี่วนร่วมในระดบัการตดิตามตรวจสอบ
ต่อการบังคับใช้กฎหมายการขุดดินและถมดินของ
ประชาชนภายในเขตเทศบาล  พบว่า เทศบาลยงัไม่
เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามสีว่นรว่มในการตดิตาม
ตรวจสอบการบงัคบัใชก้ฎหมายการขุดดนิและถมดนิ 
ทัง้นี้เพราะ กระบวนการมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การตดิตามตรวจสอบการบงัคบัใชก้ฎหมายการขดุดนิ
และถมดนิบทบญัญตัขิองกฎหมายยงัไม่เปิดโอกาสให้
ประชาชนไดเ้ขา้ไปมสี่วนร่วมในการตดิตามตรวจสอบ 
ซึง่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ วรีเกยีรต ิ(2555) ได้
ท า กา รศึกษ า เ รื่ อ ง  “ การศึกษ ากา รบัง คับ ใ ช้
พระราชบัญญัติการขุดดิน พุทธศักราช 2543 เขต
เทศบาลนครราชสมีา ” ซึง่ผลจากการศกึษาพบว่าหาก
ผูค้วบคุมการบงัคบัใชก้ฎหมายพบว่ามกีารกระท าผดิ
ตามพระราชบญัญตักิารขุดดินและถมดนิ พ.ศ.2543 
เจ้าหน้าทีจ่ะใชห้ลกัรฐัศาสตรม์ากกว่านิตศิาสตร์ โดย
จะใช้วิธีการเจรจาเพื่อให้ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
มากกว่าการออกค าสัง่เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย 
และสอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของ ทศพกัตร ์(2557) ได้
ท าการศกึษาเรือ่ง “การมสี่วนรว่มของประชาชนในการ
จดัการสิง่แวดล้อมขององค์การบรหิารส่วนต าบล ใน
เขตอ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม” พบว่า 
ประชาชนทีม่เีพศแตกต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบั

การมีส่วนร่วมของประชาชนไม่แตกต่างกัน  และ
สอดคลอ้งกนังานวจิยัของ พระมหาประกาศติ (2556) 
ไดท้ าการศกึษาเรื่อง “การมสี่วนร่วมของประชาชนใน
การพฒันาหมู่บ้านเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนบ้าน
คลองใหม่ อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม” พบว่า 
โดยภาพรวมประชาชนทีม่ ีเพศ อายุ ระดบัการศกึษา 
และอาชพี ต่างกนั มสี่วนร่วม ในการพฒันาหมู่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง โดยภาพรวมไมต่่างกนั 

ข้อเสนอแนะ 
1 .  เทศบาล เมือ งคลองแห  คว รมีก า ร

ประชาสมัพนัธเ์ผยแพร่ความรูก้ฎหมายการขดุดนิและ
ถมดินผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของเทศบาลเพื่อให้
ประชาชนภายในเขตเทศบาลไดม้คีวามรูก้ฎหมายการ
ขดุดนิและถมดนิเพิม่มากขึน้ . 

2. ควรเพิม่ช่องทางการมสี่วนร่วมโดยเปิดรบั
ฟงัความคิดเห็นจากประชาชนผู้ได้ร ับผลกระทบ
โดยตรงในระหว่างการด าเนินการขุดดินหรอืถมดิน 
หรอื เมือ่ท าการขดุดนิหรอืถมดนิเสรจ็สิน้ 

3. ควรสรา้งการมสี่วนร่วมโดยใหผู้น้ าชุมชน
ในแต่ละชุมชนของเทศบาลได้เข้าไปช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการบงัคบัใช้กฎหมายระมดัระวงั
ดูแลให้การด าเนินการขุดดินและถมดินที่กระท าใน
ชมุชนปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งถกูตอ้ง 
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ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายการขดุดินและถมดิน : กรณีศึกษา 
เทศบาลเมืองคลองแห จงัหวดัสงขลา 

Legal Problems for enforcement related to Excavation and land reclamation in 
Khlong Hae Municipality, Songkhla Province 

 
ชาญวิทย ์จนัทรอิ์นทร1์* และ บณิุกา จนัทรเ์กต1ุ 

Chanwitt janin1* and Bunika Chanked1 
 

ABSTRACT 
 The objective of this qualitative research is to study the legal problems for enforcement related to 
excavation and land reclamation in Khlong Hae Municipality, Songkhla Province. Research methodology 
are in-depth interview with the mayor, administrators, members of council, the director and staff of the 
Engineering Division of the Municipality and leader of the community. 
 The result indicates that there are no problems for land excavation, opposite of land reclamation, 
there are problems from Statute law and problems from people involved in law enforcement. However, 
the researcher suggest that Khlong Hae Municipality should enact by municipality laws amendment 
regarding land reclamation. 
Keywords: Legal enforcement, Excavation and land reclamation 
 

บทคดัย่อ
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมายการขุดดนิและถมดนิของเทศบาล
เมอืงคลองแห จงัหวดัสงขลา  โดยเลอืกใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ( Qualitative Research )โดยการสมัภาษณ์เชงิ
ลึก( In-depth Interview )จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ นายกเทศมนตร ีผู้บรหิารของ
เทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ผู้น าชุมชน ผู้อ านวยการกองช่างเทศบาล  และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาล ผล
การศกึษาไม่พบปญัหาการบงัคบัใชท้ีเ่กีย่วกบัการขดุดนิแต่พบปญัหาการบงัคบัใชจ้ากการถมดนิ โดยปญัหาการ
บังคบัใช้กฎหมายการถมดินพบว่าเป็นปญัหาซึ่งเกดิจากตัวบทบัญญัติของกฎหมาย กบัปญัหาจากผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการบังคบัใช้กฎหมาย โดยผู้ศึกษาได้เสนอแนะให้เทศบาลเมืองคลองแหตราเทศบัญญัติเทศบาล
เกีย่วกบัการถมดนิขึน้ใชบ้งัคบัเพิม่เตมิเพือ่แกไ้ขปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมายเกีย่วกบัการถมดนิ 
ค าหลกั: การบงัคบัใชก้ฎหมาย, การขดุดนิและถมดนิ 
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ค าน า 
ในสภาวะปจัจุบันการด าเนินการก่อสร้าง

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสรา้งที่อยู่อาศยัส่วนบุคคล
หรอืการประกอบธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์คีวาม
จ า เป็ น ต้ อ งด า เนิ น ก ารขุ ด ดิ น ห รือ ถมดิน เพื่ อ
เปลีย่นแปลงการใชป้ระโยชน์ในทีด่นิใหส้มตามความ
ประสงคข์องเจา้ของผูถ้อืกรรมสทิธิใ์นทีด่นิ โดยในการ
ขุดดนิและถมดินในปจัจุบนัได้ม ีพระราชบญัญตัิการ
ขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ประกาศใช้บังคบัเพื่อ
ควบคุมการขุดดินและถมดินให้ด าเนินการไปอย่าง
ถูกต้องและไม่เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและความ
ปลอดภยัของประชาชน โดยกฎหมายได้มอบอ านาจ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบังคับใช้
กฎหมายได้โดยตรง อกีทัง้สามารถตรากฎหมายของ
ท้องถิ่น (กฎหมายล าดับรอง) ขึ้นประกาศใช้บังคับ
เกี่ยวกบัการขุดดินและถมดินในเขตท้องถิ่นนัน้ๆได้
ทัง้นี้เพือ่ใหส้ามารถบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตักิารขดุดนิ
และถมดนิ พ.ศ.2543 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

แต่อย่างไรก็ตามในการน ากฎหมายออกมา
บั งคับ ใช้  ก็ ยังค งพบป ัญ ห าอยู่ ห ล ายป ระการ 
ตัวอย่างเช่น เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายไม่น า
กฎหมายออกมาบังคับ ใช้อย่างจริงจัง หรือ  ตัว
บทบัญญัติของกฎหมายยังมีปญัหา หรือ การขาด
ความรูค้วามเขา้ใจจากผูบ้งัคบัใชก้ฎหมาย หรอื ผูถู้ก
บงัคบัใช้กฎหมาย จึงส่งผลท าให้การน ากฎหมายไป
บงัคบัใชไ้ม่เกดิประโยชน์ตามเจตนารมยข์องกฎหมาย
ได ้เนื่องจากกฎหมายเมื่อไดต้ราขึน้เพื่อใชบ้งัคบัแล้ว
ย่อมต้องท าให้เกิดความศกัดิส์ ิทธิ ์และต้องน ามาใช้
บังคับได้ ดังกรณีการประกาศก าหนดเขตควบคุม
มลพษิ ซึ่งตามมาตรา 59 ของพระราชบญัญตัสิ่งเสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2535 ซึง่
บัญญัติว่า “ ในกรณีที่ปรากฏว่าท้องที่ใดมีปญัหา
มลพษิซึง่มแีนวโน้มทีจ่ะรา้ยแรงถงึขนาดเป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพอนามยัของประชาชน หรอื อาจก่อให้เกดิ
ผลกระทบ เสียหายต่ อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ให้
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตมิอี านาจประกาศใน
ราชกจิจานุเบกษาก าหนดใหท้อ้งทีน่ัน้เป็นเขตควบคุม
มลพิษเพื่อด าเนินการควบคุม ลด และ ขจัดมลพิษ 

ได ้” ซึง่จากบทบญัญตัขิองกฎหมายดงักล่าวจะเหน็ได้
ว่าหากพบว่าท้องที่ใดเกิดปญัหามลพิษที่มีแนวโน้ม
ร้าย แ รงถึ งขน าด เป็ น อัน ต รายต่ อสุ ขภ าพ นั ้น 
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตติอ้งออกประกาศให้
ทอ้งที่นัน้เป็นเขตควบคุมมลพษิ การไม่ออกประกาศ
เป็นเขตควบคุมมลพิษย่อมถือได้ว่าผู้มีอ านาจไม่
กระท าตามกฎหมายและไม่บงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อให้
กฎหมายเกดิความศกัดิส์ทิธิ ์(สนุีย,์ 2542) 
 จากสภาพของปญัหาดงักล่าว เทศบาลเมอืง
คลองแห ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมี
อ านาจบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัิการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ. 2543 แต่ปรากฏว่าเมื่อกฎหมายได้ประกาศใช้
บงัคบัแล้วการขุดดินและถมดินก็ยงัคงเกดิปญัหาอยู่
บ่อยครัง้ และ เนื่องจากพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห 
เป็นพื้นที่ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วดังจะเห็นได้จากมีการถมดินเพื่ อด าเนิ น
โครงการก่อสร้างบ้านจัดสรรอยู่มากมายในหลายๆ
โครงการ จงึท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาปญัหาในการ
บงัคบัใช้กฎหมายการขุดดินและถมดินของเทศบาล
เมอืงคลองแห เพื่อจะท าใหส้ามารถทราบถงึปญัหาใน
การบงัคบัใชแ้ละเทศบาลเมอืงคลองแหสามารถน าผล
ทีไ่ดจ้ากการศกึษาวจิยัและขอ้เสนอแนะในการวจิยัไป
ใช้ในการแก้ไขปญัหาการขุดดินและถมดินของทาง
เทศบาลฯต่อไปในอนาคต 

อปุกรณ์และวิธีการ 
 การวจิยัเรือ่งปญัหาการบงัคบัใชก้ฎหมายการ
ขุดดินและถมดิน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองคลองแห 
จงัหวดัสงขลา เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ ( Qualitative 
Research ) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-depth 
Interview) จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบังคับใช้
กฎหมาย ได้แก่ นายกเทศมนตรี  ผู้บริหารของ
เท ศบ าล  ส ม าชิ ก ส ภ า เท ศบ าล   ผู้ น า ชุ ม ช น 
ผูอ้ านวยการกองช่างเทศบาล  และเจา้หน้าทีก่องช่าง
เทศบาล จ านวน 10 คนโดยการด าเนินการสมัภาษณ์
ใชรู้ปแบบค าถามแบบกึง่โครงสรา้ง(Semi-structured 
questions) เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถ้วน จากผูท้ีใ่หข้อ้มูล
ส าคัญทัง้หมด (Key performance) โดยมีประเด็น
ค าถามจ านวน 2 ค าถาม ไดแ้ก่  
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 1. สภาพปญัหาการขุดดนิของเทศบาลเมอืง
คลองแหเป็นอยา่งไร 
 2. สภาพปญัหาการถมดินของเทศบาลเมอืง
คลองแหเป็นอยา่งไร  

ผล 
  ผลการศึกษาปญัหาการบังคับใช้กฎหมาย
การขุดดนิและถมดิน: กรณีศกึษาเทศบาลเมอืงคลอง
แห จงัหวดัสงขลา พบว่าการขดุดนิไมพ่บปญัหา  สว่น
การถมดนิพบปญัหา 2 ประเด็น ไดแ้ก่ ปญัหาอนัเกดิ
จากตวับทบญัญตัใินพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถม
ดนิ พ.ศ.2543 และปญัหาอนัเกดิจากผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย ซึง่อธบิายได ้ดงันี้ 
  1. ป ัญ หาอัน เกิด จากตัวบทบัญญั ติ ใน
พระราชบญัญัตกิารขุดดนิและถมดิน พ.ศ.2543 โดย
สามารถแยกประเดน็ปญัหาได ้2 ประเดน็ ดงันี้ 
     1.1 ปญัหาตัวบทบัญญัติของกฎหมายที่
ก าหนดขนาด( จ านวนเนื้อที่ดิน) ในการถมดิน ซึ่ง
กฎหมายบัญญัติให้การถมดินตัง้แต่ 2,000 ตาราง
เมตร (1 ไร่ 1 งาน ขึน้ไป) เท่านัน้ทีจ่ะตอ้งขออนุญาต
การถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่หากท าการถม
ดนิเพยีงเล็กน้อยคอืเนื้อทีต่ ่ากว่า 2,000 ตารางเมตร 
(ไม่ เกิน  1 ไร่ 1 งาน) ไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถิน่ ซึง่จากการศกึษาพบว่าการถมดนิทีม่ ี
ขนาดเนื้อที่ดินเพียงเล็กน้อย(ไม่เกิน 1 ไร่ 1 งาน) 
กฎหมายไม่ได้ก าหนดใหต้้องแจ้งการถมดนิท าให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบจึงไม่อาจเข้าไปควบคุมการ
ด าเนินการถมดินได้ แต่การถมดินในลักษณะเช่นนี้
อาจส่งผลกระทบ ตัวอย่างเช่น การถมดินทับทาง
ระบายน ้าส่งผลกระทบโดยรวมต่อระบบการระบายน ้า
ในบริเวณใกล้เคียง หรือการถมดินเนื้อที่ดินเพียง
เล็กน้อยอาจก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญแก่
ประชาชนหรอืเจ้าของที่ดินขา้งเคยีงได้ ตวัอย่างเช่น 
เกดิฝุน่ละอองรบกวนทีพ่กัอาศยัขา้งเคยีง เป็นตน้ 
  1.2. ปญัหาตวับทบญัญตัขิองกฎหมายไม่ได้
ก าหนดระดับการห้ามถมดินเกินระดับความสูงใน
ระดบัใดไว ้เนื่องจากพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถม
ดนิ พ.ศ.2543 ไม่ได้มกีารก าหนดระดบัในการถมดิน
ว่าหา้มถมดนิเกนิกว่าระดบัใดไว้ จึงท าใหเ้กดิการฝ่า

ฝืนถมดินเกินกว่าระดับความสูงของพื้นดินเดิม ซึ่ง
หากพจิารณาตวัพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิฯ  
แลว้จะพบว่าพระราชบญัญตัฉิบบันี้ไมม่ผีลบงัคบัอยา่ง
จรงิจังและตราบใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยงั
มไิดต้ราเทศบญัญตัหิรอืขอ้บญัญตัขิองทอ้งถิน่หรอืแม้
จะมกีารออกกฎกระทรวงขึ้นใช้บงัคบัแล้วก็ตาม  แต่
ตราบใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่น าเอาเทศ
บัญญัติหรอืข้อบัญญัติของท้องถิ่นมาบังคบัใช้อย่าง
จรงิจงัก็ไม่สามารถแก้ปญัหาการถมดินในกรณีนี้ได ้
เนื่องจากตัวพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินฯ
ไม่ได้มีบทลงโทษเพื่อเอาผดิกบัองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ในกรณีละเลยไม่ด าเนินการบงัคบัใชก้ฎหมาย 
ซึ่งจากการศึกษากรณีเทศบาลเมืองคลองแหพบว่า
เทศบาลฯใช้วิธีการแก้ไขปญัหาโดยขอความร่วมมือ
จากประชาชนโดยอนุญาตใหส้ามารถท าการถมดนิใน
ระดับความสูงได้ไม่เกิน 30 เซนติเมตรจากระดับ
พื้นดินบรเิวณใกล้เคยีงเดิม แทนการตราขึ้นเป็นเทศ
บญัญัติของเทศบาล  ซึ่งทางเทศบาลฯเห็นว่าขึ้นอยู่
กบัจิตส านึกของประชาชนว่าจะให้ความร่วมมือกับ
เทศบาลหรอืไม่มากกว่าการตราเทศบญัญตัมิาบงัคบั
ใชเ้พือ่ลงโทษผูก้ระท าการฝา่ฝืนโดยตรง 
   2. ปญัหาอันเกิดจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย โดยสามารถแยกประเดน็ปญัหาได ้
2 ประเดน็ ดงันี้ 

2.1 ปญัหาการไมย่นิยอมปฏบิตัติามกฎหมาย 
จากการศกึษาพบว่า ผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการบงัคบัใช้
กฎหมาย เช่น ผู้รบัเหมาถมดินหรอืเจ้าของที่ดิน ไม่
ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย  ตัวอย่างเช่นกรณี
รถบรรทกุถมดนิของผูร้บัเหมาท าใหเ้กดิความเสยีหาย
แก่ถนนภายในเขตเทศบาลและก่อให้เกิดความ
เดอืดรอ้นร าคาญแก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล อกี
ทัง้ยงัพบว่ามกีารถมดนิปิดทางระบายน ้าเดมิ โดยไม่
วางท่อระบายน ้ าท าให้ที่ดินข้างเคียงได้ร ับความ
เดอืดรอ้นเนื่องจากน ้าระบายไมไ่ดใ้นชว่งฤดฝูน 

2.2 ปญัหาความไม่ เข้าใจขัน้ตอน ในการ
ด าเนินการต่างๆ ตามที่กฎหมายก าหนดของเจ้าของ
ที่ดินผู้ต้องการถมดินหรือผู้ร ับ เหมาถมดิน  จาก
การศกึษาพบว่าเจ้าของที่ดินหรอืผู้รบัเหมาถมดินจะ
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ไม่เขา้ใจขัน้ตอนเกี่ยวกบัการถมดิน เช่น การเตรยีม
เอกสารเพื่อขออนุญาต ขัน้ตอนการติดต่อราชการ
เกี่ยวกับการถมดิน จนท าให้ไม่ยอมปฏิบัติตาม
กฎหมายเป็นตน้ 

วิจารณ์ 
 ผู้ วิ จัย ได้ ด า เนิ น ก า รอภิ ป รายผ ลต าม
วัตถุประสงค์ในการศึกษาปญัหาในการบังคับใช้
กฎหมายการขดุดนิและถมดนิของเทศบาลเมอืงคลอง
แห จงัหวดัสงขลา  โดยสามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 
 1. ป ัญ หาอัน เกิด จากตัวบทบัญญั ติ ใน
พระราชบญัญตักิารขุดดนิและถมดนิ พ.ศ.2543 จาก
การศกึษาพบว่าตวับทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่กดิจาก
การก าหนดขนาด (จ านวนเนื้อทีด่นิ) ในการถมดนิ  ซึง่
กฎหมายก าหนดให้การถมดินตัง้แต่ 2,000 ตาราง
เมตร (1ไร่ 1 งาน ขึน้ไป) เท่านัน้ทีจ่ะต้องขออนุญาต
การถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แต่หากท าการถม
ดนิเพยีงเล็กน้อยคอืเนื้อทีต่ ่ากว่า 2,000 ตารางเมตร 
(น้อยกว่า 1 ไร่ 1 งาน) ไม่ต้องขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ซึ่งปญัหาดังกล่าวสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ไชยดษิฐ ์(2551) ซึง่ไดท้ าการศกึษาเรือ่ง 
“ปญัหากฎหมายเกีย่วกบัการประกอบธุรกจิขดุดนิ ถม
ดิน บ่อดิน” พบว่า ปญัหาเกิดจากบทบัญญัติหรือ
เนื้อหาของกฎหมายบางประการก่อใหเ้กดิอุปสรรคต่อ
การบังคับใช้กฎหมายและตราบใดที่องค์กรส่วน
ทอ้งถิ่นยงัมไิด้บญัญตัิขอ้บญัญตัิขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ทอ้งถิน่กไ็ม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายนี้
ได้อย่างแท้จริง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ชาตรี (2549) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “ปญัหาการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน” ซึ่ง
พบว่า แม้พระราชบญัญตัิการขุดดนิและถมดิน พ.ศ.
2543 จะได้มกีารประกาศใชบ้งัคบัแล้วแต่กย็งัไม่อาจ
ใชบ้งัคบักบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ไดใ้นทกุทอ้งที่
จนกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนัน้ๆ จะได้น าไป
บญัญัติไว้ในกฎหมายของตน ดงันัน้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะต้องน ากฎกระทรวงที่ ได้บัญญัติ
เกีย่วกบัวธิกีารขุดดนิและถมดนิ มาเป็นขอ้บงัคบัของ
ท้องถิ่นเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในท้องถิ่น ได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ   

 นอกจากนั ้นยังพบว่าตัวบทบัญญัติของ
กฎหมายไม่ได้ก าหนดระดบัการห้ามถมดนิเกนิระดบั
ความสูงในระดบัใดไว้ ซึ่งผลการศกึษาสอดคล้องกบั
งานวจิยัของ พรทพิย์ (2556) ที่ได้ท าการศกึษาเรื่อง 
“ปญัหาการบงัคบัใช้กฎหมายควบคุมการขุดดินและ
ถมดนิ” ซึ่งพบว่าการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตักิารขุด
ดนิและถมดนิยงัมปีญัหาการบงัคบัใช้ทีไ่ม่ครอบคลุม
ปญัหาที่เกดิขึน้ในปจัจุบนัเนื่องจากพระราชบญัญตัิฯ 
ไม่สามารถน ามาใช้บังคับได้ทัว่ประเทศและมิได้
ก าหนดรายละเอยีดวธิกีารในการขุดดนิและถมดนิไว ้
และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของประยูร (2555) ทีไ่ด้
ท าการศกึษาเรื่อง “การบังคบัใช้พระราชบญัญัติการ
ขุดดนิและถมดิน พ.ศ.2543 ในเขตอ าเภอสนัป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ ” ซึ่งพบว่า องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ตอ้งบงัคบัใชก้ฎหมายอย่างเคร่งครดั และตอ้ง
ออกขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ใหเ้หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีข่อง
ท้องถิ่นแห่งนัน้และแต่งตัง้เจ้าหน้าที่ให้เหมาะสมกบั
การปฏบิตังิานอยา่งเพยีงพอ   
 2. ปญัหาอนัเกดิจากผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งในการ
บังคับใช้กฎหมายไม่ยินยอมปฏิบัติตามกฎหมาย
หรอืไม่เขา้ใจขัน้ตอนต่างๆ ทีก่ฎหมายก าหนด ซึ่งผล
การศกึษาสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวรีะเกยีรต ิ(2555) 
ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง “การศึกษาการบังคับ ใช้
พระราชบัญญัติการขุดดิน พุทธศักราช 2543 เขต
เทศบาลนครราชสีมา” โดยพบว่าประชาชน และ
ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจขัน้ตอนการปฏบิตัิ
ตามกฎหมาย 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลของการวิจัยผู้วิจัยได้เสนอแนะต่อ
เทศบาลเมอืงคลองแห  ดงันี้ 
 1. เทศบาลเมอืงคลองแหควรตราเทศบญัญตัิ
ของท้องถิ่นเพื่อควบคุมการขุดดินและถมดินของ
เทศบาลเพือ่น ามาใชใ้นการแกไ้ขปญัหาการขดุดนิและ
ถมดนิภายในเขตเทศบาล  
 2. เทศบาลเมืองคลองแหควรท าการศึกษา
วจิยัในเรื่องเกีย่วกบัการสรา้งแนวทางการมสี่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อแก้ไขปญัหาการถมดนิภายในเขต
เทศบาล 
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 3.เทศบาลเมืองคลองแหควรท าการศึกษา
วิจยัในเรื่องระบบการระบายน ้าและการวางผงัเมือง
ภายในเขตเทศบาลทัง้ระบบเพื่อแก้ไขปญัหาการ
ระบายน ้าภายในเขตเทศบาล 
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ภาพลกัษณ์และทศันคติท่ีส่งผลต่อการตัง้ใจซ้ือเคร่ืองส าอาง 
ในร้าน Drugstore ในเขตกรงุเทพมหานคร 

Brand Image and Attitude Affecting Consumer’s Purchase Intention 
 for Drugstore cosmetic in Bangkok Area 

 
หิรญั หิรญัประทีป1 และ ดร. รวิพรรณ สภุาวรรณ์1 

Hiran Hiranprateep1 and Lokweetpun Suprawan1 
 

ABSTRACT 
Brand Image and Attitude Affecting Consumer’s Purchase Intention for Drugstore cosmetic in 

Bangkok Area. The purpose of this Independent study report is to study the factors of Brand image 
Affecting Consumer’s Purchase Intention for Drugstore cosmetic in Bangkok Area. And the factors of 
attitude Affecting Consumer’s Purchase Intention for Drugstore cosmetic in Bangkok Area. This study is 
qualitative studies were used in the Bangkok area with 400 participants.  

The results showed that most of respondents were females, age between 20-29 years old, single, 
the highest education of Bachelor’s degree, work as company employee, with a monthly income between 
15,000-30,000 baht per mouth. the frequency of purchasing cosmetic 3 times per mouth, purchasing in 
Watson, the cost of purchasing cosmetic is on an average 1,001-2,000 bath and the influential person of 
purchasing cosmetic is cosmetic specialist 

The hypothesis testing results found that Brand image and attitude that there is a significant 
effect of purchase intention for Drugstore cosmetic in Bangkok Area and The separate elements of 
attitudes found in the properties (Attributes) and benefits (Benefits) is  a significant effect on purchase 
intention for Drugstore cosmetic in Bangkok Area. But attitude value is not effect on purchase intention. 
Followed by factor of time savings at significant level (α = 0.05). 
Keywords: Brand Image, attitude, Purchase Intention, Drugstore 

 
บทคดัย่อ

งานวิจัยเรื่องภาพลักษณ์และทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในร้าน Drugstore ในเขต
กรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาอทิธพิลของภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีส่่งผลต่อความตัง้ใจซื้อเครือ่งส าอาง
ในรา้น Drugstore ในเขตกรงุเทพมหานคร และเพือ่ศกึษาอทิธพิลของทศันคตทิีส่ง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้เครือ่งส าอาง
ในรา้น Drugstore ในเขตกรงุเทพมหานครโดยท าการแจกแบบสอบถามในเขตกรงุเทพมหานคร จ านวน 400 คน  

ผลการศกึษาสรปุไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ อยู่ในชว่งอายุ 20 – 29 ปี มสีถานภาพ
โสด ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมอีาชพีพนักงานเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป รายไดเ้ฉลีย่อยู่ที ่15,001 – 30,000 บาท / 
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เดือน กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มีความถี่ในการซื้อเครื่องส าอาง 3 ครัง้/เดือน และเคยซื้อเครื่องส าอางในร้าน 
Watson มคี่าใชจ้่ายในการซื้อเครื่องส าอาง 1,001-2,000 บาท และบุคคลทีม่อีทิธพิลในการเลอืกซื้อเครื่องส าอาง 
ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งเครือ่งส าอาง 

ผลการทดสอบสมมตุฐิาน พบว่า ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้และทศันคตมิอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้เครือ่งส าอาง
ในร้าน Drugstore ในเขตกรุงเทพมหานคร และเมื่อแยกย่อยองค์ประกอบของทศันคติพบว่าในด้านคุณสมบัต ิ
(Attributes) และด้านคุณประโยชน์ (Benefits) มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในรา้น Drugstore ในเขต
กรงุเทพมหานคร สว่นดา้นคณุค่า (Value) ไมม่อีทิธพิลต่อความตัง้ใจซือ้ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้ทีร่ะดบั
นยัส าคญั 0.05 
ค าหลกั: ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้, ทศันคต,ิ ความตัง้ใจซือ้, รา้นเครือ่งส าอาง Drugstore 
 

ค าน า 
 ในปจัจุบนัเครื่องส าอางเขา้มามบีทบาทมากขึ้น
ในชีวิตประจ าวัน จะเห็นได้ว่าธุรกิจเครื่องส าอางนัน้มี
หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผูช้ายหรอืผูห้ญิง ด้วยเหตุนี้
เอ งอุต ส าหกรรม เครื่ อ งส าอางไทยที่ มีอัต ราก าร
เจริญเติบโตมีมูลค่า 2 แสนล้านบาท และขยายอย่าง
ต่อ เนื่ อง (thai cosmetic cluster, 2015) และยังมีการ
แขง่ขนัระหว่างเครื่องส าอางทีน่ าเขา้จากต่างประเทศและ
เครือ่งส าอางทีผ่ลติในประเทศ  

จะพบว่ามีร้านค้าที่ รวบรวมสินค้าประเภท
เครื่องส าอางหลากหลายแบรนด์ไว้ในร้านเดียวก็ท าให้
ลูกค้ามคีวามสะดวกสบายในการเลือกซื้อสนิค้ามากขึ้น 
ซึ่งรา้นค้าเฉพาะทางเหล่านี้มอียู่ทุกมุมของประเทศไทย
โดยทัว่ไปเรยีกว่า Drugstore ตัวอย่างร้านเครื่องส าอาง
หรือ Drugstore ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จ ักคือBoots, 
Watson, Tsuruha ซึง่แต่ละทีม่คีวามแตกต่างกนัเนื่องจาก 
Boots มาจากฝ ัง่ยุโรป Watson มาจากฝ ัง่อเมรกิา และ 
Tsuruha มาจากญีปุ่่น จงึท าใหผู้บ้รโิภคสามารถเลอืกสรร
สิง่ทีต่อบสนองความต้องการและความสะดวกสบายของ
ผูบ้รโิภคได้ สนิคา้ทีอ่ยู่ในรา้น Drugstore นัน้จะมรีาคาที่
ไม่สูงหากเทียบกับสินค้าในห้างสรรพสินค้าจึงท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความไม่เชื่อมัน่ในตวัสนิค้าหรอืมทีศันคติที่
ไม่ดีกับสินค้า จึงท าให้ต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ตรา
สินค้าให้มีความน่าเชื่อถือและสร้างความเชื่อมัน่ให้กับ
ผู้บริโภคให้ได้ ทัง้ในด้านรูปแบบของตัวผลิตภัณฑ ์
แพ็คเกจ สสีนั อารมณ์ความรู้สกึที่สามารถรบัรู้ได้ เป็น
เอกลกัษณ์ของแบรนด์จงึเกดิเป็นตราสนิคา้มคีวามส าคญั
ในการเลอืกซื้อสนิคา้เพราะหากสนิคา้ทีม่ตีราสนิคา้ทีเ่ป็น

ทีรู่จ้กัจะท าใหน่้าเชือ่ถอืและมผีลต่อความทศันคตแิละการ
รบัรูข้องผูบ้รโิภคได ้

วตัถปุระสงค ์
1.เพื่อศกึษาอทิธพิลของภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ที่

มตี่อความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางDrugstoreของผูบ้รโิภคใน
เขตกรงุเทพมหานคร 

2.เพื่อศึกษาอิทธิพลของทัศนคติที่มีต่อความ
ตัง้ใจซื้อเครื่องส าอาง Drugstore ของผู้บริโภคในเขต
กรงุเทพมหานคร 

สมมติฐาน 
1.ภ าพ ลักษ ณ์ ต ราสิน ค้ าส่ งผ ลต่ อคว ามตั ้ง ใจซื้ อ
เครือ่งส าอางในรา้น Drugstore ในเขตกรงุเทพมหานคร 
2.ทัศนคติส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในร้าน 
Drugstore ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          รปูที ่1 กรอบแนวความคดิ 
 
 

 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ 
ท่ีมา: Kotler (2000) 

ทศันคต ิ

 คุณสมบตั ิ

 คุณประโยชน์ 

 คุณค่า 

ท่ีมา: Poopanee (2552) 

 
ความตัง้ใจซื้อเครือ่งส าอางในรา้น 
Drugstore ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ท่ีมา: Zeithamal (1990) 
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ขอบเขตการศึกษา 
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บรโิภคเพศ

ช ายและ เพ ศหญิ งอายุ ตั ้งแต่  20  ปี ขึ้ น ไป ใน เขต
กรงุเทพมหานคร 

2. กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื กลุ่มตวัอย่าง
ทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูบ้รโิภคเพศชายและเพศหญิงที ่อยู่
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่ม
ผูว้จิยัจงึใชว้ธิกีารสุม่อยา่งงา่ย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการ

วจิยัการศกึษาภาพลกัษณ์ตราสนิคา้และทศันคติทีส่่งผล
ต่อความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในรา้น Drugstore ในเขต
กรุงเทพมหานครได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิส ารวจ (Survey Research) 
เป็ น ก ารรวบ รวมข้อมู ล  ก ระท า โด ยผู้ วิ จัย ซึ่ ง ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการไปแจก
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง และแนะน าการตอบ
แบบสอบถามอย่างถูกวิธีจากนัน้น าแบบสอบถามที่เก็บ
รวบรวมมาไดม้าประกอบการวเิคราะหข์อ้มลูต่อไป 

ผลการศึกษา 
ส่วนที่  1 ผลการวิจัย เชิงพรรณนาเกี่ยวกับ

ลักษณะประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 - ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ  ผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นเพศหญงิ อยู่ในช่วงอายุ 20 – 29 ปี มี
สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีอาชีพ
พนักงานเอกชน/ลูกจา้งทัว่ไป รายไดเ้ฉลีย่อยู่ที ่15,001 – 
30,000 บาท / เดอืน กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถาม มคีวามถี่
ในการซื้ อ เครื่อ งส าอาง  3 ครัง้ /เดือน  และเคยซื้ อ
เครื่องส าอางในร้าน  Watson มีค่าใช้จ่ ายในการซื้ อ
เครื่องส าอาง 1,001-2,000 บาท และบุคคลทีม่อีทิธพิลใน
การเลอืกซือ้เครือ่งส าอาง ผูเ้ชีย่วชาญเรือ่งเครือ่งส าอาง 

- ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้พบว่าภาพรวมส่วนใหญ่
ของผูต้อบแบบสอบถามภาพลกัษณ์ตราสนิคา้มคี่าเฉลี่ย
อยูใ่นระดบัทีม่ากทีส่ดุ  

- ทศันคต ิแบ่งออกเป็น 3 ดา้น 1.ดา้นคุณสมบตั ิ
(Attributes) 2.ดา้นคุณประโยชน์ (Benefits) 3.ดา้นคุณค่า 
(Values) มคีา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัทีม่ากทีส่ดุ 

- ความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางพบว่าภาพรวมส่วน
ใหญ่ของผูต้อบแบบสอบถามการตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางมี
คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัทีม่ากทีส่ดุ เนื่องจาก  

ส่วนที ่2 การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัส าหรบั
แต่ละสมมตฐิาน 
 
ตารางที ่1 ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อ
เครือ่งส าอางในรา้น Drugstore ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
ตารางที ่2 ทศันคตสิง่ผลต่อความตัง้ใจซือ้เครือ่งส าอางใน
รา้น Drugstore ในเขตกรงุเทพมหานคร 

 
ผลการทดสอบสมมุติฐาน  พบว่ า  ยอมรับ

สมมุติฐาน  หมายความว่า ผู้บริโภคมีความเห็นว่า 
ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ ทศันคตดิา้นคณุสมบตั ิ(Attributes) 
และ ทศันคตดิา้นคุณประโยชน์(Benefits) ส่งผลต่อความ
ตั ้ง ใจ ซื้ อ เค รื่ อ งส า อ า ง ใน ร้ า น  Drugstore ใน เข ต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคล้องกบัสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ ที่
ระดบันยัส าคญั 0.05 แต่ ทศันคตดิา้นคณุคา่ (Values) ไม่

 
ตวัแปร 

ความตัง้ใจซ้ือ 
B Std. Beta t Sig. 

ค่ า ค ง ที ่
(Constant) 

4.667 1.027  4.544 .000 

คณุสมบตั ิ 1.147 .207 .299 5.540 .000 
คณุประโยชน์ .099 .029 .188 3.478 .001 
คณุคา่ .029 .043 .034 .691 .490 

 
ตวัแปร 

ความตัง้ใจซ้ือ 
B Std. Beta t Sig. 

ค่ า ค ง ที ่
(Constant) 

11.365 .991  11.468 .000 

ภาพลกัษณ์
ตราสนิคา้ 

1.416 .227 .298 6.239 .000 

ทศันคต ิ .141 .017 .377 8.120 .000 
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ส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในรา้น Drugstore ใน
เขตกรงุเทพมหานครซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ัง้ไว ้
ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 

วิจารณ์ 
 สมมุติฐานที่ 1 ภาพลักษณ์ตราสินค้าส่งผลต่อ
ความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในร้าน  Drugstore ในเขต
กรงุเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ า  ยอมรับ
สมมตฐิาน สามารถอธบิายได้ว่าภาพลกัษณ์ตราสนิค้ามี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในรา้น Drugstore 
เนื่องจากภาพลกัษณ์ตราสนิคา้สามารถบ่งบอกถงึตวัตน
ของผลติภณัฑน์ัน้ๆ และยงัสามารถบอกถงึสญัลกัษณ์ทาง
สงัคมของตวัผูบ้รโิภค ในมุมมองของผูบ้รโิภคเล็งเหน็ว่า
สินค้านัน้มีความน่าเชื่อถือ มีชื่อเสียงไปในทางที่ดี ตัว
สนิค้ามีความดึงดูดตรงใจผู้บรโิภคจึงท าให้ผู้บรโิภคพึง
พอใจในสนิคา้ เป็นผลมาจากภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ทีด่ ีซึง่
สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้จากแนวคิดของ ศรีกัญญา 
(2547) ได้กล่าวว่า สินค้าแบรนด์เนม (Brand Name) 
ต่ า งๆ ที่ เ น้ น ก ารส ร้า งภ าพ ลักษ ณ์ ให้ เป็ น สิน ค้ า
ระดบัพรเีมยีม ราคาแพงผูบ้รโิภคทีม่ฐีานะทางการเงนิดกี็
เลือกใช้หมายความว่า เป็นการย ้าฐานะทางการเงนิและ
ความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานสามารถสะท้อน
ตัวตนในปจัจุบัน ในขณะที่ผู้บริโภคที่ไม่มีฐานะทาง
การเงนิดพีอทีจ่ะเป็นเจา้ของสนิคา้แบรนดเ์นมเหล่านัน้จะ
พยายามดิ้นรนเพื่อเป็นเจ้าของสนิค้าแบรนด์เนมสกัชิ้น
หรอืเลือกใช้สินค้าแบรนด์เนมที่ท าเลียนแบบสินค้าจรงิ
เพื่อสะท้อนตัวตนที่ตนเองต้องการจะเป็นให้ผู้อื่นได้รบั
ทราบ 
 สมมุติฐานที่ 2 ทัศนคติส่งผลต่อความตัง้ใจซื้อ
เครือ่งส าอางในรา้น Drugstore ในเขตกรงุเทพมหานคร 

จากการทดสอบสมมติฐานพบว่ า  ยอมรับ
สมมติฐานซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าผู้บรโิภคต้องการซื้อ
สนิคา้ในรา้น Drugstore เพราะผูบ้รโิภคมทีศันคตทิี่ดีต่อ
สินค้าในร้าน Drugstore ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นที่รู้จ ัก
อย่างกวา้งขวาง มกีระบวนการผลติทีส่ะอาดทนัสมยัและ
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บรโิภค และยงัมี
สนิค้าที่โดนใจผูบ้รโิภคเป็นเครื่องส าอางทีส่ามารถท าให้
เมือ่ใชแ้ลว้ท าใหผู้บ้รโิภคมคีวามรูส้กึถงึผลลพัธท์ีด่ขี ึน้และ

คุ้มค่ากับเงินที่จ่ายมีความประทับใจในการใช้สินค้า
นอกจากนี้ทศันคตยิงัส่งผลต่อการตดัสนิใจซื้อเป็นไปตาม
ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บรโิภคกล่าวคือทศันคติต่อสินค้าซึ่ง
ส่งผลมาเป็นสิ่งกระตุ้นหนึ่ งที่ส่งผลต่อกระบวนการ
ความคดิของผูบ้รโิภคก่อใหเ้กดิการตดัสนิใจซื้อหรอืไม่ซื้อ
สนิคา้หรอืบรกิารในทีส่ดุ 
 2.1 ทัศนคติด้านคุณสมบัติมีอิทธิพลต่อความ
ตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในร้าน Drugstore ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่ าผู้บ ริโภคนั ้นต้องการซื้ อสินค้าในร้าน 
Drugstore เนื่องจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัและคาดหวงั
กบัคุณสมบัติของตวัสินค้าที่มมีาตรฐาน มีกระบวนการ
ผลิตที่สะอาด มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทนัสมยั 
และการออกแบบบรรจุภัณฑ์นัน้มีเอกลักษณ์ตรงตาม
ความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

ซึ่ งสอดคล้องกับ แนวคิดของ  Jen and Min 
(2010) กล่าวว่ามาตรฐานของสินค้าเป็นสิ่งที่ท าให้
ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัผลติภณัฑ์จนเกดิการยอมรบั
ในผลิตภัณฑ์นั ้นๆและส่งผลให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์
ตามมา มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ling (2013) 
พบว่าต้องให้ความส าคัญกับวัตถุดิบและส่วนผสมใน
ขัน้ตอนการผลิตที่มมีาตรฐานต้องเหมาะสมกบัคุณภาพ
ของสนิคา้ 

2.2 ทศันคตดิา้นคุณประโยชน์มอีทิธพิลต่อความ
ตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในร้าน  Drugstore ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ว่ าผู้บ ริโภคนั ้นต้องการซื้ อสินค้าในร้าน 
Drugstore เนื่องจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัและคาดหวงั
กบัประโยชน์ที่จะได้รบัจากรา้น Drugstore โดยตรงจาก
ตัวผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในร้านน่าดึงดูดและสามารถท าให้
ผูบ้รโิภคสนใจตวัสนิคา้เป็นเครื่องส าอางทีต่รงตามความ
ต้องการมสีนิคา้หลากหลาย และในส่วนของผลลพัธ์จาก
ตวัผลติภณัฑน์ัน้ตอบสนองใหผ้ลลพัธ์ทีพ่อใจหลงัจากการ
ใช้งาน และเมื่อใช้แล้วนัน้ผู้บริโภคมีความเชื่อมัน่ว่าจะ
ไดร้บัผลลพัธท์ีด่ ี

ซึ่งสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้จากงานวิจยัของ 
อภิชาต  (2551) พบว่ าผู้บ ริโภคให้ความส าคัญกับ
คุณประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัจากตวัสนิคา้ และใหค้วามส าคญั
กบัสรรพคุณว่ามสีรรพคุณตรงตามทีต่อ้งการหรอืไมซ่ึง่ยงั
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร (2550) พบว่าผูบ้รโิภคมี
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ความพึงพอใจต่อสินค้าของผู้ผลิตเนื่ องจากในด้าน
คณุภาพของตวัสนิคา้มคีวามน่าเชือ่ถอื ขัน้ตอนการผลติที่
มมีาตรฐานและยงัมคีวามคุม้คา่ในดา้นอรรถประโยชน์  

2.3 ส่วนทศันคติด้านคุณค่านัน้ไม่มีอิทธิพลต่อ
ความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในร้าน Drugstore เนื่องจาก
เครื่องส าอางที่ม าจากร้าน  Drugstore เป็ นสินค้าที่
ผู้บรโิภคไม่ได้คาดหวงัหรอืต้องการคุณค่าจากตวัสนิค้า 
จงึมคีวามรูส้กึว่าสนิคา้นัน้เป็นสนิคา้ทีม่คีณุภาพเหมาะสม
กบัราคาแลว้จงึไม่ไดค้าดหวงัสิ่งทีไ่ดร้บัจากตวัสนิคา้มาก 
และสนิคา้ Drugstore เป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคใหค้วามเหน็ว่า
ไม่มเีอกลกัษณ์โดนเด่น ดงันัน้ทศันคตใินดา้นคณุค่าจงึไม่
มผีลต่อความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในรา้น Drugstore ของ
ผูบ้รโิภค 

แตกต่างจากงานวิจัยของ ณัฐชา (2555) การ
ตดัสนิใจซื้อเครื่องส าอางของนักศกึษาหญงิระดบัปรญิญา
ตรี คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็น
การศึกษากลุ่มตัวอย่างเฉพาะคือกลุ่มเพศหญิงที่เป็น
นักศกึษาระดบัปรญิญาตรี ซึ่งผลการวจิยัพบว่าผูบ้รโิภค
ตดัสินใจซื้อสินค้าด้วยเหตุผลเพราะชื่นชอบในคุณภาพ 
ค านึงถงึราคาและคุณภาพของเครื่องส าอางเป็นหลกั และ
จะไม่เปลีย่นไปใชย้ีห่อ้อื่นหากยีห่อ้ทีใ่ชป้ระจ ามคีณุภาพดี 
จะเหน็ไดว้่างานวจิยัขา้งตน้ไดท้ าการศกึษากลุ่มประชากร
ที่แตกต่างกันจึงท าให้ผลการวิจัยที่ออกมานัน้มีความ
แตกต่างกนั 

สรปุ 
สมมตฐิานที ่1 ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ส่งผลต่อ

ความตัง้ใจซื้อเครื่องส าอางในร้าน  Drugstore ในเขต
กรงุเทพมหานครความตัง้ใจซือ้ยอมรบัสมมตฐิาน 

สมมตฐิานที ่2 ทศันคตสิ่งผลต่อความตัง้ใจซื้อ
เครื่องส าอางในรา้น Drugstore ในเขตกรุงเทพมหานคร
ความตัง้ใจซือ้ยอมรบัสมมตฐิาน 

ค าขอบคณุ 
การศกึษาเฉพาะบุคคลฉบบันี้ส าเรจ็ไดด้ว้ยความ

อนุเคราะห์จากทุกท่านทีม่สี่วนเกีย่วขอ้งในการด ารงชวีติ
ของผู้วิจัย โดยอันดับขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารยพ์ีน้่องทกุคนทีใ่หโ้อกาสผูว้จิยัไดศ้กึษาความรูท้าง
วชิาการ และพฒันาทกัษะทางด้านความคดิ และให้การ
สนับสนุนในด้านการศกึษาเสมอมาสุดท้ายนความรูแ้ละ

ประสทิธผิลทีเ่กดิจากการศกึษาเฉพาะบุคคลฉบบันี้ผูว้จิยั
ขอมอบความดีงามเหล่านี้ ให้แก่ผู้มพีระคุณทุกท่านหาก
รายงานการศกึษาส่วนบุคคลฉบบันี้มขีอ้ผดิพลาดประการ
ใด ผูศ้กึษาขออภยัมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 

เอกสารอ้างอิง 
กรมการปกครอง. (2555). ประกาศจ านวนประชากร

ส านกับรหิารการทะเบยีนกรมการปกครอง.
แหล่งทีม่า: 
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/sumyear.html 

กลัยา วานิชยบญัชา. 2551. การวเิคราะหข์อ้มลูหลายตวั
แปร (พมิพค์รัง้ที ่3). จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
,กรงุเทพฯ 

ฉตัยาพร เสมอใจ และ มทันี ยาสมม.ิ 2545. พฤตกิรรม
ผูบ้รโิภค. กรงุเทพฯ: เอก็ซเ์ปอรเน็ต. 

ณฐักมล ศานตมิงคลวทิย์. 2557. ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้กรมธรรมป์ระกนัชวีติของผูบ้รโิภควยั
ท างานในเขตพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร.  หลกัสตูร
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ,มหาวทิยาลยัรงัสติ. 

ณฐัชา ประวาลปทัมก์ลุ. 2555. การตดัสนิใจซือ้
เครือ่งส าอางของนกัศกึษาหญงิระดบัปรญิญาตร ี
คณะวทิยาการจดัการมหาวทิยาลยัศลิปากร. 
บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัศลิปากร. 

ณชัญธ์นนั พรมมา. 2556. การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
ความตัง้ใจซือ้อาหารเพือ่สขุภาพของผูบ้รโิภคใน
เขตกรงุเทพมหานคร. สารนพินธป์รญิญา
มหาบณัฑติ, กรงุเทพมหานคร. 

ดลภคัว ์ออ่งระเบยีบ. 2545. อทิธพิลของประเทศ
แหล่งก าเนิดสนิคา้ต่อทศันคตแิละความตัง้ใจซือ้
สนิคา้ของผูบ้รโิภค. การคน้ควา้อสิระปรญิญา
มหาบณัฑติ, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ทพิภากร รงัคสริ.ิ 2551. ทศันคตแิละการรบัรูข้อง
ผูบ้รโิภคไทยในกรงุเทพมหานครต่อสนิคา้ทีผ่ลติ
ในประเทศจนี. จฬุาลงกรณ์ธุรกจิปรทิศัน์, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ธานินทร ์ศลิป์จาร.ุ 2551. การวจิยัและวเิคราะหข์อ้มลูทาง
สถติดิว้ย SPSS. กรงุเทพฯ: บสิซเินสอารแ์อนด์
ด.ี 

126



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

เนตรนพศิ ประทมุ. 2554. ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้เครือ่งส าอางน าเขา้จากต่างประเทศ 
ของเพศทีส่าม. การคน้ควา้อสิระปรญิญา
มหาบณัฑติ, มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธญับุร.ี 

บงกช รตันปรดีากลุ และ ณฏัฐช์ดุา วจิติรจามร.ี 2553. 
งานวจิยัอทิธพิลของทศันคตแิละ 
บรรทดัฐานกลุ่มอา้งองิทีม่ตี่อพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้และบรกิารออนไลน์ของผูบ้รโิภควยัท างาน
ตอนตน้. สารนิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ, 
กรงุเทพมหานคร. 

ปฐมพงษ์ บ าเรบิ. (2557). “อทีดูี”้ ถอนทพัจากไทยแลว้. 
ใครจะเป็นรายต่อไป?.แหล่งทีม่า: 
http://www.positioningmag.com/content/6137
7. 

พงศศ์ริ ิค าขนัแกว้. 2555. งานวจิยัอทิธพิลของ
องคป์ระกอบคณุคา่ตราสนิคา้จากมมุมองของ
ลกูคา้ทีม่ตี่อความตัง้ใจซือ้สนิคา้เครือ่งดื่มรา้น
กาแฟทอ้งถิน่ตรามิง่มติรจงัหวดัเชยีงใหม.่ สาร
นิพนธป์รญิญามหาบณัฑติ, เชยีงใหม.่ 

พบิลู ทลีะปาล. 2535. การบรหิารตลาด. 
กรงุเทพมหานคร: อมรการพมิพ ์

ศวิบรูณ์  ธนานุกลูชยั. (2554).ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ที ่
สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ญีปุ่น่มอืสองของ
ผูบ้รโิภคในเขตกรงุเทพมหานคร. สารนพินธ์
ปรญิญามหาบณัฑติ, กรงุเทพมหานคร. 

ศรกีญัญา มงคลศริ.ิ 2547. Brand management.  
กรงุเทพฯ: นิตยสาร Brand Age 

ส านกังานวตักรรมแหง่ชาตกิระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลย.ี 2547. นวตักรรมสนิคา้เครือ่ง 
ส าอางในปจัจุบนั. แหล่งทีม่า: 
http://www.nia.or.th. 

Aaker, D. A. 2004. Building Strong Brands. New 
York: The Free Press. 

Diamantopoulos, Schlegelmilch, Palihawadana. 
2011. The relationship Between country-of-
origin image and brand image as drivers of 

purchase intentions. Leeds University 
Business School, Leeds, UK 

THAI COSMETIC CLUSTER. 2558. กสอ. ป ัน้
เครือ่งส าอาง 2 แสนลา้นบาท. แหล่งทีม่า: 
http://www.thaicosmeticcluster.com/tag/%E0
%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%
B8%AA%E0. 

Kotler P. 2003. Marketing Management(11th ed.). 
New Jersey: Prentice Hall. 

Parasuraman, A., Berry, L. L. &Zeithaml, V. A., 1990. 
Delivering quality service: Balancing 
customer perceptions and expectations. New 
York: The free press. 

Rahman, Asrarhaghighi. 2015. Consumers and Halal 
cosmetic products: knowledge, religiosity, 
attitude and intention. Journal of Consumer 
Marketing, Malaysia. 

127



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

________________________ 
1* หลกัสตูรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (ธุรกจิการเกษตร) มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
Master of Science (Agribusiness), Kasetsart University  
1, 3 ภาควชิาเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ คณะเศรษฐศาสตรศ์รรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรรีาชา จ.ชลบุร ี20230 
Department of Applied Economics, Faculty of Economics at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus, Chonburi 20230, Thailand. 
2 ภาควชิาเศรษฐศาสตร ์คณะเศรษฐศาสตรศ์รรีาชา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา จ.ชลบุร ี20230 
Department of Economics, Faculty of Economics at Sriracha, Kasetsart University Sriracha Campus, Chonburi 20230, Thailand. 
*Corresponding author: E-mail m.piyathida@gmail.com 

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลของสหกรณ์ 
ผูป้ลกูอ้อยและปาลม์น ้ามนัจงัหวดัชลบรีุ 

A Feasibility Study of Investment on Biomass Power Plant in Cooperative 
Sugarcane and Palm Oil, Changwat Chon Buri 

 
ปิยะธิดา มาธรุะ,1* อ.ดร. ฆนัทนันท์ ทวีวฒัน์,1 อ.ดร. พิษณุวฒัน์ ทวีวฒัน์2 

และ อ.ดร. นรารกั บญุญานาม3 

Piyathida Matura,1* Dr. Kanatnan Thaweewat,1 Dr. Bhitsanuwat Thaweewat2 

and Dr. Nararuk Boonyanam3 

  
ABSTRACT 

The purposes of this study were as follows: (1) to study technical aspects of electricity generation 
from biomass (2) to study financial feasibility and (3) to test the ability to sustain change of investment on 
biomass power plant. The study used the primary data obtained from participant observation and in-depth 
interviews and used secondary data obtained from text books, research documents, related academic 
journals along with internet websites. Both types of data were used in descriptive and quantitative analysis. 
The financial tools were Net Present Value (NPV), Profitability Index (PI), Internal Rate of Return (IRR), 
Modified Internal Rate of Return (MIRR) and Switching Value Test (SVT). The study found that the amount 
of waste from raw palm oil mill was 72,900 tons per year and was enough to be used as raw fuel for 
biomass power plant with 2.9 Megawatt capacity. The power plant required area of 40 Rais in Amphoe Bo 
Thong and utilized technique of dawn draft gasification–bed gasifier with downdraft type by thermal 
conversion.The financial result based on a project life of 21 years and discount rate at 13.54 percent 
showed that the NPV was 141,088,643 Baht, PI was 1.59, IRR was 21.54 percent and MIRR was 16.07 
percent. The SVT indicated that the Benefit could be down by 20.53 percent and operating cost, investment 
cost and total cost could be up by 46.13, 58.75 and 25.84 percent respectively hence the project could be 
considered very low risk. 
Keywords: Power Plant, Biomass, Waste from palm oil factory 
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บทคดัย่อ 
การศกึษามวีตัถุประสงค์เพื่อ (1) ศกึษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคของการสรา้งโรงไฟฟ้าชวีมวล (2) 

วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงนิ (3) ทดสอบความสามารถในการรบัความเปลี่ยนแปลงของการลงทุน 
การศกึษาใชข้อ้มลูปฐมภูมทิีไ่ดจ้ากการสงัเกตการณ์แบบมสี่วนร่วม และการสมัภาษณ์เชงิลกึ ส่วนขอ้มลูทุตยิภูมไิด้
จากเอกสารวชิาการต่างๆ จากภาครฐั และภาคเอกชน เวบ็ไซดต์่างๆ ขอ้มลูทีไ่ดน้ ามาวเิคราะหเ์ชงิพรรณนาและเชงิ 
ปรมิาณ เครือ่งมอืทางการเงนิทีใ่ชไ้ดแ้ก่ มลูค่าปจัจุบนัสุทธ ิอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ อตัราผลตอบแทน
ภายในของโครงการทีม่กีารปรบัค่าแลว้ ดชันีก าไร และการทดสอบคา่ความแปรเปลีย่น ผลการศกึษาพบว่าวสัดุเหลอื
ทิง้จากโรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มดบิมปีรมิาณ 72,900 ตนัต่อปี เพยีงพอต่อการน าเป็นวตัถุดบิเชือ้เพลงิของโรงไฟฟ้า
ชวีมวลขนาด 2.9 เมกะวตัต์ โรงไฟฟ้าชวีมวลตัง้อยู่บนพื้นที่ 40 ไร่ ในอ าเภอ บ่อทอง ใชเ้ทคโนโลยแีก๊สซฟิิเคชัน่ 
แบบอากาศไหลลง ซึง่ผลติดว้ยกระบวนการทางเคมคีวามรอ้น เมื่อศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงนิโดยก าหนด
อายุโครงการ 21 ปี ที่ต้นทุนเงนิทุนรอ้ยละ 13.54 พบว่ามูลค่าปจัจุบนัสุทธเิท่ากบั 141,088,643 บาท ดชันีก าไร
เท่ากบั 1.59 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากบัรอ้ยละ 21.54 อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการทีม่ี
การปรบัคา่แลว้เท่ากบัรอ้ยละ 16.07 ต่อปี ซึง่ผลการวเิคราะหด์งักล่าวชีใ้หเ้หน็ว่ามคีวามคุม้คา่ในการลงทุน และเมื่อ
ทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนพบว่าผลตอบแทนลดลงได้เท่ากบัรอ้ยละ 20.53 ต้นทุนในการด าเนินงาน ตน้ทุนในการ
ลงทุน และต้นทุนรวมสามารถเพิม่ขึน้ได้เท่ากบัรอ้ยละ 46.13,  58.75  และ 25.84 ตามล าดบั สรุปไดว้่าโครงการมี
ความเสีย่งต ่า 
ค าหลกั: โรงไฟฟ้า, ชวีมวล, วสัดุเหลอืทิง้ของโรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิ 
 

ค าน า 
 ในปจัจุบันพลังงานไฟฟ้ามีความส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศเป็นอยา่งมาก โดยแหล่งพลงังานหลกัทีส่ าคญั
ทีใ่ชใ้นการผลติกระแสไฟฟ้าของประเทศไทย คอืก๊าซ
ธรรมชาต ิลกิไนต์ และน ้า สามารถผลติไฟฟ้ารวมได ้
168,120 กิโลวตัต์ต่อชัว่โมง ส่วนแหล่งพลังงานรอง
ได้แก่  ดีเซล  พลังงานทดแทน  และการซื้ อจาก
ต่างประเทศ สามารถผลิตไฟ ฟ้ ารวมได้  5 ,348 
กโิลวตัต์ต่อชัว่โมง ดงัภาพที ่1 ประเทศไทยมกีารซื้อ
เชื้อเพลงิหลกัส าหรบัการผลติกระแสไฟฟ้าในปรมิาณ
ที่มาก (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558) 
การใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าก่อให้เกิดมลภาวะทาง
อากาศทีสู่งขึน้ ขณะเดียวกนัวตัถุดบิประเภทอื่นจาก
ธรรมชาติที่ถูกน ามาใช้การผลิตไฟฟ้าในอนาคตจะ
ลดลงไปเรื่อยๆ จนหมดสิ้นไป ดงันัน้หากมีการผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยพลงังานทดแทนจากพลงังานชวีมวล
จะช่วยลดปรมิาณการใชว้ตัถุดบิจากธรรมชาตกิบัการ

ซื้อเชื้อเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้ารวมถึงช่วยลด
น าเขา้แหล่งพลงังานจากภายนอกประเทศอกีดว้ย 

 
รปูที ่1 ก าลงัสดัสว่นการใชเ้ชือ้เพลงิผลติไฟฟ้า 

 ม.ค.- ธ.ค. 56 
ท่ีมา: การไฟฟ้าฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (2559) 
 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมทีม่อีุตสาหกรรม
ดา้นการแปรรปูสนิคา้เกษตรจ านวนมาก ผลพลอยได้
หลังจากกระบวนการผลิตเหล่านี้คือสารอินทรีย์ที่
เรยีกว่า ชีวมวล (Biomass) ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็น
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วัต ถุดิบ เชื้อ เพลิงในกระบวนการผลิตไฟ ฟ้ าได ้
เชื้ อ เพลิงชีวมวลมีการซื้ อขายและมีกลไก ด้าน
การตลาดอยา่งแพร่หลายและครบวงจร ตวัอยา่งแหล่ง
เชื้อเพลิงจากพลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล ได้แก ่
ยอดและใบอ้อย ฟางขา้ว เหงา้มนัส าปะหลงั ทะลาย
ปาลม์ กะลาปาลม์ ทางใบและกา้นปาลม์ เป็นกลุ่มวสัดุ
เหลอืทิ้งทางการเกษตรที่เหลอืทิ้งอยู่เป็นจ านวนมาก
จากโรงงานอตุสาหกรรม  
  จงัหวัดชลบุรมีีเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม
และภาคเกษตรเป็นอนัดบัต้นๆของประเทศ  โดยพื้นที่
การเกษตรในจงัหวดัชลบุรสี่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกออ้ย
และปาล์มน ้ามนัซึง่เป็นวตัถุดบิหลกัต่ออุตสาหกรรมทาง
การเกษตรภายในจงัหวดัชลบุร ีโดยพืน้ทีป่ลกูออ้ยเทา่กบั 
501,300 ไรแ่ละพืน้ทีป่ลกูปาลม์น ้ามนัเทา่กบั 267,769 ไร ่
พืน้ทีป่ลูกปาล์มน ้ามนัใหผ้ลผลติเท่ากบั 664,700 ตนัต่อ
ปี ส่งผลให้มเีศษวสัดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตจาก
โรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก เมื่อท าการค านวณจาก
วสัดุเหลอืใชจ้ากโรงงานสกดัน ้ามนัดบิเหลอืวสัดุเหลอืใช้
เท่ากบั 299,115 ตนัต่อปี สามารถผลติไฟฟ้าได้ 85,261 
เมกกะวัตต์ต่อปี ทางภาครฐัและภาคเอกชนมองเห็น
ความส าคญัในการเพิ่มมูลค่าของวสัดุเหลอืใช้ จงึได้น า
วสัดุเหลือใช้นัน้น ามาเป็นวตัถุดิบส าหรบักระบวนการ
ผลติโรงไฟฟ้าพลงังานชวีมวล  
  ปจัจุบนัรฐับาลมนีโยบายมาตรการสง่เสรมิการ
รบัซื้อไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (พลงังานชวีมวล 
พลงังานชวีภาพ พลงังานลม พลงังานแสงอาทติย ์และ
พลงังานจากขยะ) ในรูปแบบ Feed-In Tariff หรอื FIT 
แทนการรบัซื้อในรูปแบบ Adder ตามนโยบายการรบั
ซื้อพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน ประกาศ ณ 
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 (ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบักจิการพลงังาน, 2559) และมกีารสนับสนุนให้มี
การสรา้งโรงไฟฟ้าพลงังานทดแทน 
  การจดัตัง้โรงไฟฟ้าชีวมวลจากวสัดุเหลือทิ้ง
จากโรงกดัน ้ามนัปาล์มดบิ ถอืว่ามคีวามส าคญัอย่างยิง่
ที่เพิ่มมูลค่าจากวัสดุเหลือทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม
เกษตรมาผลิตไฟฟ้าเพื่อขายคนืให้กบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค อีกทัง้หากมีการจัดตัง้โรงงานผลิตกระแส 
ไฟฟ้าพลงังานชวีมวลก่อขึน้ช่วยส่งเสรมิใหเ้กษตรกรมี

รายได้เพิ่มมากขึ้นจากการขายเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร และทางสหกรณ์ยงัมรีายไดเ้พิม่ขึน้จากการ
ขายไฟฟ้าและขีเ้ถา้ซึง่เป็นผลพลอยไดจ้ากกระบวนการ
ผลิตไฟฟ้า การลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลสามารถ
ทดแทนพลงังานทีใ่กลจ้ะหมดไปภายในประเทศไทยเรา
ได้ หากเพียงการลงทุนนัน้ต้องใช้ต้นทุนในการลงทุน
ค่อนขา้งสูง จงึจ าเป็นต้องมกีารศกึษาความเป็นไปได้
ในการลงทุนสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงาน     
ชวีมวล ณ สหกรณ์ผูป้ลูกออ้ยและปาล์มน ้ามนัจงัหวดั
ชลบุร ีกอ่นตดัสนิใจลงทนุ 

จดุมุ่งหมายของงานวิจยั 
  1) ศกึษาความเป็นไปไดท้างด้านเทคนิคของ
การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลจากเศษวสัดุเหลือทิ้งของ
โรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มดิบ ของสหกรณ์ผู้ปลูกอ้อย
และปาล์มน ้ ามันจังหวัดชลบุรี 2) วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ทางด้านการเงนิของโรงไฟฟ้าชวีมวลจาก
เศษวสัดุเหลอืทิ้งของโรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มดบิของ
สหกรณ์ผูป้ลูกออ้ยและปาลม์น ้ามนัจงัหวดัชลบุร ี และ 
3) ทดสอบความสามารถในการรบัความเปลีย่น แปลง
ของการลงทุนของโรงไฟฟ้าชวีมวลจากเศษวสัดุเหลอื
ทิง้ของโรงงานสกดัน ้ามนัปาล์มดบิ ของสหกรณ์ผูป้ลูก
ออ้ยและปาลม์น ้ามนัจงัหวดัชลบุร ี

ขอบเขตการวิจยั 
  การลงทุนสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
พลงังานชวีมวลเศษวสัดุเหลอืทิง้ทางการเกษตรจากโรง
สกดัน ้ามนัปาล์มดิบได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไว้
ดังนี้  1) พื้นที่ศึกษาการลงทุนสร้างโรงงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าพลงังาน   ชวีมวลจากเศษวสัดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรจากโรงสกดัน ้ามนัปาล์ม เป็นพื้นที่ที่
ตัง้อยู่ในอ าเภอบ่อทอง จงัหวดัชลบุร ี2) พืน้ทีโ่รงไฟฟ้า
ชีวมวลตัง้อยู่ในสหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์มน ้ามัน
จงัหวดัชลบุร ีมขีนาดก าลงัการผลติ 2.9 เมกะวตัต์ โดย
มีพื้นที่อาคารเท่ากับ  40ไร่ 3) การศึกษาทางด้าน
เทคนิคจะศกึษาเกีย่วกบัก าลงัการผลติและเทคโนโลยทีี่
เหมาะสม 4) การศกึษาความเป็นไปไดท้างดา้นการเงนิ
จะใช้เครื่องมือทางการเงนิที่มีการปรบัมูลค่าของเงนิ
ตามเวลาเท่านัน้ซึ่งได้แก่ มูลค่าปจัจุบันสุทธิ  อัตรา
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ผลตอบแทนภายในของโครงการ อตัราผลตอบแทน
ภายในโครงการทีม่กีารปรบัค่าแล้ว ดชันีผลก าไร และ
การทดสอบค่ าวามแปรเปลี่ยน  5) การก าหนด
ระยะเวลาศึกษาและรวบรวมข้อมูลเริ่มตัง้แต่  เดือน
สงิหาคม พ.ศ.2558 ถงึเดอืนมถิุนายน พ.ศ. 2559 

ข้อสมมติในการวิจยั 
  การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนสร้าง
โรงไฟฟ้าชีวมวลของสหกรณ์ผู้ปลูกอ้อยและปาล์ม
น ้ามนัจงัหวดัชลบุรคีรัง้นี้ มขีอ้สมมตขิองการวจิยัดงันี้ 
  1.  การศึกษาครัง้นี้ได้ก าหนดให้มรีะยะเวลา
ด าเนินโครงการ 20 ปี โดยมรีะยะเวลาในการก่อสรา้ง
และติดตัง้อุปกรณ์ เครื่องจักรระยะเวลา 1 ปี  และ
ด าเนินการผลติไฟฟ้าจากชวีมวล 20 ปี ซึ่งก าหนดมา
จากอายุการใชง้านของเครื่องจกัรและอุปกรณ์หลกัของ
โรงไฟฟ้าชวีมวล 
  2.  อตัราส่วนเงนิทุนของโครงการมาจากเงนิ
สว่นเจา้ของรอ้ยละ 40 ส่วนทีเ่หลอือกีรอ้ยละ 60 มาจาก
การกูย้มื 
  3. อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมื เป็นอตัราดอกเบี้ย
ส าหรบัลูกค้าสถาบัน (สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่ม
บุคคล กองทุนหมู่บ้านหรือชุมชน และองค์กร) ชัน้ดี
ประเภทเงนิกูแ้บบมรีะยะเวลา มอีตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 
5 โดยใชอ้ตัราดอกเบีย้ของธนาคาร เพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 
2558 บวกกบัค่าความเสีย่งรอ้ยละ 2 เป็นอตัรารอ้ยละ 
7 (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , 
2558) 
  4.  การประมาณกระแสเงนิสดของการศกึษา
ในครัง้นี้จะใช้วิธีการประมาณกระแสเงนิสดที่แท้จริง 
(Real cash flow) ซึ่ งจ ะไม่ พิ จ า รณ า เงิน เฟ้ อม า
เกีย่วขอ้ง จงึใชร้าคาคงทีต่ลอดอายโุครงการ  
  5. การประมาณการกระแสเงนิสดในส่วนของ
ตน้ทุนในการลงทุนจะรวมไว้ในตน้ปี ส่วนผลตอบแทน
และต้นทุนในการด าเนินงานจะรวมไว้ตอนสิ้นปี  เพื่อ
ป้องกนัความเสีย่งในการขาดสภาพคล่องของโครงการ 
  6.  รายได้จากการขายค่าพลังงานไฟฟ้า 
ค านวณจากค่าพลงังานไฟฟ้าเท่ากบัราคารบัซื้อไฟฟ้า

ทีก่ารไฟฟ้าสว่นภมูภิาคจ่ายใหก้บัผูผ้ลติไฟฟ้าพลงังาน
หมุนเวยีนขนาดเลก็มาก ขนาดไม่เกนิ 10 เมกะวตัต์ ที่
ขายกบัใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมภิาค โดยคดิตามอตัราค่า
ไฟฟ้าทีก่ารไฟฟ้าแห่งประเทศไทยขายใหก้บัการไฟฟ้า
ฝ่ายจ าหน่ายซึ่งเป็นไฟตามประกาศเรื่องการรบัซื้อ
ไฟฟ้าจากผูผ้ลติไฟฟ้าขนาดเลก็มาก  
  7.  ก าลังการผลิตไฟฟ้าติดตัง้ที่ 3.0 เมกกะ
วัตต์  ก าลังการผลิตจริง 2.9 เมกะวัตต์ต่ อชัว่โมง 
ก าหนดการผลติเครือ่งละ 1.45 เมกะวตัต์ (ประสทิธภิาพ
การท างานที่ร้อยละ97) เดินเครื่องยนต์ 300 วันต่อปี 
และก าหนดให้ปรมิาณก าลงัการผลติเฉลี่ยต่อปีเท่ากนั
ทกุปีตลอดอายขุองโครงการ 

วิธีการด าเนินงาน 
  1. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
          1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จาก
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมเกษตรกรในพื้นที่
ท าการศกึษา การสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญดา้น
พลงังานชวีมวลทัง้ในหน่วยงานภาครฐัและเอกชน และ
การสมัภาษณ์เชิงลึกจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ชาวสวน
ปาล์มน ้ามนัจงัหวดักระบี่ ซึ่งเป็นสหกรณ์ทีด่ าเนินการ
กระบวนการผลิตน ้ามนัปาล์มดิบ และผลิตกระไฟฟ้า
พลงังานชวีมวลจากเศษวสัดุเหลอืใช้จากโรงงานผลิต
น ้ามนัปาลม์ดบิจงัหวดักระบี ่
    2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดย
การคน้คว้าและการศกึษาขอ้มูลจากวารสาร สิง่ตีพมิพ ์
หนังสือ เอกสารวิชาการต่างๆ รายงานการศึกษา 
บทความและบทวเิคราะห์ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งผ่านทางเว็บ
ไซทท์ัง้ของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ตลอดจนไดร้บั
ความอนุเคราะห์ขอ้มูลและเอกสารเพื่อใชใ้นการศกึษา
จากผูบ้รหิารสหกรณ์ปลกูปาลม์น ้ามนัจงัหวดักระบี ่

 2. การวเิคราะหข์อ้มลู 
   1) การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา เป็นการ
อธิบายถึงสภาพทัว่ไปของการลงทุนโรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าชวีมวล เพื่อให้ทราบถึงลกัษณะทางด้าน
กายภาพ การด าเนินการทางด้านการตลาด การ
ด าเนินการทางดา้นเทคนิคในการจดัตัง้โรงงานผลติผลติ
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กระแสไฟฟ้าพลงังานชวีมวล (ประสทิธิ,์ 2542), (ชูชพี
,2544), (หฤทยั, 2550) 
   2) การวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิปรมิาณ ในส่วน
ของความเป็นไปได้ทางด้านการเงนิ โดยใช้เครื่องมือ
ทางการเงนิในการวเิคราะหด์งันี้ (เรงิรกั, 2544) โดยใช้
เครือ่งมอืทางการเงนิดงันี้ (1) การหามลูค่าปจัจุบนัของ
ผลตอบแทนสุทธิ (NPV) (2) อตัราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการ (IRR) (3) อตัราผลตอบแทนภายในของ
โครงการที่มกีารปรบัแล้ว (MIRR) (4) ดัชนีก าไร (PI) 
(5) การทดสอบค่าความแปรเปลีย่นเพื่อวเิคราะหค์วาม
เสี่ยงและความไม่แน่นอน (Switching Value Test) 
และอตัราคดิลดจากการค านวณด้วยวิธตี้นทุนเงนิทุน
เฉลีย่ถ่วงน ้าหนกั (WACC) 

สรปุผลการวิจยั 
  1. ปรมิาณวตัถุดบิส าหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวล
จากการ ศึกษาพบว่ากระบวนการผลิตของโรงสกัด
น ้ามนัปาล์มดบิของสหกรณ์ผูป้ลูกออ้ยและปาล์มน ้ามนั
จงัหวดัชลบุร ีทีร่ะดบัก าลงัการผลติ 22.5 ตนัต่อชัว่โมง 
มสี่วนของเศษวสัดุเหลอืทิง้ซึง่ประกอบดว้ย กะลาปาล์ม 
ทะลายปาล์ม และกากใยของปาล์ม ปรมิาณ 70,900 ตนั
ต่อปี  ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  2 ทาง คือ
น าไปใช้เพื่อเป็นวสัดุส าหรบัแปรรูปภาคอุตสาหกรรม
เฟอรน์ิเจอร ์และน ามาเป็นวสัดุส าหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวล
เพือ่ผลติไฟฟ้าดว้ยเทคนิคแกส็ซฟิิเคชัน่ทีก่ าลงัการผลติ 
2.9 เมกกะวตัตต์่อชัว่โมง 
  2. ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคการศกึษา
รูปแบบทางเลือกทางด้านเทคนิคของโครงการพบว่า 
ท าเลที่ตัง้โครงการนั ้น อยู่ ในอาณาอ าเภอบ่อทอง
จงัหวดัชลบุร ีถนนสายบ่อทอง-ปรกฟ้า ตัง้อยู่ทีอ่ าเภอ
บ่อทอง จงัหวดัชลบุร ีโรงไฟฟ้าชวีมวลสรา้งบนเนื้อที ่
40 ไร่ เทคโนโลยกีารผลติที่ใชก้ารผลติคอื เทคโนโลยี
แก๊สซิฟิเคชัน่กระบวนการท าการเปลี่ยนชีวมวลเป็น
เปลี่ยนเป็นก๊าซเชื้อเพลิง โดยอาศยักระบวนการเชิง
เคมีค วาม ร้อน  (Thermo - Chemical) เป ลี่ ยน รูป
องค์ประกอบของไฮโดรคาร์บอนในวัตถุดิบชีวมวล
เปลี่ยนเป็นแก๊สเชื้อเพลิงส าหรับกระบวนการผลิต
ไฟฟ้า เทคโนโลยีแก๊สซิฟิ เคชัน่ เป็นเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกบัโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก ส่วนของวตัถุดบิของ
กระบวนการผลติไฟฟ้าชวีมวลทีเ่ป็นเชื้อเพลงิหลกัคอื 
กะลาปาล์ม ทะลายปาล์ม และกากใยของปาล์ม ขอ้มูล
ทุติยภูมจิากศกึษาเศษวสัดุเหลือทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตน ้ ามันปาล์มดิบซึ่ งประกอบด้วย กะลาปาล์ม 
ทะลายปาล์ม และกากใยของปาล์มนัน้คดิเป็นร้อยละ 
45 จากสว่นประกอบทัง้หมดของผลปาล์มสดสง่ผลใหม้ี
เศษวัสดุเหลือทิ้งเท่ากับ  72,900 ตันต่อปี  ปริมาณ
วัตถุดิบชีวมวล 420 กิโลกรมัสามารถผลิตไฟฟ้าได ้
120 กิโลวัตต์ต่อชัว่โมง ดังนัน้เศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรของโรงงานน ้ ามันปาล์มดิบสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าไดส้งูสดุถงึ 2.9 เมกกะวตัตต์่อชัว่โมง โดย
ใน 1 ปี เดนิเครื่องจกัรผลติกระแสไฟฟ้า 7,200 ชัว่โมง 
ใช้ปรมิาณ วตัถุดิบ 72,900 ตันต่อปี โดยราคารบัซื้อ
วัตถุดิบจากโรงสกัดน ้ามันปาล์มดิบก าหนดที่  ราคา
กะลาปาล์ม 200 บาทต่อกิโลกรมั ราคาทะลายปาล์ม
เปล่า 0.10 บาทต่อกิโลกรมั ราคาเส้นใยปาล์ม 0.10 
บาทต่อกโิลกรมั โดยโรงไฟฟ้าชวีมวลรบัวตัถุดบิจาก
โรงงานสกดัน ้ามนัปาลม์ดบิโดยตรง 
  3. การวิเคราะห์ทางด้านการเงนิและทดสอบ
ค่าความแปรเปลี่ยนผลตอบแทนของโครงการค านวณ
จาก (1) การจ าหน่ายขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคตามระเบียบการรบัซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มผู้ผลิต
ไฟฟ้าพลงังานหมนุเวยีนขนาดเลก็มาก โดยในชว่ง 8 ปี
แรกราคา FiT Premium ตามโครงการกลุ่มพลังงาน
ชีวภาพที่ส านักคณะกรรมการก ากบักิจการพลังงาน
ประกาศคิดอตัราค่าพลังงานไฟฟ้า 4.54 บาทหน่วย
กโิลวตัต์ต่อชัว่โมง คิดเป็นรายได้เท่ากบั 91,561,714 
บาทต่อปี และตัง้แต่ปีที ่9 ราคา FiT ตามโครงการกลุ่ม
พลังงานชีวภาพที่ส านักคณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังานประกาศ คดิอตัราค่าพลงังานไฟฟ้า 4.24 บาท
หน่วยกิโลวัตต์ต่ อชัว่โมง คิด เป็นรายได้ เท่ ากับ 
88,313,143 บาทต่อปี (2) รายได้จากขายเถ้าซึ่งเป็น
ผลพลอยไดจ้ากการผลติไฟฟ้าดว้ยเทคโนโลยแีก๊สซฟิิ
เคชัน่เทา่กบั 21,782,520 บาทต่อปี 
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  ต้นทุนของโครงการแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
(1) ต้นทุนในการลงทุน 240,147,000 บาท และ (2) 
ตน้ทนุในการด าเนินงาน 51,049,855 บาทต่อปี  
  จากขอ้สมมตขิา้งต้น การศกึษาความเป็นไป
ได้ทางการเงนิของโครงการ ใช้อตัราคดิลดเพื่อปรบั
มูลค่าเงนิในแต่ละช่วงเวลาตลอดอายุโครงการ โดย
ค านวณจากวิธีต้นทุน เงินทุน เฉลี่ยถ่ วงน ้ าหนัก 
(WACC) ได้เท่ากับร้อยละ 13.54 ซึ่งต้นทุนเงินทุน
ส่วนของเจ้าของ (Ke) เท่ากบัร้อยละ 23.35 จากการ
ค า น ว ณ ด้ ว ย วิ ธี  Capital Asset Pricing model 
(CAPM) ใช้อตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
(Rf) รอ้ยละ 4.75 (ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย, 
2559) อตัราผลตอบแทนส่วนชดเชยความเสี่ยงจาก
การลงทุนในตลาด ซึ่งเท่ากบัอตัราผลตอบแทนของ
ตลาดที่หกัด้วยอตัราผลตอบแทนที่ปราศจากความ
เสีย่ง โดยในงานวจิยันี้ก าหนดทีร่อ้ยละ 6 และค่าเบตา้
ของหลกัทรพัย์ (β) ในงานวิจยันี้อ้างองิจากค่าเฉลี่ย
เบต้าของบรษิัทหมวดพลงังานและสาธารณูปโภคใน
ตลาดหลกัทรพัย์ค่าเท่ากบั 3.10 เนื่องจากในปจัจุบัน
ไม่ มี บ ริษั ท จ ด ท ะ เบี ย น ใน ต ล าด ห ลั ก ท รัพ ย์
ภายในประเทศไทยที่ประกอบธุรกจิโรงไฟฟ้าชวีมวล
เพยีงอยา่งเดยีว  
  การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน 
โครงการลงทุนโรงไฟฟ้าชวีมวลจากเศษวสัดุเหลือทิ้ง
จากโรงสกดัน ้ามนัปาล์มดิบ ได้รบัสทิธิประโยชน์จาก
การส่งเสรมิการลงทุน ดงันัน้โครงการไม่ตอ้งช าระภาษี
เงนิไดน้ิตบิุคคลตามกฎหมาย ตลอดอายโุครงการ มผีล
การศึกษาดังนี้  (1) มูลค่าปจัจุบันสุทธิของโครงการ 
(NPV) มีค่ า เท่ ากับ  141,088,643 บ าท  (2) อัต รา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีค่าเท่ากับ
รอ้ยละ 21.54 (3) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการที่
มีการปรบัค่าแล้ว (MIRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 16.07 
(4) ดัชนีก าไร (PI) มีค่าเท่ากับ  1.59 และ (5) การ
ทดสอบคา่ความแปรเปลีย่นพบว่าผลตอบแทนลดลงได้
เท่ากบัรอ้ยละ 20.53 ต้นทุนในการด าเนินงาน ต้นทุน
ในการลงทุน และตน้ทุนรวมสามารถเพิม่ขึน้ได้เท่ากบั
รอ้ยละ 46.13,  58.75  และ 25.84 ตามล าดบั 

อภิปรายผล 
  จากการวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงนิ
ของโครงการด้วยเครื่องมือทางการเงนิต่างๆ พบว่า
โครงการมีความคุ้มค่าทางด้านการเงิน  และเมื่อ
พจิารณาถงึค่าความแปรเปลีย่นทีท่ดสอบได้ โครงการ
มคีวามสามารถในการรองรบัความความเสีย่งและความ
ไม่แน่นอนทีอ่าจเกดิขึน้ได้ ดงันัน้โครงการนี้จงึมคีวาม
น่าสนใจในการลงทนุ 

ข้อเสนอแนะ  
  1.  เนื่องจากการศกึษาพบว่าโครงการคุ้มค่า
ในการลงทุน แต่โครงการมกี าลงัการผลติเพยีง 2.9 เม
กะวตัต์ต่อชัว่โมง ขณะที่ประเทศไทยต้องการการใช้
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งยังมีวัสดุชีวมวลอีก
หลากหลายชนิดในจงัหวดัชลบุรแีละในบรเิวณใกลเ้คยีง
จงัหวดัใกล้เคียงที่สามารถน ามาผลิตไฟฟ้าได้ ดังนัน้
หน่วยงานภาครัฐควรสนับสนุนให้มีหน่วยงานด้าน
ขอ้มลูพลงังานทดแทนจากชวีมวลใหแ้พร่หลายมากขึน้ 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนักลงทุนมาลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้วัสดุชีวมวล
ทดแทนการใชว้ตัถุดบิจากธรรมชาตทิีน่ ามาผลติไฟฟ้า
ซึง่มปีรมิาณจ ากดัและหมดไป 
 2. เนื่องจากการศกึษาพบว่าโครงการคุม้คา่ใน
การลงทุน เหมาะสมต่อการลงทุนซึ่งหากมกีารลงทุน
โครงการโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ราคาของ
วตัถุดบิชวีมวลผนัแปรตามราคาตลาด 
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การศึกษาองคป์ระกอบของสมรรถนะในการปฏิบติังานของหวัหน้างานฝ่ายผลิตใน
อตุสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 

The Study of Element of Work Competency of the Production Supervisor in  
Petroleum Production Platform Manufacturing Industry Using Delphi Technique 

 
ดร. ไพโรจน์ พิภพเอกสิทธิ1์ 

Dr. Phairhoote Phiphopaekasit1 
 

ABSTRACT 
The objective of this study was to study the element of work competency of the production 

supervisor in petroleum production platform manufacturing industry. The samples used in this study were 
21 experts working in petroleum production platform manufacturing industry. The data were collected 
through questionnaires using Delphi Technique, 3 round. Descriptive statistical as percentage, median 
and interquartile range were used to analyze the data. The results revealed that (1) Element of core 
competency were expertise, teamwork, achievement motivation, business ethics, conceptual thinking, 
business leader and service mind respectively (2) Element of professional competency were human 
resource development, budget management, vision, business administration, change management, 
mission and empowerment respectively (3) Element of core technical competency were safety, quality 
control, planning, production, project management, follow up and consultation respectively (4) Element of 
specific technical competency were coordination, communication, drawing reading, production material, 
installation, report, visual inspection and computer respectively.      
Keywords: The Element of Work Competency, Production Supervisor. 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะในการปฏบิตังิานของหวัหน้างานฝ่าย

ผลติในอุตสาหกรรมการผลติแท่นผลติปิโตรเลยีม กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ ผูเ้ชีย่วชาญในอุตสาหกรรมการผลติแท่น
ผลติปิโตรเลยีม จ านวน 21 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่
แบบสอบถามโดยใชเ้ทคนิคเดลฟายจ านวนรอบ 3 สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่มธัยฐาน (Md) และคา่พสิยั
ระหว่างควอไทล์ (I.R.) ผลการศกึษาพบว่า 1. องค์ประกอบของสมรรถนะหลกั (Element of Core Competency) 
ไดแ้ก่ ความช านาญในอาชพี การท างานเป็นทมี  แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธิ ์จรยิธรรมทางธุรกจิ มองภาพองค์รวม ผูน้ า
ธุรกจิ และบรกิารด้วยใจ 2. องค์ประกอบของสมรรถนะทางการบรหิาร (Element of Professional Competency) 
ได้แก่ การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ การบรหิารงบประมาณ วสิยัทศัน์ บรหิารธุรกจิ การบรหิารการเปลี่ยนแปลง 
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พันธกิจ และการให้อ านาจผู้อื่น 3. องค์ประกอบของสมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก  (Element of Core Technical 
Competency) ไดแ้ก ่ความปลอดภยัในการท างาน การควบคมุคุณภาพ การวางแผน การผลติ การบรหิารโครงการ 
การติดตามงาน และการให้ค าปรกึษา 4. องค์ประกอบของสมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ  (Element of Specific 
Technical Competency) ไดแ้ก่ การประสานงาน การสื่อสาร การอ่านแบบ วสัดุการผลติ การตดิตัง้ รายงาน การ
ตรวจสอบดว้ยสายตา และคอมพวิเตอร ์ตามล าดบั 
ค าหลกั: องคป์ระกอบของสมรรถนะในการปฏบิตังิาน, หวัหน้างานฝา่ยผลติ 
 

บทน า 
อุตสาหกรรมการผลติแท่นผลติปิโตรเลยีมใน

ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ต้องใช้
เทคโนโลยชีัน้สูงและต้องใชแ้รงงานฝีมอืระดบัสูงจาก
ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการบรหิารจดัการ
แรงงานเพื่อท างานให้ได้ผลผลิตสูงสุด  มีคุณภาพ
ตามทีลู่กคา้ตอ้งการ ทัง้นี้บุคลากรทีม่คีวามส าคญัและ
มหีน้าทีร่บัผดิชอบกระบวนการผลติกค็อื หวัหน้างาน
ฝ่ายผลิต โดยหัวหน้างานฝ่ายผลิตจ าเป็นต้องมี
สมรรถนะในการปฏบิตังิานอยู่ในระดบัสงู และหวัหน้า
งานฝา่ยผลติจ าเป็นตอ้งไดร้บัการฝึกอบรมและพฒันา
สมรรถนะในการปฏบิตังิานตลอดเวลาเพื่อลดช่วงห่าง 
(GAP) ระหว่างระดบัความสามารถด้านต่างๆ ที่มอียู่
กบัความคาดหวงัของสถานประกอบการ 

กระทรวงแรงงานร่วมกบัสถาบนัวจิยัเพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ศึกษาความต้องการ
แรงงานเชงิคุณภาพ ในปี 2550 ส ารวจพบว่าแรงงาน
ฝีมือระดับสูงยังมีช่วงห่าง (GAP) ระหว่างระดับ
ความสามารถด้านต่างๆ ทีม่อียู่กบัความคาดหวงัของ
สถานประกอบการ โดยเฉพาะความสามารถด้าน
คอมพิวเตอร์ ภาษต่างประเทศ และทักษะการ
วเิคราะหแ์กไ้ขปญัหา ดงัตารางที ่1 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี  1  ระดับความสามารถด้านต่างๆ ของ
พนักงานที่เป็นอยู่จรงิและที่ผู้ประกอบการคาดหวัง 
จ าแนกตามกลุ่มฝีมอืแรงงานระดบัสงู ปี 2550 

ทกัษะ คาดหวงั 
สภาพ
เป็นจริง 

1. การวเิคราะหแ์กไ้ขปญัหา 3.9 3.5 
2. คอมพวิเตอร ์ 3.4 3.0 
3. ภาษาต่างประเทศ 3.2 2.7 
4. การท างานเป็นกลุ่ม 4.0 3.5 
5. เทคนิคการปฏบิตังิาน 4.1 3.7 
6. การบรหิาร 4.0 3.5 
ท่ีมา: แผนแมบ่ทดา้นแรงงาน (พ.ศ.2555 - 2559)  
  
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมถึงปญัหา
เกี่ยวกบัสมรรถนะในการปฏิบตัิงานของหวัหน้างาน
ฝา่ยผลติ สรุปไดว้่า หวัหน้างานฝา่ยผลติยงัมชี่วงห่าง 
(GAP) ระหว่างระดบัความสามารถด้านต่างๆ ที่มอียู่
กับความคาดหวังของสถานประกอบการ ซึ่งเป็น
สาเหตุส าคญัที่ท าให้ผลผลิต (Production Outcome) 
แท่นผลิตปิโตรเลียมยงัไม่บรรลุเป้าหมายของสถาน
ประกอบการที่ ได้ก าหนดไว้  นอกจากนี้  สถาน
ประกอบการมคีวามต้องการศกึษาองค์ประกอบของ
สมรรถนะในการปฏบิตังิานว่ามอีงค์ประกอบใดบ้างที่
จ าเป็นต้องน ามาสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะในการปฏบิตังิานใหก้บัหวัหน้างานฝา่ยผลติ  

จิรประภา (2549) กล่าวว่าสมรรถนะในการ
ปฏิบตัิงานในต าแหน่งใดต าแหน่งหนึ่ง ประกอบด้วย
สมรรถนะ 3 สมรรถนะ คือ 1. สมรรถนะหลัก เป็น
พฤติกรรมที่ดทีี่บุคลากรในองค์กรต้องมเีพื่อแสดงถึง
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วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร 2. สมรรถนะ
ทางการบริหาร เป็นคุณสมบัติด้านการบริหารที่
บุคลากรในองค์จ าเป็นต้องมใีนการท างานเพื่อใหง้าน
ส าเร็จและสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ วิสยัทศัน์ และ
พนัธกจิขององค์กร และ 3. สมรรถนะเชงิเทคนิค เป็น
ทกัษะด้านวชิาชพีทีจ่ าเป็นในการน าไปปฏบิตังิานให้
บรรลุผลส าเรจ็ตามลกัษณะงานสามารถจ าแนกได้ 2 
ส่วนย่อย คือ 1) สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก และ 2) 
สมรรถนะเชงิเทคนิคเฉพาะ 

การศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของหวัหน้างานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรม
การผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมจึงเป็นความต้องการ
จ าเป็นของสถานประกอบการอยา่งเรง่ด่วน  

ผูว้จิยัสนใจศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะ
ในการปฏิบัติ งานของหัวห น้ างานฝ่ายผลิต ใน
อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม โดยผล
การศึกษาจะน าไปใช้กับสถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิ โตรเลียมหรือ
อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถใน
การแขง่ขนัใหก้บัสถานประกอบการในระดบันานาชาติ
ต่อไป 

วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
เพื่อศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงานของหวัหน้างานฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรม
การผลติแทน่ผลติปิโตรเลยีม 

วิธีด าเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยั ได้แก่ ผูเ้ชี่ยวชาญ

ในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียม  กลุ่ม
ตัวอย่ างที่ ใช้ ในการวิจัย  ได้แก่  ผู้ เชี่ยวชาญ ใน
อุตสาหกรรมการผลติแท่นผลติปิโตรเลยีม จ านวน 21 
คน โดยใชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) ก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างจาก
ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์ท างาน และ
ต าแหน่งงาน    

2. สรา้งเครื่องมอืเก็บรวบรวมขอ้มูล (รอบที ่
1) เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-end) ทีไ่ด้จาก

การสงัเคราะห์แนวคดิ ทฤษฎี และองค์ประกอบของ
สมรรถนะในการปฏบิตังิานของหวัหน้างานฝา่ยผลติ 

3. น าแบบสอบถามปลายเปิด (Open-end) ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้เสนอต่อนักวจิยัทีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อ งและน าข้อแก้ ไขมาป รับป รุงต าม
ขอ้เสนอแนะ 

4. เก็ บ ร ว บ ร ว ม เก็ บ ข้ อ มู ล  โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามปลายเปิด (Open-end) เก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการ
ผลติแทน่ผลติปิโตรเลยีม จ านวน 21 ชดุ    

5. วิ เค รา ะห์ ข้ อ มู ล จ าก แบ บ ส อบ ถ าม
ปลายเปิด (Open-end) จ านวน 21 ชุด สรุปผลการ
วเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และน า
ขอ้มลูไปสรา้งเครือ่งมอืต่อไป  

6. สรา้งเครื่องมอืเก็บรวบรวมขอ้มูล (รอบที่ 
2) โด ยน าผลวิ เค ราะห์ ข้อมู ล และส รุป ผลจาก
แบบสอบถามปลาย เปิ ด  (Open-end) ม าส ร้า ง
แบบสอบถามปลายปิด (Close-end) เป็นแบบมาตรา
สว่นประมาณคา่ตามแบบของลเิคริท์ (Likert, 1932)  

7. น าแบบสอบถามปลายปิด (Close-end) ที่
ผูว้จิยัสรา้งขึน้เสนอต่อนักวจิยัทีป่รกึษา เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้อ งและน าข้อแก้ ไขมาป รับป รุงต าม
ขอ้เสนอแนะ 

8. เก็ บ ร ว บ ร ว ม เก็ บ ข้ อ มู ล  โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามปลายปิด (Close-end) กบักลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 21 ชดุ   

9. วเิคราะหข์อ้มลูจากแบบสอบถามปลายปิด 
(Close-end) จ านวน 21 ชุด และสรุปผลส าหรบัน าไป
สรา้งเครือ่งมอืต่อไป   

10. สรา้งเครื่องมอืเกบ็รวบรวมขอ้มูล (รอบที ่
3) โด ยน าผลวิ เค ราะห์ ข้อมู ล และส รุป ผลจาก
แบบสอบถามปลายปิด (Close-end) และการเติม
ค่ามธัยฐาน (Md) และค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ (I.R.) 
ทีไ่ดจ้ากรอบที ่2  

11. น าแบบสอบถามปลายปิด (Close-end) 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เสนอต่อนักวิจัยที่ป รึกษา  เพื่ อ
ตรวจสอบความถูกต้องและน าข้อแก้ไขมาปรบัปรุง
ตามขอ้เสนอแนะ 
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12. เก็ บ ร ว บ ร ว ม เก็ บ ข้ อ มู ล  โ ด ย ใช้
แบบสอบถามปลายปิด (Close-end) กบักลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 21 ชดุ   

13. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลาย
ปิด (Close-end) เพือ่หาค่ามธัยฐาน (Md) และค่าพสิยั
ระหว่างควอไทล ์(I.R.) และสรปุผล    

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ได้แก่ รอ้ยละ 
ค่ามธัยฐาน (Md) ค่าพสิยัระหว่างควอไทล์ (I.R.) โดย
สตูรทีใ่ชใ้นการค านวณค่ามธัยฐาน (Md) ส าหรบัขอ้มลู
ทีม่กีารแจกแจงความถี ่(ชศูร,ี 2544) 

 
มธัยฐาน (Md)    =   
 
เมือ่ 
Md  แทน คา่มธัยฐาน 
L0  แทน ขดีจ ากดัล่างทีแ่ทจ้รงิของคะแนนในชัน้ 

ทีม่มีธัยฐาน 
N  แทน จ านวนคะแนนทัง้หมด 
F  แทน ความถีส่ะสมจากคะแนนต ่าสดุถงึ 

คะแนนทีเ่ป็นขดีจ ากดับนของคะแนนในชัน้ 
กอ่นชัน้ทีม่มีธัยฐาน 

f  แทน ความถีข่องคะแนนในชัน้ทีม่มีธัยฐาน 
i  แทน อนัตรภาคชัน้ 

 
โดยใหค้วามหมายของระดบัคะแนนเฉลี่ยค่า

มาตรฐาน ดงันี้ 
 

ค่ามธัยฐาน   ความหมาย 
 
< 1.50  องคป์ระกอบของสมรรถนะ ม ี

ความจ าเป็นน้อยทีส่ดุ 
1.50 – 2.49  องคป์ระกอบของสมรรถนะ ม ี

ความจ าเป็นน้อย 
2.50 – 3.49 องคป์ระกอบของสมรรถนะ ม ี

ความจ าเป็นปานกลาง 
3.50 – 4.49 องคป์ระกอบของสมรรถนะ ม ี

ความจ าเป็นมาก 
4.50 – 5.00  องคป์ระกอบของสมรรถนะ ม ี

ความจ าเป็นมากทีส่ดุ 
 
สูตรที่ใช้ในการค านวณค่าพิสยัระหว่างควอ

ไทล์ ส าหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่ (ชูศรี, 
2544) 

 
ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์(I.R.)   =  Q3 - Q1 
 
โดย   

 

 
เมือ่ 
IQR แทน พสิยัระหว่างควอไทล ์
Q1  แทน  คา่ควอไทลท์ี ่1 
Q3  แทน  คา่ควอไทลท์ี ่3 
LQ1  แทน  ขดีจ ากดัล่างทีแ่ทจ้รงิที ่Q1 ตกอยู ่
LQ3  แทน  ขดีจ ากดัล่างทีแ่ทจ้รงิ ที ่Q3 ตกอยู ่
n  แทน  จ านวนขอ้มลู 
cumf  แทน  ความถีส่ะสมของชัน้ที ่Q1 หรอื Q3  

ตกอยู ่
FQ1  แทน  ความถีช่ ัน้ที ่Q1 ตกอยู ่
FQ3  แทน  ความถีช่ ัน้ที ่Q3 ตกอยู ่
i  แทน  อนัตรภาคชัน้ 

 
ค่าพิสยัควอไทล ์ ความหมาย 
 
น้อยกว่า 1.50 องคป์ระกอบของสมรรถนะ ม ี

ความสอดคลอ้งกนั 
มากกว่า 1.50  องคป์ระกอบของสมรรถนะ ไมม่ ี

ความสอดคลอ้งกนั 
 

ผลการวิจยั 
การวิจยัเรื่ององค์ประกอบของสมรรถนะใน

ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งหั ว ห น้ า ง าน ฝ่ า ย ผ ลิ ต ใน
อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมโดยใช้
เทคนิคเดลฟาย ในครัง้นี้  ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิจัย 
ดงันี้ 
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม มรีายละเอยีดดงัตารางที ่2  
 
ตารางที ่ 2  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ข้อมลูทัว่ไป จ านวน ร้อยละ 
1. เพศ   
    ชาย 100 100 
    หญงิ - - 
2. อาย ุ   
    31-40 ปี 11 52.38 
    41-50 ปี 8 38.10 
    51 ขึน้ไป 2 9.52 
3. การศกึษาขัน้สงูสดุ   
    ต ่ากว่าปรญิญาตร ี 2 9.52 
    ปรญิญาตร ี 9 42.86 
    สงูกว่าปรญิญาตร ี 10 47.62 
4. ประสบการณ์ท างาน   
    5-10 ปี 2 9.52 
    11-15 ปี 1 4.76 
    16-20 ปี 8 38.10 
    21 ขึน้ไป 10 47.62 
5. ต าแหน่งงาน   
    ผูบ้รหิารระดบัตน้ 13 61.90 
    ผูบ้รหิารระดบักลาง 5 23.81 
    ผูบ้รหิารระดบัสงู 3 14.29 

 
จากตารางที ่2  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป

ของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เป็นเพศชาย จ านวน 
21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 100 อายุ 31-40 ปี จ านวน 11 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 52.38 อายุ 41-50 ปี จ านวน 8 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 38.10 อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 2 คน 
คิด เป็นร้อยละ  9.52 การศึกษาขัน้สูงสุดต ่ ากว่ า
ปรญิญาตรจี านวน 2 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.52 ปรญิญา
ตรี จ านวน  9 คน คิด เป็นร้อยละ  42.86 สูงกว่ า
ปริญญาตรี จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ  47.62 
ประสบการณ์ท างาน 5-10 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 9.52 ประสบการณ์ท างาน 11-15 ปี จ านวน 1 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.76 ประสบการณ์ท างาน 16-20 ปี 
จ านวน 8 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.10 และประสบการณ์
ท างาน 21 ปี จ านวน 10 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.62                                                                          

2. ผลก ารวิ เค ราะห์ อ งค์ ป ระกอบ ขอ ง
สมรรถนะหลกั (Core Competency) มรีายละเอยีดดงั
ตารางที ่3 
 
ตารางที ่ 3  องคป์ระกอบของสมรรถนะหลกั (Core 
Competency) 

องคป์ระกอบ Md. I.R. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. แรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธิ ์
4.28 0.50 จ าเป็นมาก 

2. บรกิารดว้ยใจ 3.39 1.04 จ าเป็นปาน
กลาง 

3. การท างานเป็น
ทมี 

4.31 0.57 จ าเป็นมาก 

4. จรยิธรรมทาง
ธุรกจิ 

4.07 0.97 จ าเป็นมาก 

5. ความช านาญใน
อาชพี 

4.31 0.48 จ าเป็นมาก 

6. มองภาพองคร์วม 3.68 0.00 จ าเป็นมาก 
7. ผูน้ าธุรกจิ 3.65 0.00 จ าเป็นมาก 

รวม (เฉล่ีย) 3.96 0.51 จ าเป็นมาก 
 
จากตารางที ่3  ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ

ของสมรรถนะหลกัพบว่า องค์ประกอบของสมรรถนะ
หลกัโดยภาพอยู่ในระดบัจ าเป็นมาก โดยเรยีงล าดับ
จากค่ามัธยฐาน (Md) จากสูงสุดลงมาต ่าสุดดังนี้  1. 
ความช านาญในอาชีพ  2. การท างานเป็นทีม  3. 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ ์4. จริยธรรมทางธุรกิจ 5. มอง
ภาพองค์รวม 6. ผู้น าธุรกิจ และ 7. บริการด้วยใจ 
ตามล าดบั โดยองค์ประกอบทัง้ 7 องค์ประกอบมคี่า 
I.R. น้อยกว่า 1.50 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด แสดงว่า
องคป์ระกอบของสมรรถนะมคีวามสอดคลอ้งกนั 
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3. ผลก ารวิ เค ราะห์ อ งค์ ป ระกอบ ขอ ง
ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง ก า ร บ ริ ห า ร  (Professional 
Competency) มรีายละเอยีดดงัตารางที ่4 
 
ตารางที ่ 4  องคป์ระกอบของสมรรถนะทางการ
บรหิาร (Professional Competency) 

องคป์ระกอบ Md. I.R. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. วสิยัทศัน์ 3.88 1.12 จ าเป็นมาก 
2. พนัธกจิ 3.79 1.29 จ าเป็นมาก 
3. การบรหิารการ
เปลีย่นแปลง 

3.81 1.32 จ าเป็นมาก 

4. การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์

4.06 0.83 จ าเป็นมาก 

5. การใหอ้ านาจ
ผูอ้ืน่ 

3.67 1.28 จ าเป็นมาก 

6. บรหิารธรุกจิ 3.83 1.00 จ าเป็นมาก 
7. การบรหิาร
งบประมาณ 

3.98 0.86 จ าเป็นมาก 

รวม (เฉล่ีย) 3.86 1.10 จ าเป็นมาก 
 

จากตารางที ่4  ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของสมรรถนะทางการบรหิารพบว่า องคป์ระกอบของ
สมรรถนะทางการบรหิารโดยรวมอยู่ในระดบัจ าเป็น
มาก โดยเรยีงล าดบัจากค่ามธัยฐาน (Md) จากสูงสุด
ลงมาต ่าสุดดังนี้  1. การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ 2. 
การบรหิารงบประมาณ 3. วสิยัทศัน์ 4. บรหิารธุรกจิ 
5. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 6. พันธกิจ และ 7. 
การให้อ านาจผู้อื่น ตามล าดบั โดยองค์ประกอบทัง้ 7 
องค์ประกอบมีค่า I.R. น้อยกว่า 1.50 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด แสดงว่าองค์ประกอบของสมรรถนะมีความ
สอดคลอ้งกนั          

4. ผลการศกึษาองค์ประกอบของสมรรถนะ
เชิงเทคนิคหลัก  (Core Technical Competency) มี
รายละเอยีดดงัตารางที ่5 
 

ตารางที ่ 5  องคป์ระกอบของสมรรถนะเชงิเทคนิค
หลกั (Core Technical Competency) 

องคป์ระกอบ Md. I.R. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. การผลติ 4.18 0.71 จ าเป็นมาก 
2. ความปลอดภยั
ในการท างาน 

4.47 0.00 จ าเป็นมาก 

3. การควบคมุ
คณุภาพ 

4.38 0.00 จ าเป็นมาก 

4. การวางแผน 4.23 0.00 จ าเป็นมาก 
5. การบรหิาร
โครงการ 

3.92 1.00 จ าเป็นมาก 

6. การตดิตามงาน 3.89 1.15 จ าเป็นมาก 
7. การใหค้ าปรกึษา 3.81 1.32 จ าเป็นมาก 

รวม (เฉล่ีย) 4.13 0.60 จ าเป็นมาก 
 

จากตารางที ่5  ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของสมรรถนะเชงิเทคนิคหลกัพบว่า องคป์ระกอบของ
สมรรถนะเชิงเทคนิคหลกัโดยรวมอยู่ในระดบัจ าเป็น
มาก โดยเรยีงล าดบัจากค่ามธัยฐาน (Md) จากสูงสุด
ลงมาต ่าสุดดงันี้  1. ความปลอดภัยในการท างาน 2. 
การควบคุมคุณภาพ 3. การวางแผน 4. การผลิต 5. 
การบรหิารโครงการ 6. การตดิตามงาน และ 7. การให้
ค าป รึกษ า ตามล าดับ  โดยองค์ป ระกอบทั ้ง  7 
องค์ประกอบมีค่า I.R. น้อยกว่า 1.50 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด แสดงว่าองค์ประกอบของสมรรถนะมีความ
สอดคลอ้งกนั 

5. ผลก ารวิ เค ราะห์ อ งค์ ป ระกอบ ขอ ง
สมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ  (Specific Technical 
Competency) มรีายละเอยีดดงัตารางที ่6 
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ตารางที ่ 6  องคป์ระกอบของสมรรถนะเชงิเทคนิค
เฉพาะ (Specific Technical Competency) 

องคป์ระกอบ Md. I.R. 
ระดบัความ
คิดเหน็ 

1. วสัดุการผลติ 4.00 1.00 จ าเป็นมาก 
2. การตดิตัง้ 3.87 1.08 จ าเป็นมาก 
3. การตรวจสอบดว้ย
สายตา 

3.58 2.72 จ าเป็นมาก 

4. การอา่นแบบ 4.07 1.00 จ าเป็นมาก 
5. การสือ่สาร 4.18 0.77 จ าเป็นมาก 

6. คอมพวิเตอร ์ 3.39 0.68 จ าเป็นปาน
กลาง 

7. รายงาน 3.68 1.46 จ าเป็นมาก 

8. การประสานงาน 4.31 0.64 จ าเป็นมาก 

รวม (เฉล่ีย) 3.87 1.19 จ าเป็นมาก 
 

จากตารางที ่6  ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ
ของสมรรถนะเชงิเทคนิคเฉพาะพบว่า องค์ประกอบ
ของสมรรถนะเชงิเทคนิคเฉพาะโดยรวมอยู่ในระดับ
จ าเป็นมาก โดยเรยีงล าดบัจากค่ามธัยฐาน (Md) จาก
สูงสุดลงมาต ่าสุดดังนี้  1. การประสานงาน 2. การ
สือ่สาร 3. การอ่านแบบ 4. วสัดุการผลติ 5. การตดิตัง้ 
6. รายงาน 7. การตรวจสอบด้วยสายตา และ  8. 
คอมพิวเตอร์ ตามล าดับ  โดยองค์ประกอบทัง้ 8 
องค์ประกอบมีค่า I.R. น้อยกว่า 1.50 ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด แสดงว่าองค์ประกอบของสมรรถนะมีความ
สอดคลอ้งกนั 

สรปุผลการวิจยั 
การวจิยัเรื่อง องค์ประกอบของสมรรถนะใน

ก า รป ฏิ บั ติ ง าน ข อ งหั ว ห น้ า ง าน ฝ่ า ย ผ ลิ ต ใน
อุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมโดยใช้
เทคนิคเดลฟายในครัง้นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
หวัหน้างานฝา่ยผลติในอุตสาหกรรมการผลติแท่นผลติ
ปิโตรเลยีม เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเป็น
แบบสอบถามโดยใช้เทคนิคเดลฟายจ านวน 3 รอบ 
เก็บข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการผลิต

แท่นผลิตปิ โตรเลียมจ านวน 21 คน โดยศึกษา
องค์ประกอบของสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
หัวห น้ างานในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิต
ปิโตรเลยีมจากสมรรถนะ 4 ประเภท คอื 1. สมรรถนะ
หลัก 2. สมรรถนะทางการบรหิาร 3. สมรรถนะเชิง
เทคนิคหลกั 4. สมรรถนะเชงิเทคนิคเฉพาะ 

ผลการศึกษ าพบว่ า  องค์ป ระกอบของ
ส ม ร รถ น ะมี จ า น ว น ทั ้ง สิ้ น  29 อ งค์ ป ร ะก อ บ 
องคป์ระกอบทีผู่เ้ชีย่วชาญใหร้ะดบัความคดิเหน็จ าเป็น
มากจ านวน 27 องค์ประกอบ และองค์ประกอบที่มี
ความจ าเป็นปานกลางจ านวน 2 องค์ประกอบ โดยมี
รายละเอยีด ดงันี้ 1. องค์ประกอบของสมรรถนะหลกั 
(Element of Core Competency)  ไ ด้ แ ก่  ค ว า ม
ช านาญในอาชีพ การท างานเป็นทีม  แรงจูงใจใฝ่

สมัฤทธิ ์จรยิธรรมทางธุรกจิ มองภาพองค์รวม ผู้น า
ธุรกจิ และบรกิารด้วยใจ ตามล าดบั 2. องค์ประกอบ
ข อ ง ส ม ร ร ถ น ะ ท า ง ก า ร บ ริห า ร  (Element of 
Professional Competency) ไ ด้ แ ก่  ก า ร พั ฒ น า
ทรพัยากรมนุษย์ การบรหิารงบประมาณ วิสยัทศัน์ 
บริหารธุรกิจ การบริหารการเปลี่ยนแปลง พันธกิจ 
และการใหอ้ านาจผูอ้ื่น ตามล าดบั 3. องคป์ระกอบของ
สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก  (Element of Technical 
Core Competency) ได้แก่  ความปลอดภัยในการ
ท างาน การควบคุมคุณภาพ การวางแผน การผลิต 
การบริหารโครงการ การติดตามงาน และการให้
ค าปรึกษา  ตามล าดับ  และ 4. องค์ประกอบของ
สมรรถนะเชิงเทคนิคเฉพาะ (Element of Specific 
Technical competency) ได้แก่ การประสานงาน การ
สือ่สาร การอ่านแบบ วสัดุการผลติ การตดิตัง้ รายงาน 
การตรวจสอบดว้ยสายตา และคอมพวิเตอร์ 

อภิปรายผล 
การด าเนินการวจิยัในครัง้นี้ สามารถอภปิราย

ผลการวจิยัดงันี้ การศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะ
ในการปฏบิตังิานของหวัหน้างานในอุตสาหกรรมการ
ผลติแทน่ผลติปิโตรเลยีมจากสมรรถนะ 4 ประเภท คอื 
1. สมรรถนะหลัก 2. สมรรถนะทางการบริหาร 3. 
สมรรถนะเชิงเทคนิคหลัก 4. สมรรถนะเชิงเทคนิค
เฉพาะ สอดคล้องกับ (ณรงค์วิทย์, 2547) ได้แบ่ง
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ประเภทของสมรรถนะออกเป็น 3 ประเภท คือ 1. 
สมรรถนะหลัก 2. สมรรถนะเฉพาะต าแหน่งงาน 3. 
สมรรถนะบุคคล และสอดคล้องกบั (อาภรณ์, 2548) 
แบ่งสมรรถนะแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คอื สมรรถนะ
หลกั สมรรถนะในการบรหิาร และสมรรถนะในหน้าที ่ 

โดยมีองค์ประกอบของสมรรถนะจ านวน
ทัง้สิ้น 29 องคป์ระกอบ องคป์ระกอบที่ผูเ้ชีย่วชาญให้
ระดบัความคดิเหน็จ าเป็นมากจ านวน 27 องคป์ระกอบ 
และองค์ประกอบทีม่คีวามจ าเป็นปานกลางจ านวน 2 
องค์ประกอบ โดยสมรรถนะในการปฏิบัติงานของ
หัวห น้ างานในอุตสาหกรรมการผลิตแท่นผลิต
ปิโตรเลยีมจ าเป็นตอ้งอยู่ในกลุ่มฝีมอืแรงงานระดบัสูง
และลกัษณะงานทีท่ ามคีวามแตกต่างจากอตุสาหกรรม
อื่นๆ ที่เป็นเช่นนี้ เพราะมีแรงงานชาวต่างชาติที่เป็น
กลุ่มฝีมอืแรงงานระดบัสูงร่วมท างานเป็นจ านวนมาก
และมาจากหลายประเทศ เชน่  สหรฐัอเมรกิา องักฤษ 
ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น จึง
จ าเป็นตอ้งมกีารท างานเป็นทมีทีแ่ขง็แกร่ง มแีรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธิใ์นการท างานสูง มวีิสยัทศัน์ในการท างาน
รว่มกนั มกีารวางแผนงานทีด่ ีและมกีารสื่อสารทีท่ าให้
การปฏบิตังิานเกดิความส าเรจ็และบรรลุเป้าหมายของ
องค์กร สอดคล้องกับ  (กฤตชน, 2553) กล่าวว่า 
ผู้จดัการฝ่ายผลิตต้องมีและต้องใช้สมรรถนะในการ
ปฏิบตังิาน ได้แก่  สมรรถนะการวางแผน สมรรถนะ
การท างานเป็นทมี สมรรถนะการมุ่งสมัฤทธิผ์ลในงาน 
สมรรถนะการควบคมุตนเองและการสือ่สาร สมรรถนะ
การมวีสิยัทศัน์ และสอดคลอ้งกบั (เกรกิเกยีรต,ิ 2546) 
กล่าวว่า ความสามารถเชงิสมรรถนะด้านการจดัการ 
คอื ความสามารถเชงิสมรรถนะของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการวางแผน การจัดการ การคดิเชงิวเิคราะห์ การ
แกไ้ขปญัหา และการตดัสนิใจ เป็นต้น ความสามารถ
เชงิสมรรถนะในดา้นทัว่ไป เชน่ การสือ่สาร และทกัษะ
คอมพวิเตอร ์เป็นตน้        

 
ข้อเสนอแนะ 

1. สถานประกอบการในอุตสาหกรรมการ
ผลิตประเภทอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมโรงกลัน่น ้ามัน
ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรม

เครื่องจกัรกลและโลหะการ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนแล
อะไหล่ยานยนต์ อุตสาหกรรมไฟฟ้า อเิล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องเดิม 
อุตสาหกรรมต่อเรือ ซ่อมเรอืและก่อสร้างงานเหล็ก
หรอือุตสาหกรรมการผลติทีต่อ้งใชแ้รงงานจ านวนมาก 
ควรศึกษ าเพิ่ม เติม ในมิติต่ างๆ  เพื่ อ เป รียบผล
การศกึษาองคป์ระกอบของสมรรถนะในการปฏบิตังิาน
ของหวัหน้างานในอุตสาหกรรมการผลิตเฉพาะด้าน 
และผลการศึกษาสามารถน าไปพัฒนาสมรรถนะใน
การปฏบิตังิานของบุคลากร เพื่อเพิม่ขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัในระดบันานาชาต ิ

2. สถานประกอบการในอตุสาหกรรมประเภท
อื่นๆ สมารถน าผลการศึกษาไปจัดการฝึกอบรม
บุคลากรในระดบัต่างๆ โดยเพิม่เทคนิคเฉพาะด้านที่
เกี่ยวข้องกับประเภทของอุตสาหกรรมเพื่อให้การ
ฝึกอบรมมปีระสทิธภิาพสงูสดุ  
 

ข้อเสนอในการวิจยัครัง้ต่อไป 
1. ผู้สนใจควรศึกษาเปรียบระหว่างสถาน

ประกอบการในอุตสาหกรรมการผ ลิตกับกลุ่ ม
อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ เพื่อศกึความแตกต่างของ
ผลการศึกษา ซึ่ งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรบัหวัหน้างานฝ่ายผลิต และ
พนักงานระดบัต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่แตกต่าง
กนั 

2. ผู้สนใจควรศกึษาด้วยวิธี วิจยัและพฒันา 
(R&D) หรอืวิจัยเชงิปรมิาณ เพื่อเปรยีบเทียบผลกบั
การศกึษาโดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อการประยุกต์การศึกษาต่อสถานประกอบการใน
อตุสาหกรรมอืน่ๆ     

      
กิตติกรรมประกาศ 

“ง า น วิ จั ย นี้ ไ ด้ ร ั บ ทุ น ส นั บ ส นุ น จ า ก
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ตามสญัญาเลขที ่KMUTNB-NEW-59-33”  

ผูว้จิยัขอขอบคุณผูเ้ชีย่วชาญในอุตสาหกรรม
การผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมทุกท่านทุกท่านที่ให้
ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณรอง
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ปรึกษา ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
คณะกรรมการพจิารณาทุน และขอกราบขอบพระคุณ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบด ี
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มา ณ. โอกาสนี้ 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานกบัความก้าวหน้า 
ในงานจากมมุมองของหวัหน้างาน  

The relationship between Emotional Quotient of employees and the advancement  
of the work from the perspective of supervisors 

 
 จฑุามาส เป่ียมวารี1* และ อ.ดร. วนิดา พลเดช1 

Juthamas Piamwaree1* and Dr.Wanida Phondej 1 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the relationship between emotional quotient of male 
and female employees and advancement of the work from the perspective of supervisors. The emotional 
quotient was consisted of self-awareness, self-management, self-motivation, people awareness, and 
relationship management. In additional, the advancement of the work from the perspective of supervisors 
were career growth potential, promotion recommendation, in-role task performance, and growth and 
reward. The research samplings were consisted of 520 people who were selected while questionnaires 
were conducted as a research instrument. According to the hypothesis testing, percentage, average, 
standard deviation, t-test and Simple linear regression analysis were used as statistical tools. At the 
statistical significance level 0.05 
 The results showed that there were difference between male and female for emotional quotient in 
part of people awareness, female was higher than male. In relation to research hypothesis, it was found 
that there were significant relationships between emotional quotient of employees and advancement of 
the work from the perspective of supervisors. In addition, self-awareness was related to promotion 
recommendation and in-role task performance while People awareness was related to growth and reward. 
Keywords: Emotional Quotient, Advancement of the work, employee, supervisor 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงค์ เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงานชายและหญงิ และ

ศกึษาความสมัพนัธ์ของความฉลาดทางอารมณ์ทีม่ผีลต่อความกา้วหน้าในงานจากมุมมองของหวัหน้างานในเขต
กรงุเทพมหานคร โดยความฉลาดทางอารมณ์ของพนกังาน จ าแนกเป็นการรูจ้กัตนเอง การจดัการตนเอง การสรา้ง
ก าลงัใจใหต้นเอง การรูจ้กัคนอื่น และการบรหิารจดัการความสมัพนัธ์ ส่วนความกา้วหน้าในงานจากมุมมองของ
หวัหน้างาน จ าแนกเป็น ศกัยภาพการเตบิโตในอาชพี การเลื่อนต าแหน่ง ประสทิธภิาพในบทบาทหน้าที ่ และการ
พฒันาและการให้รางวลั กลุ่มตวัอย่างพนักงานในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 520 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน
ระดับผู้ใต้บังคบับญัชา 390 คน และพนักงานระดบัหวัหน้า 130 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
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วเิคราะหข์อ้มลู สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูคอื  สถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย  ค่ารอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบน
มาตรฐาน สถติเิชงิอนุมาน ประกอบดว้ย t-test และ Simple linear regression analysis ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติ ิ
0.05  

ผลการทดสอบพบว่าพนักงานเพศชายและเพศหญงิมคีวามฉลาดทางอารมณ์แตกต่างกนัในดา้นการรูจ้กั
คนอื่น โดยพนักงานเพศหญงิจะมคีวามฉลาดทางอารมณ์ดา้นการรูจ้กัคนอื่น มากกว่าพนักงานเพศชาย และความ
ฉลาดทางอารมณ์ดา้นการรูจ้กัตนเองของพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบัความกา้วหน้าในงานจากมุมมอง
ของหวัหน้าดา้นการเลื่อนต าแหน่งและดา้นประสทิธภิาพในบทบาทหน้าที ่ สว่นความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการรูจ้กั
คนอืน่ มคีวามสมัพนัธใ์นทางบวกกบัความกา้วหน้าในงานจากมมุมองของหวัหน้าดา้นการพฒันาและการใหร้างวลั  
ค าหลกั: ความฉลาดทางอารมณ์, ความกา้วหน้าในงาน, พนกังาน, หวัหน้างาน 
 

ค าน า 
ในปจัจุบันองค์กรต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์กร

ภาครฐัแลภาคเอกชน ล้วนแล้วแต่ประสบกบัปญัหา
ดา้นทรพัยากรบุคคล เช่น ประสทิธภิาพการ ท างานที่
ลดลงของพนักงาน อตัราการลาออกของพนักงานที่
เพิม่สงูขึน้และความเชื่อมัน่ทีม่ตี่อองคก์รของพนักงาน
ลดลง เป็นต้น  ซึ่งปญัหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการ
บรหิารงานขององคก์ร การจดัการทรพัยากรบุคคลและ
การขบัเคลื่อน องคก์รไปสู่ความส าเรจ็ตามเป้าหมายที่
วางไว้ ความกา้วหน้าในงานเป็นแรงจูงใจใหพ้นักงาน
เกิดความตัง้ใจในการท างาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร  โดยความส าเร็จในการท างานของ
พนักงานส่วนใหญ่นัน้เกดิจากองค์ประกอบทางด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งมีความส าคญัเป็น
สองเท่าของความฉลาดทางสติปญัญา (IQ) รวมกบั
ทกัษะทางเทคนิค (Goleman, 1988) ซึ่งความฉลาด
ทางอารมณ์หมายถงึ ความสามารถใน ความสามารถ
ในการรู้จกัตนเอง รู้ศกัยภาพ มีแรงจูงใจ สร้างขวัญ
และก าลงัใจใหต้นเอง มคีวามมุ่งมัน่ สามารถตดัสนิใจ
แก้ปญัหา และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อผู้อื่น  กล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก ่
การรูจ้กัตนเอง (Self-awareness) การจัดการตนเอง 
(Self-management) การสร้างแรงจูงใจให้ตน เอง 
(Self- motivation) การรู้จ ักและเข้าใจอารมณ์ของ
บุ คคลอื่ น  (People Awareness) และการบ ริห าร
จดัการความสมัพนัธ ์(Relationship Management)    

โดยมศีกึษางานวจิยัเกีย่วกบัความฉลาดทาง
อารมณ์ และความกา้วหน้าในงาน ทีม่ผีูศ้กึษาไวพ้บว่า 
ความฉลาดทางอารม ณ์ มีผลกระทบต่ อระดับ
ประสทิธภิาพการท างานของผูจ้ดัการและหวัหน้างาน
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ (Kulkarni, 2009) และยงั
พบว่า ความส าเรจ็ในการท างาน ด้านการยอมรบัใน
การท างาน และความส าเร็จในการท างานในด้าน
ความกา้วหน้าในการท างาน มคีวามสมัพนัธ์กบัความ
ฉลลาดทางอารมณ์ในด้านทักษะทางสังคมในด้าน
มนุษยส์มัพนัธ ์และความสามารถในการควบคมุตนเอง
(นิดา, 2555) ในเรือ่งของเพศชายและหญงิพบว่า เพศ
ไมม่ผีลท าใหพ้นกังานมคีวามแตกต่างกนัในเรือ่งความ
ฉลาดทางอารมณ์ต่างกนั (ภทัรา, 2554) 

จากการศึกษาที่ผ่านมาล้วนท าการศึกษา
ความสัมพัน ธ์ของความฉลาดทางอารม ณ์ กับ
ประสิทธิผลต่างๆในมุมมองของพนักงาน ดังนัน้ผู้
ท าการศกึษาจงึมคีวามสนใจทีจ่ะท าการศกึษาในเรื่อง
การเปรยีบเทยีบความฉลาดทางอารมณ์ของพนักงาน
ชายและหญิง ว่าแตกต่างกนักนัหรอืไม่ อย่างไร และ
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์
ของพนักงานที่ส่งผลต่อความก้าวหน้าในงานจาก
มุมมองของหัวหน้างาน เนื่องจากหัวหน้าจะเป็นผู้
ป ระเมินพนักงานในการผลักดัน ให้พนักงานมี
ความก้าวหน้าในงาน ซึ่งจะส่งผลในเรื่องการส่งเสรมิ
การท างานของพนกังานใหม้ปีระสทิธผิลมากยิง่ขึน้ ท า
ให้พนักงานมคีวามกา้วหน้าในหน้าที่การงานภายใน
องค์กรต่อไป โดยความก้าวหน้าในงานจากมุมมอง
ของหวัหน้างาน ในงานวจิยัครัง้นี้แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
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ได้แก่ ศกัยภาพการเตบิโตในอาชพี (Career Growth 
Potential) ก า ร เ ลื่ อ น ต า แ ห น่ ง  ( Promotion 
Recommendation) ประสิทธิภาพในบทบาทหน้าที่ 
(In-Role task performance) การพัฒนาและการให้
รางวลั (Growth and Reward) 

อปุกรณ์และวิธีการ 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการ

ศึกษาวิจัยครัง้นี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ซึ่งประกอบด้วยค าถามปลายปิด (Closed-Ended 
Questionnaire) แบ่งเป็น 2 ชุด ไดแ้ก่ ชุดที ่1 ส าหรบั
พนักงานระดับผู้ใต้บังคับบัญชาแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ความฉลาดทางอารมณ์ 
ชุดที ่2 ส าหรบัพนักงานระดบัหวัหน้าแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม และส่วนที ่2 ความกา้วหน้าในงานจาก
มุมมองของหวัหน้างาน กลุ่มตวัอย่างพนักงานในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 520 คน โดยแบ่งเป็น
พนกังานระดบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 390 คน และพนกังาน
ระดบัหวัหน้า 130 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างของ
หวัหน้าแบบสะดวกโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น ส่วน
การสุ่มตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชานั ้นเป็นแบบ
เฉพาะเจาะจงว่าเลอืกเฉพาะผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 3 คนซึง่
อยู่ภายใต้การบังคบับัญชาของผู้น า 1 คนที่เข้าร่วม
โครงการวจิยันี้เท่านัน้ แล้วน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลด้วย
โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิสถติทิีร่ะดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 สถิติที่ ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิง
พรรณนาได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  สถิติเชิงอนุมานได้แก่  ค่า  t-test และ 
Simple linear regression analysis  

ผล 
ผลของการศึกษาวิจัยครัง้นี้แสดงให้เห็นว่า 

พนกังานระดบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชามรีะดบัความฉลาดทาง
อารมณ์ ในด้านการบริหารจัดการความสัมพันธ์ 
(Relationship Management) มากที่สุด  มีค่ า เฉลี่ย
เท่ากบั 4.08 รองลงมาคอื ด้านการรูจ้กัตนเอง (Self-
Awareness)  ด้านการสร้างก าลังใจให้ตนเอง (Self-
motivation) แ ล ะ ด้ า น ก า ร รู้ จ ั ก ค น อื่ น  (People 

Awareness)  โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.99  3.89 และ 
3.73 ตามล าดบั และมรีะดบัความฉลาดทางอารมณ์ใน
ด้านการจัดการตนเอง (Self- Management)  น้อย
ทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.63 ดงัแสดงในตารางที ่1 
 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของ
พนกังานระดบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

ความฉลาดทางอารมณ์ 
 

S.D. ระดบั 

การรูจ้กัตนเอง  3.99 0.57 มาก 
การจดัการตนเอง  3.63 0.77 มาก 
การสรา้งก าลงัใจใหต้นเอง  3.89 0.59 มาก 
การรูจ้กัคนอื่น  3.73 0.70 มาก 
การบรหิารจดัการความสมัพนัธ ์ 4.08 0.59 มาก 

หมายเหตุ : ค่าเฉลีย่ 1.00-1.80 = น้อยทีสุ่ด  1.81-2.60 = น้อย  
2.61-3.40 = ปานกลาง 3.41-4.20 = มาก   4.21-5.00 = มากทีสุ่ด 
 

พนักงานที่มีเพศต่างกันมีความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านต่างๆ ไม่แตกต่างกนั ยกเว้นความฉลาด
ทางอารมณ์ด้านการรูจ้กัคนอื่น (People Awareness) 
ที่พบว่า พนักงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
ต่างกนัมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการรู้จกัคนอื่น 
แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดยพนักงานเพศหญิง (    = 3.78) จะมคีวามฉลาด
ทางอารมณ์ด้านการรูจ้กัคนอื่น มากกว่าพนักงานเพศ
ชาย (    = 3.62)  ดงัแสดงในตารางที ่2  
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบเพศที่มีผลต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์ของพนกังาน 
ความฉลาดทาง

อารมณ์ 

ค่าเฉล่ีย 
t Sig. 

ผลการ
เปรียบเทียบ ชาย หญิง 

การรูจ้กัตนเอง  3.95 4.01 1.048 0.295 ไมแ่ตกต่าง 

การจดัการ
ตนเอง  

3.62 3.64 0.288 0.774 ไมแ่ตกต่าง 

การสรา้งก าลงัใจ
ใหต้นเอง  

3.87 3.90 0.407 0.684 ไมแ่ตกต่าง 

การรูจ้กัคนอื่น  3.62 3.78 2.142* 0.033 แตกต่าง 
การบรหิาร
จดัการ
ความสมัพนัธ ์ 

4.05 4.10 0.757 0.449 ไมแ่ตกต่าง 

หมายเหตุ :  * มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

X

X

X
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ความฉลาด 

ทางอารมณ์ 

ความก้าวหน้า 

ในงาน 

 ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการรู้จ ักตนเอง 
(Self-Awareness) ของพนักงานพบว่ามคีวามสมัพนัธ์
ในทางบวกกบัความก้าวหน้าในงานจากมุมมองของ
หั ว ห น้ า ด้ า น ก า ร เลื่ อ น ต า แ ห น่ ง  (Promotion 
Recommendation)  อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05 โดยท านายได้ว่า หากผูค้วามฉลาดทางอารมณ์
ด้านการรูจ้กัตนเองของพนักงานเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะ
ท าใหค้วามกา้วหน้าในงานดา้นการเลื่อนต าแหน่งจาก
มมุมองของหวัหน้าเพิม่ขึน้ 0.156 หน่วย 
  ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการรู้จ ักตนเอง
(Self-Awareness) ของพนักงาน มีความสัมพันธ์ใน
ทางบวกกับความก้าวหน้าในงานจากมุมมองของ
หวัหน้าด้านประสทิธิภาพในบทบาทหน้าที่ (In-Role 
task performance) อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 
0.05 โดยท านายได้ว่า หากผูค้วามฉลาดทางอารมณ์
ด้านการรูจ้กัตนเองของพนักงานเพิม่ขึน้ 1 หน่วย จะ
ท าให้ความก้าวหน้าในงานด้านประสิทธิภาพ ใน
บทบาทหน้าที่จากมุมมองของหวัหน้าเพิ่มขึ้น 0.120 
หน่วย 

ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการรู้จ ักคนอื่น 
(People Awareness)  มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวกกบั
ความกา้วหน้าในงานจากมุมมองของหวัหน้าด้านการ
พัฒ น าและการให้ รางวัล  (Growth and Reward)  
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยไดว้่า หาก
ผู้ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการรู้จ ักคนอื่นของ
พนักงานเพิม่ขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความกา้วหน้าใน
งานด้านการพฒันาและการใหร้างวลัจากมุมมองของ
หวัหน้าเพิม่ขึน้ 0.104 หน่วย ดงัแสดงในตารางที ่3 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที ่3 สรุปความสมัพนัธ์ระหว่างความฉลาดทาง
อารมณ์ของพนักงานกับความก้าวหน้าในงานจาก
มมุมองของหวัหน้า 

 
  

ศกัยภา
พการ

เตบิโตใน
อาชพี  

การ
เลื่อน

ต าแหน่ง  

ประสทิธิ
ภาพใน
บทบาท
หน้าที ่  

การ
พฒันา
และให้
รางวลั  

การรูจ้กัตนเอง X + 0.156* + 0.120* X 
การจดัการตนเอง X X X X 
การสรา้งก าลงัใจให้
ตนเอง 

X X X X 

การรูจ้กัคนอื่น X X X + 0.104* 
การบรหิารจดัการ
ความสมัพนัธ ์

X X X X 

 หมายเหตุ :   X   ไมม่คีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 
      *    มคีวามสมัพนัธก์นัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติิ 0.05 
           ตวัเลขแสดงค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย 

วิจารณ์ 
จากการศึกษาพบว่าพนักงานเพศชายและ

หญงิในเขตกรงุเทพมหานครมคีวามฉลาดทางอารมณ์
ด้านการรูจ้กัตนเอง ด้านการจดัการตนเอง ด้านการ
สร้างก าลังใจให้ตนเอง และด้านการบริหารจัดการ
ความสมัพนัธ ์ไมแ่ตกต่างกนั ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ (ภทัรา, 2554) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัความฉลาดทาง
อารมณ์กบัความพงึพอใจในการท างาน พบว่าเพศไม่มี
ผลท าให้พนักงานมีความแตกต่างกันในเรื่องความ
ฉลาดทางอารมณ์กับความพึงพอใจในการท างาน  
ยกเวน้ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการรูจ้กัคนอืน่ ของ
พนักงานเพศชายและหญิงที่แตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยพนกังานเพศหญงิ
จะมีความฉลาดทางอารมณ์ด้านการรู้จ ักคนอื่น 
มากกว่าพนักงานเพศชาย โดยด้านการรูจ้กัคนอื่นจะ
เกีย่วกบัการรบัรูอ้ารมณ์ของผู้อื่น การสงัเกตอารมณ์
ของผู้อื่น การอ่อนไหวต่อความรู้สกึและอารมณ์ของ
ผูอ้ื่น และความเขา้ใจทีด่ตี่ออารมณ์ของคนรอบตวั ซึ่ง
ลักษณะต่างๆเหล่านี้ตรงกับลักษณะทัว่ไปของเพศ
หญิงเป็นเพศที่มีความละเอียดอ่อนของจิตใจและ
อารมณ์ มกัจะให้ความส าคญั เอาใจใส่กบัความรูส้ ึก
ของคนรอบขา้ง 

ในส่วนของ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการ
รูจ้กัตนเองของพนักงาน มคีวามสมัพนัธ์ในทางบวก
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กบัความกา้วหน้าในงานจากมุมมองของหวัหน้าด้าน
การเลื่อนต าแหน่ง และด้านประสทิธิภาพในบทบาท
หน้าที ่แสดงใหเ้หน็ว่า หากพนักงานได้รบัการพฒันา
ความฉลาดทางอารมณ์ดา้นการรูจ้กัตนเองใหม้มีากขึน้ 
ท าใหห้วัหน้ามองเหน็ประสทิธภิาพในการท างาน และ
ผลักดันพนักงานคนนัน้ให้ได้รบัโอกาสในการเลื่อน
ต าแหน่ง สอดคล้องกบังานวิจยัของ (สมมาศ, 2552) 
ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความฉลาดทาง
อารมณ์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการท างานของ
พนักงานธนาคารออมสินภาค 9 พบว่า ความฉลาด
ทางอารมณ์ ดา้นการตระหนักรูใ้นตนเอง มผีลกระทบ
เชงิบวกต่อประสทิธภิาพการท างานโดยรวม ด้านการ
จดัหาและใชป้จัจยัทรพัยากร และดา้นความพอใจของ
ทุกฝ่าย นอกจากนี้ ความฉลาดทางอารมณ์ด้านการ
รู้ จ ั ก ค น อื่ น  มี ค ว าม สั ม พั น ธ์ ใน ท า งบ ว ก กั บ
ความกา้วหน้าในงานจากมุมมองของหวัหน้าด้านการ
พฒันาและการใหร้างวลั แสดงใหเ้หน็ว่า หากพนกังาน
ไดร้บัการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์การรูจ้กัคนอื่น
ใหม้มีากขึน้ ท าใหห้วัหน้ารูส้กึว่าพนักงานคนดงักล่าว
ควรได้รบัรางวลัและการพฒันาจากผลของการท างาน  
สอดคล้องกบังานวิจยัของ (สมมาศ, 2552) ได้ศกึษา
เกีย่วกบัผลกระทบของความฉลาดทางอารมณ์ทีม่ผีล
ต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานธนาคารออม
สนิภาค 9 พบว่า ความฉลาดทางอารมณ์ ดา้นการรบัรู้
ความรูส้กึ มีผลกระทบเชิงบวกต่อประสทิธภิาพการ
ท างานโดยรวม ด้านการบรรลุเป้าหมายความส าเร็จ 
ด้านกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดหาและใช้
ปจัจยัทรพัยากร และดา้นความพอใจของทกุฝา่ย 

จากงานวจิยันี้องค์กรสามารถน าผลการวจิยั
ไปวางแผนพัฒนาพนักงานในเรื่องความฉลาดทาง
อารมณ์ด้านการรู้จ ักตนเอง ซึ่งประกอบด้วย การ
เขา้ใจเหตุของความรูส้กึนัน้ๆ การเขา้ใจในความรูส้กึ
ของตนเอง รบัรูอ้ารมณ์ของตนเองได้ และด้านการรู ้
จกัคนอื่น ซึ่งประกอบด้วย การรบัรู้อารมณ์ของผู้อื่น 
การสงัเกตอารมณ์ของผูอ้ื่น การอ่อนไหวต่อความรูส้กึ
และอารมณ์ของผู้อื่น และความเขา้ใจที่ดีต่ออารมณ์
ของคนรอบตวั ซึง่จะช่วยเพิม่โอกาสใหก้บัพนักงานใน
เรื่องความก้าวหน้าในการเลื่อนต าแหน่ง การได้รบั

รางวัลและการได้ร ับการพัฒนาฝึกอบรมอย่าง
เหมาะสมโดยการผลกัดันจากหวัหน้างาน อกีทัง้ยงั
เพิม่ประสทิธภิาพในบทบาทหน้าทีท่ีต่นไดร้บัผดิชอบ 
เพื่อให้พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน เนื่องจาก
ท างานทีม่ปีระสทิธผิลและหวัหน้ามองเหน็สิง่ทีต่นท า 
และได้ร ับผลตอบแทนจากงานที่ท า ในส่วนของ
หวัหน้างานและองค์กรยงัได้พนักงานทีท่ างานอย่างมี
ประสทิธภิาพ และมแีรงจูงใจในการท างาน ท าใหง้าน
เดินหน้าไปได้อย่างรวดเร็ว  มีคุณภาพ องค์กร
เจรญิกา้วหน้าไดอ้ย่างมัน่คง บนพื้นฐานของพนักงาน
ทีม่คีณุภาพ 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างลกัษณะบคุลิกภาพของผูบ้งัคบับญัชากบัการตอบสนองของ
ผูบ้งัคบับญัชาต่อความคิดเหน็ของผูใ้ต้บงัคบับญัชา 

The Relationship between Personalities of Supervisors  
and Supervisors Reaction to Voice 

 
ภริูวฒัน์ ตนานุประวติั1* และ ดร. วนิดา พลเดช1 

Puriwat Tananuprawat1* and Dr.WanidaPhondej1 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the relationship between big five personality of 

male and female supervisors and supervisors reaction to voice. The big five personality’s tests were 
consisted of openness to experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness and neuroticism. In 
additional, the supervisor’s reactions to voice are silence, denial, adoption and endorsement. The research 
samplings were consisted of 130 people who were selected while questionnaires were conducted as a 
research instrument. According to the hypothesis testing were percentage, average, standard deviation, t-
test and Pearson Product Moment Correlation Coefficient used as statistical tools. At the statistical 
significance level 0.05 

The results showed that there were difference between male and female for supervisor’s reactions 
to voice in part of silence and denial, male was higher than female. In relation to research hypothesis, it 
was found that there were significant relationships between personality of male and female supervisors and 
supervisors reaction to voice. In part of Openness to Experience was related to adoption, Conscientiousness 
was related to silence and denial and neuroticism was related to silence and denial. 

The results of this study can be applied in organizations. The Big five personality of male and 
female supervisors can be developing a more informed response bosses with different personalities. 
Keywords: Big five personality, Supervisors reaction to voice 
 

บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีจุดประสงค์ เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างลักษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของ

ผูบ้งัคบับญัชาเพศชายและเพศหญงิกบัการตอบสนองของผูบ้งัคบับญัชาต่อความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา โดย
ลกัษณะบุคลกิภาพหา้องคป์ระกอบของผูบ้งัคบับญัชาจ าแนกเป็น แบบเปิดรบัประสบการณ์ แบบมจีติส านึก แบบ
เขา้สงัคม แบบประนีประนอมและแบบอ่อนไหว ส่วนการตอบสนองต่อความคดิเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาจ าแนกเป็น
การเงยีบ การปฏเิสธ การเลอืกรบัและการรบัรอง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ช ้เป็นผูบ้งัคบับญัชาจ านวนทัง้หมด 130 คน โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะหข์อ้มลู สถติใินการวเิคราะหข์อ้มลูคอื  สถติเิชงิพรรณนาประกอบดว้ย  
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ค่ารอ้ยละค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติเิชงิอนุมาน ประกอบด้วย t-test และ Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ผลการทดสอบพบว่าผู้บังคับบัญชาเพศชายและเพศหญิงมีการตอบสนองต่อความคิดเห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแตกต่างกนัในเรื่องของการเงยีบ และการปฏเิสธ โดยเพศชายมกีารตอบสนองดว้ยการเงยีบและ
การปฏเิสธมากกว่าเพศหญงิ และบุคลกิภาพของผูบ้งัคบับญัชามคีวามสมัพนัธก์บัการตอบสนองของผูบ้งัคบับญัชา
ต่อความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยบุคลกิภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์มคีวามสมัพนัธก์บัการตอบสนองดว้ย
การเลือกรบั บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีความสมัพนัธ์กบัการตอบสนองด้วยการเงยีบและการปฏิเสธ ส่วน
บุคลกิภาพแบบออ่นไหวมคีวามสมัพนัธก์บัการตอบสนองดว้ยการเงยีบ และการปฏเิสธ  

ผลของการวจิยันี้สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นองคก์รโดยน าความแตกต่างในการตอบสนองต่อความคดิเหน็
และน าขอ้มลูลกัษณะบุคลกิภาพหา้องคป์ระกอบทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการตอบสนองของผูบ้งัคบับญัชาไปปรบัใชเ้พื่อ
พฒันาการตอบสนองต่อความคดิเหน็ของผูบ้งัคบับญัชาได้ 
ค าหลกั: ลกัษณะบุคลกิภาพหา้องคป์ระกอบ, การตอบสนองต่อความคดิเหน็ 
 

ค าน า 
ในองค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็

ตามมีการให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ในเรื่องของบุคลิกภาพกันมากขึ้น  การมี
บุคลิกภาพดมีกัจะท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในหน้าที่
การงาน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข การท างานหรอืประกอบกจิกรรมต่างๆย่อม
ได้ร ับความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่มากกว่าคนที่มี
บุคลกิภาพไม่ดแีละสามารถปรบัตวัอยูใ่นสงัคมอย่างมี
ความสุข (Schultz and Schultz, 1998) การประเมิน
ลกัษณะบุคลกิภาพทีไ่ดร้บัการยอมรบัและใชก้นัอย่าง
แพร่หลาย คอืบุคลิกภาพตามลกัษณะบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบ ซึ่งแบ่งลกัษณะบุคลิกภาพออกเป็น 5 
แบบด้ ว ยกัน  (McCrae and Costa, 1989) โ ด ยมี
การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลกิภาพหา้องค์ประกอบกบัผลการปฏบิตังิานทีม่ผีู้
ศกึษาไว้พบว่า บุคลกิภาพแบบประนีประนอม แบบ
เปิดรับประสบการณ์ และแบบหวัน่ไหวสามารถใช้
ท านายผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกบัการบริการ
ลูกค้า นอกจากนี้ยงัพบว่า บุคลิกภาพแบบหวัน่ไหว
และ แบบแสดงตวัสามารถท านายผลการปฏิบตังิาน
ดา้นการขายและการจดัการได ้(Hurtz and Donovan, 
2000) ในเรื่องของเพศชายและหญงิซึง่ในยคุปจัจุบนันี้
สงัคมยอมรบัและใหค้วามเสมอภาค ผูห้ญงิได้รบัการ
ยอมรบัมากขึน้ในเรื่องของความสามารถ ทดัเทยีมกบั

ผูช้าย แต่กย็งัมปีระเด็นทีม่ผีู้ศกึษาถงึความแตกต่าง
ของเพศชายและหญิงในการเป็นผู้บงัคบับญัชา เช่น 
การทีม่เีพศต่างกนัย่อมทีจ่ะมลีกัษณะการแสดงออกใน
การเป็นผูน้ าทีต่่างกนั หรอืเพศของหวัหน้างานส่งผล
ต่อความพงึพอใจต่อการบงัคบับญัชาตามการรบัรูข้อง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา (เตอืนตา, 2554) 

ท าใหเ้ป็นทีน่่าสนใจว่าลกัษณะบุคลกิภาพหา้
องค์ประกอบของผูบ้งัคบับญัชาเพศชายและเพศหญงิ
นั ้น จ ะ ส่ ง ผ ล อ ย่ า ง ไ ร กับ ก า ร ต อ บ ส น อ ง ข อ ง
ผูบ้งัคบับญัชาทีม่ตี่อความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
เพื่อที่จะสามารถพัฒนาผู้บังคับบัญชาที่มีลักษณะ
บุคลกิภาพและเพศแตกต่างกนัไดอ้ยา่งตรงจุด เพื่อให้
การท างานร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่นและมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

 
อปุกรณ์และวิธีการ 

เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในการ
วิจัยครัง้นี้ คือ แบบสอบถาม  (Questionnaire)  ซึ่ง
ปร ะกอบด้ว ยค าถามปลาย ปิด  (Closed-Ended 
Questionnaire) โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 
ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่งเกีย่วกบัเพศ 
ส่วนที่ 2 ลกัษณะบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ ได้แก่ 
แบบเปิดรบัประสบการณ์ แบบมีจิตส านึก แบบเข้า
สงัคมแบบประนีประนอม และแบบออ่นไหว  
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ส่ วนที่  3  การตอบสนองต่ อความคิด เห็นของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในมุมมองของผูบ้งัคบับญัชา ได้แก่ 
การเงยีบ การปฏิเสธ การเลือกรบั และการรบัรอง 
ส่วนที ่4 ขอ้เสนอแนะ แล้วน าไปวเิคราะห์ขอ้มูลด้วย
โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิสถติทิีร่ะดบันัยส าคญัทาง
สถิติ 0.05 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติเชิง
พรรณนาไดแ้ก่ ค่าสถติริอ้ยละ การหาค่าคะแนนเฉลีย่ 
การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชงิอนุมานได้แก่ 
คา่ t-test คา่สถติสิหพนัธอ์ยา่งงา่ยเพยีรส์นั 

โดยแบบสอบถามประกอบดว้ยแบบสอบถาม
ปลายเปิดให้เติมเครื่องหมายถูกและแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมนิค่า (Rating Scale) แต่ละค าถามมี
ค าตอบใหเ้ลอืกตามล าดบัความเป็นจรงิ โดยมมีาตรวดั
เป็นแบบ Selected Category Scale 5 ระดบั ดงันี้ 
   มรีะดบัความส าคญัมากทีส่ดุ    5    คะแนน 
   มรีะดบัความส าคญัมาก          4    คะแนน 
   มรีะดบัความส าคญัปานกลาง   3    คะแนน 
   มรีะดบัความส าคญัน้อย          2    คะแนน 
   มรีะดบัความส าคญัน้อยทีส่ดุ    1    คะแนน 
มเีกณฑก์ารประเมนิผลโดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ ดงันี้ 
   คา่เฉลีย่ 1.00-1.80  หมายถงึ  ตอบสนองต ่ามาก 
   คา่เฉลีย่ 1.81-2.60  หมายถงึ  ตอบสนองต ่า 
   คา่เฉลีย่ 2.61-3.40  หมายถงึ  ตอบสนองปานกลาง 
   คา่เฉลีย่ 3.41-4.20  หมายถงึ  ตอบสนองสงู 
   คา่เฉลีย่ 4.21-5.00  หมายถงึ  ตอบสนองสงูมาก 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนคา่อตัราสว่นพยากรณ์  
ระดบัความสมัพนัธท์ีก่ าหนด มรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี้
คา่อตัราสว่นพยากรณ์ 0.000-0.100 มคีวามสมัพนัธใ์น
ระดบัต ่ามาก  
คา่อตัราสว่นพยากรณ์ 0.101-0.200 มคีวามสมัพนัธใ์น
ระดบัต ่า 
ค่าอตัราส่วนพยากรณ์ 0.201-0.300 มีความสัมพนัธ์ใน
ระดบัปานกลาง  
คา่อตัราสว่นพยากรณ์ 0.301-0.400 มคีวามสมัพนัธใ์น
ระดบัสงู 
คา่อตัราสว่นพยากรณ์ 0.401-0.500 มคีวามสมัพนัธใ์น
ระดบัสงูมาก 
 

ผล 
ผลของกา ร วิจัยครั ้ง นี้ แ สด ง ให้ เ ห็น ว่ า

ผูบ้งัคบับญัชาเพศชายและเพศหญงิมกีารตอบสนอง
ต่อความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการตอบสนอง
ด้วยการเงียบ (Silence) และการปฏิเสธ (Denial) 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนการตอบด้วยการเลือกรับ (Adoption) และการ
รบัรอง (Endorsement) พบว่าไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยพบว่าผู้บังคับบัญชาเพศชายมีการ
ตอบสนองด้ ว ยกา ร เ งีย บ  ( Silence)  ม า กกว่ า
ผูบ้งัคบับญัชาเพศหญงิ โดยมคี่าเฉลีย่อยู่ที ่1.66 และ 
1.33 ตามล าดบั ส่วนการตอบสนองด้วยการปฏิเสธ 
(Denial) ก็เป็นไปในทางเดียวกนัคือ ผู้บังคบับัญชา
เพศชายมีการตอบสนองด้วยการปฏิเสธ (Denial) 
มากกว่าผู้บงัคบับญัชาเพศหญิง โดยมคี่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
1.76 และ 1.33 ตามล าดบัดงัแสดงในตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 แสดงผลการตอบสนองของผูบ้งัคบับญัชา
เพศชายและหญงิต่อความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
การตอบสนองของผูบ้งัคบับญัชา

ต่อความคดิเหน็ของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

�̅� 
Sig. 

ความ

แตกต่าง ชาย หญงิ 

1. การเงยีบ (Silence)  1.66 1.33 0.007 แตกต่างกนั 
2. การปฏเิสธ (Denial) 1.76 1.33 0.001 แตกต่างกนั 
3. การเลอืกรบั (Adoption) 3.30 3.29 0.943 ไมแ่ตกต่างกนั 
4. การรบัรอง (Endorsement) 3.28 3.37 0.437 ไมแ่ตกต่างกนั 
*นยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 
 

 ลักษณะบุคลิกภาพแบบเปิดรับประสบการณ์ 
(Openness to Experience) พบว่ามคีวามสมัพนัธ์กบั
การตอบสนองโดยการเลอืกรบั (Adoption) โดยรวมมี
คา่ Sig (2-tailed) เทา่กบั 0.048 ซึง่น้อยกว่า 0.05 และ
ค่าประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r)เท่ากบั 0.174 นัน่คอืตวัคอื 
แปรทัง้สองมีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและมี
ความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ามากลกัษณะบุคลิกภาพ
แบบ มี จิ ต ส า นึ ก  ( Conscientiousness) พ บ ว่ า มี
ความสัมพันธ์กับการตอบสนองโดยการ เงียบ 
(Silence) และการปฏเิสธ (Denial)  โดยมคีา่  
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การตอบสนอง 

บุคลิกภาพ 

Sig (2-tailed) เท่ากับ 0.00 และ0.017 ซึ่งน้อยกว่า 
0.05 และค่าประสิทธิส์หสัมพันธ์ (r)เท่ากับ -0.331 
และ -0.210 ตามล าดับนัน่คือตัวคือ แปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์กนัในเชงิลบและมคีวามสมัพนัธ์กนัใน
ระดับต ่ าและลักษณะบุคลิกภาพแบบอ่อนไหว 
(Neuroticism) พบว่ามคีวามสมัพนัธก์บัการตอบสนอง
โดยการเงยีบ (Silence) และการปฏเิสธ (Denial)  โดย
มคี่า Sig (2-tailed) เท่ากบั 0.006 และ0.018 ซึ่งน้อย
กว่า 0.05 และค่าประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r)เทา่กบั 0.242 
และ0.018ตามล าดับนั น่คือตัวคือ แปรทัง้สองมี
ความสมัพนัธ์กนัในเชงิบวกและมีความสมัพนัธ์กนัใน
ระดบัต ่า ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางที ่2 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลกิภาพห้า
องค์ประกอบของผูบ้งัคบับญัชากบัการตอบสนองของ
ผูบ้งัคบับญัชาต่อความคดิเหน็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
 
 

การเงยีบ 
(Silence) 

การปฏเิสธ 
(Denial) 

การเลอืกรบั 
(Adoption) 

การรบัรอง 
(Endorsement) 

แบบเปิดรบั

ประสบการณ์ 

(Openness to 

Experience) 

X X 
0.174*  
(ต า่มาก) 

X 

แบบมจีติส านกึ 

(Conscientiousness) 
-0.331*  
(ต า่) 

-0.210* 
(ต า่) 

X X 

แบบเขา้สงัคม 

(Extraversion) 
X X X X 

แบบประนปีระนอม 

(Agreeableness) 
X X X X 

แบบอ่อนไหว 

(Neuroticism) 
0.242*  
(ต า่) 

0.018* 
(ต า่) 

X X 

หมายเหตุ: X  ไมม่คีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
              *  มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

วิจารณ์ 
จากการวจิยัพบว่าผูบ้งัคบับญัชาเพศชายและ

เพศหญิงมีการตอบสนองต่อความคิด เห็นของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการตอบสนองด้วยการเงียบ 
(Silence) และการปฏเิสธ (Denial) แตกต่างกนัอยา่งมี
นั ย ส า คัญ ท า ง ส ถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0.05 โ ด ยพ บ ว่ า

ผู้บังคับบัญชาเพศชายจะตอบสนองด้วยการเงียบ 
( Silence) แ ล ะ ก า ร ป ฏิ เ ส ธ ( Denial) ม า ก ก ว่ า
ผู้บังคบับัญชาเพศหญิงซึ่งยงัไม่เคยมีกรณีศึกษาใน
เ รื่ อ งของกา รตอบสนองต่ อความคิด เห็นของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามากอ่น 

ในส่วนของบุคลิกภาพ ผู้ที่มแีบบมจีิตส านึก 
(Conscientiousness) มีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ
และมคีวามสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ากบัการตอบสนอง
โดยการเงียบ(Silence)และการปฏิเสธ(Denial) ซึ่ง
หมายความว่าผู้บังคับบัญชาที่มีบุคลิกภาพแบบ
จติส านึก จะไม่ค่อยตอบสนองด้วยการเงยีบและการ
ป ฏิ เ ส ธ  แ ส ด ง ถึ ง ก า ร มี ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยการพูดคุย  ให้ค าแนะน า
แลกเปลี่ยนความคดิกนั ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษา
ของ (Andreas Klang, 2012) ทีพ่บว่าผูท้ีม่บีุคลกิภาพ
แบบมจีิตส านึก (Conscientiousness) จะมผีลงานใน
การท างานขายดีกว่าผู้ที่บุคลิกภาพแบบอื่นเพราะ
จะต้องมกีารพูดคุย และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นกบั
ลูกคา้เพื่อใหส้ามารถปิดการขายได้ผูบ้งัคบับญัชาทีม่ี
บุคลกิภาพแบบออ่นไหว(Neuroticism)มคีวามสมัพนัธ์
กนัในเชิงบวกและมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัต ่ากบั
การตอบสนองดว้ยการเงยีบ (Silence)และการปฏเิสธ 
(Denial) แสดงใหเ้หน็ว่าผูบ้งัคบับญัชาทีม่บีุคลกิภาพ
แบบอ่อนไหว (Neuroticism) มกัจะไม่ค่อยตอบสนอง
ในการแสดงความคิดเห็นต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และ
มักจะปฏิเสธ เมื่ อ ไม่ เห็นด้วย  ซึ่ งสอดคล้องกับ
การศกึษาของ (Krekeler, 2010)พบว่าผูท้ีม่บีุคลกิภาพ
แบบอ่อนไหว(Neuroticism)จะได้ร ับโอกาสในการ
เลื่อนต าแหน่งน้อยกว่าบุคลิกภาพแบบอื่นๆ เพราะ
ขาดคุณสมบัติในการเป็นผู้บังคับบัญชา ในส่วน
บุคลิกภาพแบบเปิดรบัประสบการณ์ (Openness to 
Experience) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวกและมี
ความสัมพันธ์กันในระดับต ่ ามากกับการเลือกรับ 
(Adoption)  แสดงให้เห็นว่าหากผู้บังคับบัญชามี
ลักษณะบุคลิกภาพแบบเ ปิดรับประสบการณ์  
(Openness to Experience)จะมองว่าความคิดเห็น
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชามปีระโยชน์ และชื่นชมต่อบุคคล
อืน่ 
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จากการวจิยันี้สามารถน าผลการวจิยัไปปรบั
ใ ช้ ใ น อ ง ค์ ก ร เ พื่ อ พัฒ น า ก า ร ต อบ สน อ งข อ ง
ผู้บังคับบัญชาได้ โดยเพศชายซึ่งมีพื้นฐานเก็บง า
ความคดินัน้ ควรเพิม่การตอบสนองต่อความคดิเหน็ให้
มากขึ้นหากเห็นด้วยอาจกล่าวค าชมเพื่อสร้างขวัญ
ก าลงัใจ หากไม่เห็นด้วยอาจใหค้ าแนะน าเพื่อให้เกดิ
การพฒันามากขึ้น ส่วนการปฏิเสธนัน้สามารถท าได้ 
แต่ควรพจิารณาถึงเหตุและผลอย่างรอบคอบ พร้อม
กับให้ค าแนะน าในแนวทางที่ถูกต้อง ในด้านของ
บุคลกิภาพของผูบ้งัคบับญัชาทีแ่ตกต่างกนันัน้ ส่งผล
ให้มกีารตอบสนองต่อความคิดเห็นแตกต่างกนัด้วย 
ดังนัน้องค์กรควรให้ความส าคัญในเรื่องของความ
แตกต่างของบุคลกิภาพ เพือ่ทีจ่ะพฒันาการตอบสนอง
ของผู้บังคบับัญชาให้ดีขึ้นตามบุคลิกภาพของแต่ละ
บุคคล 

ค าขอบคณุ 
การวิจัยฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความ

อนุเคราะหค์วามกรณุาจากดร. วนิดา พลเดช อาจารย์

ประจ าวชิาการบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละพฤตกิรรม

องค์กร ทีส่ละเวลาอนัมคี่าใหค้ าแนะน าขอ้คดิเหน็ที่มี

คุณค่าเป็นประโยชน์ในการวิจยัอย่างยิง่ ตลอดจนให้

ค าปรกึษาช่วยตรวจสอบแก้ไขให้งานวิจยัของผู้วิจยั

นัน้มคีวามสมบูรณ์ถูกต้อง รวมไปถึงการแสดงความ

หว่งใย ใหก้ าลงัใจตลอดการวจิยัและคน้ควา้  ผูว้จิยัจงึ

ขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูเอาไว ้ณ โอกาสนี้ 
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การศึกษาเร่ืองอิทธิพลของบคุลิกภาพเชิงรกุต่อการรบัรู้ความเครียดและการจดัการ
ความเครียดของผูน้ า 

The Study of the Influence of Proactive Personality Towards Perceived Stress  
and Stress Management of Leader 

 
วรางคณา ปรีชาเมธากลุ1* และ ดร.วนิดา พลเดช2 

Varangkana Preechametakul1* and Dr.WanidaPhondej2 
 

ABSTRACT 
 This research is intended to study the influence of proactive personality towards 

perceived stress and stress management of leader and gender difference affects the level of 
personality and the level of awareness of stress including stress management of the leaders. The 
population of the study is female and male employees in supervisor level with from three direct reports, 
totally 130 samples. The study is using questionnaire as a tool to analyze data with descriptive statistic 
contains the percent value (percentage), arithmetic mean, standard deviation and inferential statistics 
which consists of t-test, and Simple linear regression at statistical significance 0.05 

The test results found that the gender difference did not affect the personality and the level of 
awareness of stress as well as the level to manage the stress at 0.05 level of significant. When 
performing a regression analysis 0.05 level of significant to determine the level of proactive personality of 
leader influence towards a level of perceived stress, the results found that there was no proactive 
influence towards the level of perceived stress but there was proactive influence towards the perceived 
stress questions “In the last month ,How often have you felt that you were on top of things?” was low 
level and “In the last month ,How often have you found yourself thinking about things that you have to 
accomplish?” was medium level. 

The regression analysis to determine the proactive personality of leader influence towards the 
level to manage the stress and, it was found that there was proactive personality influence towards the 
level to manage the stress of the leaders on the seeking social support from family was medium level, 
from friend was high level and from people at work was high level . 
Keywords: Proactive Personality, Perceived Stress, Stress Management 
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บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงค ์เพื่อศกึษาเรื่องอทิธพิลของบุคลกิภาพเชงิรุกต่อการรบัรูค้วามเครยีด

และการจดัการความเครยีดของผู้น า และ เพศที่แตกต่างกนัส่งผลกบัระดบับุคลกิภาพเชงิรุก และระดบัการรบัรู้
ความเครยีด รวมถงึการจดัการความเครยีดของผูน้ า กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชป้ระชากรการศกึษาคอื พนักงานเพศหญิง
และเพศชาย ระดับหัวหน้างานที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 3 คนขึ้นไป จ านวน 130 ตัวอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
ประกอบดว้ย  ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่เลขคณิต (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics) ประกอบดว้ย t-test, และ Simple Linear Regressionทีร่ะดบันยัส าคญัทาง
สถติ ิ0.05 

ผลการวจิยัพบว่าเพศของผูน้ าทีแ่ตกต่างกนันัน้ สง่ผลต่อบุคลกิภาพเชงิรกุ และระดบัการรบัรูค้วามเครยีด
รวมถงึระดบัการจดัการความเครยีดทีไ่มแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05  ผลการทดสอบดว้ยคา่สถติ ิt-test ดว้ย
วธิวีเิคราะหค์วามถดถอยทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 ด้านความมอีทิธพิลของระดบับุคลกิภาพเชงิรุกของผูน้ ากบัระดบั
การรบัรูค้วามเครยีด พบว่าระดบับุคลกิภาพเชงิรุกโดยรวมไม่มอีทิธพิลกบัระดบัการรบัรูค้วามเครยีดโดยรวม แต่
เมื่อวเิคราะหร์ายขอ้ค าถามพบว่ามบีางค าถามทีม่อีทิธิพลต่อกนัคอื “เมื่อเดอืนทีผ่่านมา  บ่อยแค่ไหนทีคุ่ณรูส้กึว่า
คุณอยู่เหนือสิง่ต่างๆ มอีทิธพิลในระดบัน้อย และ”เมื่อเดอืนทีผ่่านมา  บ่อยแค่ไหนทีคุ่ณพบว่าคุณก าลงัคดิถงึสิง่ที่
คณุตอ้งท าใหป้ระสบความส าเรจ็” มอีทิธพิลในระดบัปานกลาง 

 ผลการทดสอบอิทธิพลของระดับบุคลิกภาพเชงิรุกของผู้น าต่อระดับการจัดการความเครยีดด้านแรง
สนับสนุนทางสงัคมพบว่าระดบับุคลกิภาพเชงิรุกมอีทิธพิลต่อแรงสนับสนุนทางสงัคมด้านครอบครวัในระดบัปาน
กลาง ดา้นเพือ่นในระดบัมาก และคนทีท่ างานในระดบัมาก  

ผลการทดสอบอทิธพิลของระดบับุคลกิภาพเชงิรุกของผูน้ าต่อระดบัการจดัการความเครยีดด้านวธิกีาร
จดัการความเครยีดพบว่าเมือ่วเิคราะหร์ายขอ้ค าถามพบความสมัพนัธใ์นขอ้ค าถามระดบับุคลกิภาพเชงิรุกมอีทิธพิล
ระดบัปานกลางต่อ”การใหเ้หตุผลกบัตวัเอง “ มอีทิธพิลในระดบัปานกลางต่อ“ตัง้เป้าหมายเพื่อเอาชนะปญัหาหรอื
เพือ่เป้าหมายทีด่ขี ึน้ ” และ มอีทิธพิลระดบัปานกลางต่อ“จดัการเวลาใหด้ขี ึน้”  
ค าหลกั:บุคลกิภาพเชงิรกุ,การรบัรูค้วามเครยีด,การจดัการความเครยีด 
 

ค าน า 
การแข่งขันอย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจใน

ปจัจุบัน  มีป จัจัยหลายอย่างที่ เป็นตัวขับ เคลื่อน
ความส าเร็จให้กบัองค์กรทัง้การสร้างความเข้มแข็ง
ภายในองคก์ร และ พฒันาศกัยภาพ ประสทิธภิาพใน
การแขง่ขนัทางธุรกจิปจัจยัส าคญัหลกั  3 ประการ ใน
การพฒันาองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ทรพัยากรมนุษย ์
ศกัยภาพ และความสามารถขององคก์รจงึเป็นประเดน็
ที่ทุกองค์กรพิจารณาต้องไขว่คว้า คดัเลือกบุคลากร
เหล่านี้เขา้มาเป็นทรพัยากรอนัทรงคุณค่าขององค์กร 
อกีทัง้ฝา่ยบุคคลยงัสามารถน าผลจากการวจิยัไปใชใ้น
การปรบัปรงุหลกัสตูรการฝึกอบรบใหก้บัผูบ้รหิารได ้

จากการศึกษาหนังสือ  7 อุปนิ สัยที่ท รง
ประสิทธิผลยิ่ง ผู้แปล นภดล (2558) โดยผู้แต่ ง 
Covey (2004) ได้ ให้แนวคิด ไว้อย่ างน่ าสน ใจว่ า 
อุปนิสัยเชิงรุก เป็น อุปนิสัยแรกของภาคส่วนการ
เอาชนะตนเอง เป็นหลกัการแห่งวสิยัทศัน์ส่วนบุคคล 
และเป็นจุดเชื่อมต่อของอุปนิสยัถดัไปในภาคส่วนของ
ตนเอง ซึ่งได้แก่ การเริม่ต้นด้วยจุดมุ่งหมายในใจ ซึ่ง
เป็นหลกัการแห่งภาวะผู้น าส่วนบุคคล และ ท าสิ่งที่
ส าคญัก่อน ซึง่เป็นหลกัการแหง่การบรหิารจดัการสว่น
บุคคล แก่นหลกัของการเอาชนะตนเอง คอืสามารถ
พึง่พาตนเองได้ คุณลกัษณะทีม่ ีท าใหม้คีวามพรอ้มที่
จ ะท า งานป ระส าน สัมพัน ธ์ กับ ผู้ อื่ น ได้ อย่ า งมี
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ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายของการท างานเป็นทีม 
ความรว่มมอื การสื่อสาร ท าใหน้ักศกึษาสนใจอุปนิสยั
นี้ เป็นพิเศษ และมีความประสงค์ที่จะน ามาศึกษา
เพิ่ม เติม  ในด้านความสัมพันธ์กับความเครียด 
เนื่องจากเป็นสภาวะที่เป็นเงื่อนไขหนึ่งที่เข้ามาและ
ร่างกายตอบสนองต่อสิ่งเร้านัน้ ซึ่งอาจไม่สามารถ
ควบคุม หรอืเลือกทางเลือกในการตอบสนองได้ตาม
ทฤษฎขีองบุคลกิภาพเชงิรกุ 

จากปญัหาทีพ่นักงานเกดิความเครยีดในการ
ปฏบิตังิาน ซึ่งเป็นปจัจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานได้ ดังนัน้จึงเป็นสิง่ส าคญัที่
ผู้วิจัยจะศึกษาเพศสภาพที่แตกต่างกันของผู้น าใน
องค์กร ที่มบีุคลกิภาพเชงิรุกในระดบัต่างกนั มรีะดบั
การรบัรู ้และระดบัการจดัการความเครยีดในระดบัใด 
จากผลการวจิยัผูว้จิยัจะแสดงใหเ้หน็ว่าความรูท้ีไ่ดจ้าก
การศึกษาจกัเป็นประโยชน์ต่อองค์กรในด้านพฒันา
ทรพัยากรมนุษย์ พฒันาอุปนิสยั ที่เป็นรากฐานแห่ง
ความสมัฤทธิผ์ล ทัง้มวล และการจัดหากิจกรรมให้
เหมาะสม และสอดคล้องกับบุคลากรของตนเพื่อ
ลดทอนสภาวะความเครยีดจากการท างาน และยงัคง
รักษาประสิทธิภาพการท างาน เพื่อส่งผลให้เกิด
ประสทิธภิาพต่อองคก์รอยา่งยัง่ยนื 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ธ นั ช พ ร  (2547) ศึ ก ษ า ภ า ว ะ ผู้ น า 

ความเครียดในการท างานและการปรับตัวในการ
ท างานของพนักงาน : กรณีศึกษา บรษิัท เวสเทริน์ 
ดจิติอล (บางปะอนิ) จ ากดั. 

ณัชชา (2554) ได้ศกึษาเรื่องบุคลิกภาพเชิง
รกุ ความสามารถในการเผชญิ และฟนัฝา่อปุสรรค กบั
การรบัรู้ความส าเร็จในอาชีพของพนักงานขายทาง
โทรศพัท ์กรณีศกึษาบรษิทัประกนัวนิาศภยัแหง่หนึ่ง  

Crant (2000) อา้งถงึใน ณัฏฐช์ดุา (2556) ได้
ท าการศกึษาพฤติกรรมเชงิรุกในองค์การ (Proactive 
Work in Organizations) ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่องค์การ
ต่างใหค้วามส าคญัและเหน็ว่าบุคลากรในองคก์รควร มี
ความกระตอืรอืรน้มากขึน้ในการท างาน  

ทศันีย ์(2551) ไดศ้กึษาความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคลกิภาพแบบเชื่อในปจัจยัควบคุม ความสามารถใน
การเผชิญ และฟนัฝ่าอุปสรรค และพฤติกรรมการ
เผชญิความเครยีด โดยมกีารรบัรู้ความสามารถของ
ตนเองเป็นตัวแปรก ากับความสัมพันธ์ระหว่าง
ความสามารถในการเผชิญฟ ันฝ่าอุปสรรค กับ
พฤติกรรมการเผชิญความเครียด :กรณีศึกษาการ
ไฟฟ้านครหลวงเขตมนีบุร ี

อปุกรณ์และวิธีการ 
 ประชากรที่ท าการศึกษา คือพนักงานระดับ
ผู้บงัคบับญัชาที่มผีู้ใต้บังคบับัญชา 3 คนขึ้นไปใช้วิธี
แบบสะดวกระยะเวลาในการเกบ็ขอ้มูล 14 วนั โดยมี
ผู้ให้ความสนใจเขา้ร่วมตอบแบบสอบถามภายในระ
เวลาทีเ่กบ็ขอ้มลูจ านวน 130 ราย ใชแ้บบสอบถามใน
การวิเคราะห์ขอ้มูล ซึ่งม ี4 ส่วน ส่วนแรกเป็นขอ้มูล
ประชากร สว่นทีส่องเป็นแบบสอบ ถามประเมนิตนเอง
ในการวัดระดับบุคลิกภาพเชิงรุก ส่วนที่สาม เป็น
แบบสอบถามการวดัระดบัการรบัรูค้วามเครยีด สว่นที่
สี่ เป็นแบบสอบถามด้านการจัดการความเครียด 
แบ่งเป็นด้านแรกเกี่ยวกบัสงัคม4 ด้านคอื ครอบครวั 
เพื่อน คนที่ท างาน และคนอื่น ๆ  ด้านที่สองด้าน
วธิกีารจดัการความเครยีด เช่นการท าสมาธ ิการออก
ก าลงักายฯ การทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ตามเกณฑ์
โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบกบัพนักงาน
ระดับหัวหน้างานที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้
จ านวน 30 ราย แล้วน าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มา
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ มีค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา 
ของครอนบคั ได้ค่าแอลฟามากกว่าหรอืเท่ากบั 0.80 
โดยไดค้่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั ส่วนค าถาม
บุคลิกภาพ เชิงรุก เท่ ากับ  0.871 ระดับการรับ รู้
ความเครียดเท่ากับ0.829 และ ระดับการจัดการ
ความเครยีด เทา่กบั0.854 ซึง่อยูใ่นเกณฑท์ีเ่ชือ่ถอืได ้ 
แปลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนาได้ตารางแจกแจงความถี่  และค่าเฉลี่ย
(Mean) และเชงิอนุมาน ใช ้t-test และ Simple Linear 
Regression 
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รปูที1่ กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 
สมมตฐิานงานวจิยัม ี5 ขอ้ คอื  
1.เพศของผูน้ าทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบับุคลกิภาพ
เชงิรกุไมแ่ตกต่างกนั 
2.เพศของผู้น าที่ แตกต่ างกันส่ งผลต่ อการรับ รู้
ความเครยีดไมแ่ตกต่างกนั 
3.เพศของผูน้ าทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อระดบัการจดัการ
ความเครยีดทีแ่ตกต่างกนั 
4.ระดับบุคลิกภาพเชิงรุกของผู้น าไม่มีอิทธิพลกับ
ระดบัการรบัรูค้วามเครยีดของผูน้ า 
5.ระดับบุคลิกภาพเชิงรุกของผู้น าไม่มีอิทธิพลกับ
ระดบัการจดัการความเครยีดของผูน้ า 

 
ผล 

ตารางที่1 แสดงจ านวนแล ะร้อยละของผู้ต อบ
แบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 63 48.5 
หญงิ 67 51.5 
รวม 130 100 
 
จากตารางที่1 มีผู้น าหญิง 67 และ ผู้น าชาย 63 คน
ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดบัความคดิเห็นด้าน
บุคลกิภาพเชงิรุกการรบัรูค้วามเครยีด และการจดัการ
ความเครยีด 

ตวัแปรทีท่ าการศกึษา คา่เฉลีย่ ระดบัคา่เฉลีย่ 

บุคลกิภาพเชงิรกุ 
  "ฉนัมกัมองหาวธิทีีด่ขี ึน้

ในการท างาน" 4.31 มากทีส่ดุ 

การรบัรูค้วามเครยีด 
  

"เมือ่เดอืนทีผ่า่นมา
บ่อยแคไ่หนทีคุ่ณ
สามารถควบคมุการใช้
เวลาของคณุ" 3.72 มาก 

การจดัการความเครยีด 
  ดา้นแรงสนบัสนุนทาง

สงัคมดา้นครอบครวั 3.93 มาก 

ดา้นการจดัการ
ความเครยีดในขอ้"การ
ใหเ้หตุผลกบัตวัเอง" 4.12 มาก 

หมายเหตุ:ค่าเฉลี่ย: 1.00 - 1.80 = น้อยที่สุด, 1.81 - 2.60 = น้อย, 
2.61 - 3.40 = ปานกลาง, 3.41 - 4.20 = มาก และ 
4.21 - 5.00 = มากทีสุ่ด   

จากตารางที่  2 ค่าเฉลี่ยของระดับความคิด เห็น
บุคลิกภาพเชิงรุก พบว่าค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุดคือ 4.31 
“ฉันมกัมองหาวิธทีี่ดีข ึ้นในการท างาน”ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดบัมากทีส่ดุ 
ค่าเฉลี่ยของการรบัรู้ความเครยีดพบว่าค่าเฉลี่ยที่สูง
ที่สุดคือ3.72 “เมื่อเดือนที่ผ่านมาบ่อยแค่ไหนที่คุณ
สามารถควบคุมการใช้เวลาของคุณ ” ค่าเฉลื่ยอยู่ใน
ระดบัมาก 
คา่เฉลีย่ของการจดัการความเครยีดดา้นแรงสนับสนุน
ทางสังคมพบว่าความต้องการแรงสนับสนุนจาก
ครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือ3.93 “ความรู้สึกมี
คุณค่าเมื่อไดร้บัแรงสนับสนุนจากครอบครวั” ค่าเฉลี่ย
อยูใ่นระดบัมาก 
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ค่าเฉลี่ยดา้นวธิกีารจดัการความเครยีดทีม่คี่าเฉลีย่สูง
ทีสุ่ดคอื 4.12 “การใหเ้หตุผลกบัตนเอง” ค่าเฉลีย่อยู่ใน
ระดบัมาก 
 
ตารางที ่3 ตารางแสดงระดบับุคลกิภาพเชงิรุก ระดบั
การรบัรูค้วามเครยีด และการจดัการความเครยีดของ
ผูน้ าเพศชายและหญงิ 

ระดบับุคลิกภาพเชิง-
รกุ การรบัรู้ความ 
เครียดและการจดั 
การความเครียด 

ค่าเฉล่ีย 

t Sig 

ชาย หญงิ 
1.ระดบับุคลกิภาพเชงิรุก 3.85 4.03 -1.81 0.07 
2.ระดบัการรบัรู้
ความเครยีด 

3.30 3.21 0.83 0.41 

3.การจดัการความเครยีด         
3.1ดา้นแรงสนับสนุนทาง
สงัคม 

        

3.1.1ดา้นครอบครวั 3.52 3.67 -1.03 0.32 
3.1.2ดา้นเพื่อน 3.10 3.19 -0.68 0.50 
3.1.3ดา้นเพื่อนร่วม 
งาน 

3.03 3.07 -0.24 0.81 

3.1.4ดา้นอื่น ๆ 1.87 1.99 -1.27 0.22 
3.2ดา้นวธิกีารจดัการ
ความเครยีด 

3.34 3.37 -0.29 0.77 

 
จากตารางที ่3 ผลการวจิยัเพือ่ตอบค าถามงานวจิยัขอ้
ที ่1 ขอ้ที ่2 และขอ้ที ่3 พบว่า 
1) เพ ศขอ งผู้ น าที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ งผ ลต่ อ ร ะดับ
บุคลกิภาพเชงิรกุไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
2) เพศของผู้น าที่แตกต่างกันส่งผลต่อการรับ รู้
ความเครยีดไมแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญั 0.05 
3) เพศของผู้น าที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับการ
จดัการความเครยีดไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 

ผลการวิ เค ราะห์ ความถดถอยที่ ระดับ
นัยส าคญั 0.05 เพื่อทดสอบความมอีทิธพิลของระดบั
บุ ค ลิก ภ าพ เชิ งรุก ข อ งผู้ น ากับ ระดับ ก ารรับ รู้
ความเครยีดเพื่อตอบค าถามงานวิจยัข้อที่ 4 พบว่า
ระดบับุคลกิภาพเชงิรุกโดยรวมไม่มอีทิธพิลกบัระดบั
การรบัรูค้วามเครยีดโดยรวม แต่เมื่อวเิคราะห์รายขอ้
ค าถามพบว่ามบีางค าถามทีม่ทิธพิลต่อกนัคอื 1)“เมื่อ
เดอืนทีผ่า่นมาบ่อยแค่ไหนทีคุ่ณรูส้กึว่าคุณอยูเ่หนือสิง่
ต่างๆ ” มีอิทธิพลต่อกันในระดับน้อย (r=0.0189)มี

อิทธิพลต่อกัน 3.6% ค่าคงที่1.798 ค่าสัมประสิทธิ ์
ความสมัพนัธ ์0.328 เมือ่บุคลกิภาพเชงิรกุทีค่า่เพิม่ขึน้ 
1 หน่วยจะส่งผลให้ระดับการรบัรู้ความเครียด “เมื่อ
เดอืนทีผ่า่นมาบ่อยแค่ไหนทีคุ่ณรูส้กึว่าคุณอยูเ่หนือสิง่
ต่างๆ”เพิม่ขึน้0.328 หน่วย และค าถาม 2)”เมือ่เดอืนที่
ผา่นมาบ่อยแคไ่หนทีคุ่ณพบว่าคณุก าลงัคดิถงึสิง่ทีคุ่ณ
ตอ้งท าใหป้ระสบความส าเรจ็” มีอทิธพิลในระดบัปาน
กลาง(r=0.233) มีอิทธิพลต่อกนั 5.4% ค่าคงที่2.094 
คา่สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ ์0.437 เมื่อบุคลกิภาพเชงิ
รุกที่ค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้ระดับการรับรู้
ความเครียด”เมื่อเดือนที่ผ่านมาบ่อยแค่ไหนที่คุณ
พบว่าคุณก าลังคิดถึงสิ่งที่คุณต้องท าให้ประสบ
ความส าเรจ็”เพิม่ขึน้0.437หน่วย 
 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยที่ระดับนัย 
ส าคัญ  0.05 เพื่อทดสอบความมีอิทธิพลของระดับ
บุคลิกภาพเชิงรุกของผู้น ากบัระดับการจดัการความ 
เครียดเพื่อตอบค าถามงานวิจัยข้อที่ 5 พบว่า ด้าน
ความมอีทิธพิลของระดบับุคลกิภาพเชงิรุกของผูน้ ากบั
1) ระดบัการจดัการความเครยีดดา้นแรงสนบัสนุนทาง
สงัคม ระดับบุคลิกภาพเชิงรุกมีอิทธิพลต่อแรงสนับ 
สนุน ทางสงัคมด้านครอบครวัในระดบัปานกลาง (r=
0 .251 )  มี อิท ธิพ ลต่ อ กัน  6.3% ค่ า ค งที่ 1.55ค่ า
สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ์ 0.519เมื่อบุคลกิภาพเชงิรุก
ที่ค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้แรงสนับสนุนทาง
สงัคมดา้นครอบครวั เพิม่ขึน้0.519หน่วย 
2) ระดบับุคลกิภาพเชงิรุกมอีทิธิพลต่อแรงสนับสนุน
ทางสงัคมด้านเพื่อนมอีทิธพิลต่อกนัในระดบัมาก (r=
0.316) มีอิทธิพลต่อกัน  9.3% ค่าคงที่0.879 ค่ า
สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ ์0.575 เมือ่บุคลกิภาพเชงิรุก
ที่ค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้แรงสนับสนุนทาง
สงัคมดา้นเพือ่น เพิม่ขึน้0.575หน่วย 
3) ระดบับุคลกิภาพเชงิรุกมอีทิธิพลต่อแรงสนับสนุน
ทางสงัคมดา้นเพือ่นทีท่ างานในระดบัมาก (r=0.305) มี
อิทธิพลต่อกัน 9.3% ค่าคงที่1.021 ค่าสัมประสิทธิ ์
ความสมัพนัธ ์0.515 เมือ่บุคลกิภาพเชงิรกุทีค่า่เพิม่ขึน้ 
1 หน่วยจะส่งผลให้แรงสนับสนุนทางสังคมเพื่อนที่
ท างาน เพิม่ขึน้0.515หน่วย 
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4) ระดับบุ คลิกภ าพ เชิงรุก ไม่ มีอิทธิพ ลต่ อแรง
สนบัสนุนทางสงัคมดา้นคนอืน่ๆ 

ผลการวิ เค ราะห์ ความถดถอยที่ ระดับ
นั ยส าคัญ  0.05 ด้ านความมีอิทธิพ ลของระดับ
บุคลกิภาพเชงิรกุต่อระดบัการจดัการความเครยีดดา้น
วธิกีารจดัการความเครยีดพบว่าเมื่อวเิคราะห์รายขอ้
ค าถามพบความมอีทิธพิลต่อกนัในขอ้1)”การใหเ้หตุผล
กับ ตัว เอง ”มีอิท ธิพ ลต่ อกัน ใน ระดับป านกลาง 
(r=0.212) มีอิทธิพลต่อกัน 4.5% ค่าคงที่2.463 ค่า
สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ์ 0.421เมื่อบุคลกิภาพเชงิรุก
ที่ค่าเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะส่งผลให้ “การให้เหตุผลกับ
ตวัเอง”เพิม่ขึน้0.421หน่วย 
2)“ตัง้เป้าหมายเพือ่เอาชนะปญัหาหรอืเพื่อเป้าหมายที่
ดขี ึ้น”มอีทิธพิลต่อกนัในระดบัปานกลาง (r=0.212) มี
อิทธิพลต่อกัน 4.3% ค่าคงที่2.284ค่าสัมประสิทธิ ์
ความสมัพนัธ ์0.439เมื่อบุคลกิภาพเชงิรุกทีค่่าเพิม่ขึน้ 
1 หน่วยจะส่งผลให ้“ตัง้เป้าหมายเพื่อเอาชนะปญัหา
หรอืเพือ่เป้าหมายทีด่ขี ึน้”เพิม่ขึน้0.439หน่วย 
3)“จดัการเวลาใหด้ขี ึน้”มอีทิธพิลต่อกนัระดบัปานกลาง 
(r=0.240) มีอิทธิพลต่อกัน  5.7% ค่าคงที่2.344ค่า
สมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ์ 0.434เมื่อบุคลกิภาพเชงิรุก
ทีค่่าเพิม่ขึน้ 1 หน่วยจะส่งผลให้“จดัการเวลาใหด้ขี ึน้” 
เพิม่ขึน้0.434หน่วย 

ค าวิจารณ์ 
ผูน้ าทีม่เีพศแตกต่างกนัมรีะดบับุคลกิภาพเชงิ

รุกที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ฝ่าย
ทรพัยากรบุคคลสามารถสนับสนุนส่งเสรมิ หรอืเปิดรบั
พนักงานใหม่ในระดบัหวัหน้างานขึ้นไปโดยไม่จ ากดั
เพศ เพือ่เพิม่ทางเลอืกใหก้บับรษิทัของตนเองได ้
ระดับความคิดเห็นบุคลิกภาพเชิงรุกที่มีค่าเฉลี่ยสูง
ทีสุ่ดในขอ้ทีผู่้น ามกัจะมองหาวิธทีีด่ ีข ึน้ในการท างาน 
และมคีา่เฉลีย่ทีต่ ่าทีสุ่ดในขอ้ทีผู่น้ าเชื่อในความคดิใดก็
ตาม ไม่มอีปุสรรคใดจะมาขดัขวางไดใ้นการทีจ่ะท าให้
มันเกิดขึ้นจริง ซึ่งสอดคล้องกับทัศนีย์ หอมกลิ่น 
(2551) ศกึษาความสมัพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบ
เชื่อใจปจัจยัควบคุม ความสามารถในการเผชญิ และ
ฟนัฝา่อุปสรรค และพฤตกิรรมการเผชญิความเครยีด
โดยมีการรบัรู้ความสามารถของตนเองเป็นตัวแปร

ก ากบัความสมัพนัธร์ะหว่างความสามารถในการเผชญิ
ฟนัฝา่อปุสรรค กบัพฤตกิรรมการเผชญิความเครยีด  
ดงันัน้ฝา่ยทรพัยากรบุคคลจงึควรจดักจิกรรมส่งเสรมิ
ให้ผู้น าในองค์กรมีแนวความคิดเห็นว่าจะสามารถ
ท างานไดไ้มว่่าจะมอีปุสรรคหรอืไม่ 

การรบัรูค้วามเครยีดของผู้น าพบว่าค่าเฉลี่ย
ของความถีเ่มือ่เดอืนทีผ่า่นมาผูน้ าสามารถควบคมุการ
ใชเ้วลาบ่อยทีสุ่ด  ฝา่ยทรพัยากรบุคคลควรส่งเสรมิให้
มกีารจดัอบรมการบรหิารจดัการเวลาในการท างาน 
Time Management เพื่ อส่ งเสริม ให้ผู้น าส ามารถ
พฒันาทกัษะในดา้นนี้เพิม่ขึน้ 
 การจดัการความเครยีดของผูน้ า ตอ้งการแรง
สนบัสนุนจากครอบครวัมากทีส่ดุ ดงันัน้ฝา่ยทรพัยากร
บุคคลสามารถจดัหากจิกรรมที่สามารถน าครอบครวั
เขา้มามสี่วนร่วมในกจิกรรมนัน้ ได้เพื่อส่งเสรมิความ 
สมัพนัธ์ในครอบครวั เช่นม ีFamily Day เพื่อจะมสี่วน
ท าใหค้วามเครยีดทีเ่กดิจากท างานลดลง  
 การจดัการความเครยีดของผู้น าด้านวิธีการ
นัน้พบว่าผูน้ าเลอืกวธิกีารจดัการความเครยีดดว้ยการ
ใหเ้หตุผลกบัตวัเอง ฝ่ายทรพัยากรบุคคลสามารถจดั
กจิกรรมช่วยผ่อนคลายความตึงเครยีดด้วยกจิกรรม
สนับสนุนดา้นอื่น ๆ ไดเ้ช่นการท าสมาธ ิหรอืการออก
ก าลงักายทีผู่น้ าสามารถน าไปปฏบิตัไิดด้ว้ยตนเอง 

ค าขอบคณุ 
ขอขอบพระคุณที่ได้ร ับความกรุณาจาก 

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วนิดา พลเดช รวมถึงผู้ที่ให้
ความร่วมมือในการเขา้ร่วมโครงการศกึษาวิจยันี้ทุก
ท่าน ทีเ่ป็นแรงสนับสนุนอนัส าคญัยิง่ที่ท าใหง้านวจิยั
ครัง้นี้ใหส้ าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ี 
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Proactive Personality, Individual Values and Engagement Conditions   

Affecting to Outcomes For Government of The Auditor General of Thailand 
 

มานพ ทะวนั1* และ ดร.วนิดา พลเดช 
Manop Thawan1* and Wanida Phondej, D.B.A. 

 
ABSTRACT 

This research aimed to study the Proactive Personality, Individual Values and Engagement  
Condition Affecting to Outcomes For Government of The Auditor  General of Thailand. Simple were 400 
persons. The questionnaire is the research instrument to collect the data. The data analysis statistics 
were descriptive statistics, which were percentage, mean and standard deviation and also inferential 
statistics, which was Multiple Regression Analysis at the significance level of 0.05. 

The results showed that Proactive Personality were excel at identifying opportunities affecting to 
Outcomes at medium level.(r=.497) For the Individual Values found that the values of Mature love 
affecting to Outcomes at medium level.(r=.560) While Engagement Condition found that part of feeling 
that has work is meaning  Affecting to Outcomes at high level. (r=.775) The Outcomes for this research 
include The Career growth potential, In role task performance and Promotion recommendation, Growth 
and reward.   

The results of this study can be used to plan development of the human resources in 
organizations and can be used to Recruitment and Selection plan for person coming into work. In addition 
this also used to create engagement condition in organizations. 
Keywords: Proactive Personality, Individual Values, Engagement Condition 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาตวัแปรบุคลกิภาพเชงิรกุ คา่นิยมส่วนบุคคล และบรรยากาศแวดลอ้มที่

ท าใหเ้กดิความผกูพนั ทีม่ผีลต่อผลลพัธก์ารปฏบิตังิาน ของขา้ราชการส านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิ โดยใชว้ธิกีาร
ส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ขอ้มูล สถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติเชงิอนุมาน (Inferential Statistics) คือ การ
วเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหคุณู (Multiple Regression Analysis) ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ.05 
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ผลการทดสอบความสมัพนัธ์พบว่า ตวัแปรบุคลกิภาพเชงิรุก (Proactive Personality)  ดา้นการเป็นคนเก่งในการ
มองหาโอกาส ส่งผลต่อผลลพัธก์ารปฏบิตังิานในระดบัปานกลาง (r= 0.497) ตวัแปรค่านิยม สว่นบุคคล (Individual 
Values) ด้านการมคีวามรกัอย่างมวีุฒภิาวะ ส่งผลต่อผลลพัธ์การปฏิบตัิงานในระดบัปานกลาง (r= 0.560) ด้วย
เช่นกนั ในขณะที่ตวัแปรบรรยากาศแวดล้อมที่ท าให้เกดิความผูกพนั (Engagement Condition) ด้านการมองว่า
งานในหน้าทีข่องตนเองเป็นงานทมีคีวามหมายนัน้ ส่งผลระดบัสงูต่อผลลพัธก์ารปฏบิตังิาน (r= 0.775) โดยผลลพัธ์
การปฏบิตังิานส าหรบัการศกึษาวจิยัครัง้นี้ประกอบด้วย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเรจ็ในสายอาชพี (The Career 
growth potential) ด้านบทบาทในผลการปฏบิตังิาน (In role task performance) และด้านการเลื่อนต าแหน่ง การ
ไดร้บัรางวลัและความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (Promotion recommendation, Growth and reward) 
 ผลของการวจิยันี้สามารน าไปจดัท าเป็นแผนงานการพฒันาทรพัยากรบุคคลของส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดนิ และยงัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการก าหนดรปูแบบของการสรรหาและคดัเลอืกขา้ราชการทีจ่ะบรรจุ
ใหม่ เพือ่ใหไ้ดบุ้คคลผูซ้ึง่มบีุคลกิภาพเชงิรุกและมคี่านิยมทีเ่หมาะกบัการสรา้งผลลพัธก์ารปฏบิตังิานของส านักงาน
การตรวจเงนิแผ่นดนิ นอกจากนี้ยงัสามารถน าไปเป็นแนวทางในการสรา้งบรรยากาศแวดล้อมให้ขา้ราชการใน
ปจัจุบนัและขา้ราชการทีจ่ะบรรจุใหมเ่กดิความผกูพนัในงานขององคก์ารต่อไป 
ค าหลกั : บุคลกิภาพเชงิรกุ, คา่นิยมสว่นบุคคล, บรรยากาศแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิความผกูพนั 
 

1. ค าน า 
ในยุคปจัจุบนัองค์การภาครฐัและภาคเอกชน 

ต่างต้องเผชิญกบัสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้าน
เศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง สิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลย ี
จงึน าไปสูก่ารแขง่ขนัเพือ่ใหอ้งคก์ารสามารถปรบัตวัให้
อยู่รอด และที่ส าคญัคอืความสามารถในการปรบัตัว
เพื่อรองรบักบัสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ได้
ตลอดเวลา องค์การทุกภาคส่วนจงึใหค้วามส าคญักบั
บุคลากรในองคก์าร เนื่องจากบุคลากรถอืว่าเป็นปจัจยั
ส าคญัทีสุ่ดในบรรดาทรพัยากรขัน้พื้นฐานในองค์การ 
และเป็นองค์ประกอบหนึ่ งซึ่ งจะเป็นค าตอบของ
ความส าเรจ็หรอืความลม้เหลว 

ส าหรับ องค์การภ าครัฐนั ้น  การพัฒ นา
บุคลากรเพือ่ใหส้ามารถปรบัตวัรองรบัสถานการณ์การ
เปลีย่นแปลงนบัเป็นปญัหาทีส่ าคญั เพราะปญัหาทีเ่กดิ
ขึน้กบัองคก์ารภาครฐักค็อืขา้ราชการหรอืผูป้ฏบิตังิาน
ขาดประสทิธิภาพและปญัหาที่ขา้ราชการไม่สามารถ
แสดงบทบาทความมีคุณค่าที่โดดเด่นของตนเอง   
เป็นเหตุใหผ้ลการปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามทีค่าดหวงั
ขององคก์าร ประกอบกบัขา้ราชการไม่กระตอืรอืรน้ใน
การพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อให้เรียนรู้และ
ปรบัตวัใหเ้ท่าทนักบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงและ
ความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีีม่กีารพฒันาอยา่ง

ต่อเนื่อง จนในทีส่ดุไล่ตามไม่ทนัต่อการเปลีย่นแปลงที่
เกิดขึ้นจนกลายเป็นความล้าสมัย  ส่งผลให้เป็น
อุปสรรคต่อความเจริญก้าวหน้าในสายงาน และใน
ทีสุ่ดกเ็ป็นจุดอ่อนทีส่ าคญัในการขบัเคลื่อนผลงานให้
เป็นไปตามยทุธศาสตรอ์งคก์าร และยทุธศาสตรใ์นการ
พฒันาประเทศ  

ผู้วิจัยในฐานะเป็นขา้ราชการส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ จงึสนใจศกึษาพฤตกิรรมของบุคคล
อนัได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก ค่านิยมส่วนบุคคล และ
บรรยากาศแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิความผกูพนัทีส่่งผลต่อ
ผลลพัธ์การปฏิบตัิงาน โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อน าผล
การศึกษาไปก าหนดเป็นแผนกลุยุทธ์การพัฒนา
ขา้ราชการในปจัจุบนัใหเ้ป็นบุคคลทีม่รีะดบับุคลกิภาพ
เชงิรุก ค่านิยมส่วนบุคคล และมีความผูกพนัในงาน
มากยิ่งขึ้น และใช้ในการวางแผนการสรรหาและ
คดัเลือกข้าราชการบรรจุใหม่ ให้ได้บุคคลที่มีระดับ
บุคลิกภาพเชิงรุก ค่านิยมส่วนบุคคล และมีความ
ผกูพนัในงานเขา้มาเป็นขา้ราชการสงักดัส านกังานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศ
แวดล้อมให้เกดิความผูกพนัในงานเพื่อให้ขา้ราชการ
ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดนิมพีฤติกรรมด้าน
บุคลิกภาพเชิงรุก ค่านิยมส่วนบุคคล และมีความ
ผูกพันในงานในระดับที่เหมาะสมอนัในไปสู่ผลลัพธ์
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การปฏิบัติงานอันพึงประสงค์และสามารถปรับตัว    
เขา้กบัสถานการณ์การเปลีย่นแปลงได ้

 

2. อปุกรณ์และวิธีด าเนินการศึกษา 
การศึกษาครัง้นี้  เป็นการศกึษาโดยการวิจยั

เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือใน
การศกึษาวจิยันัน้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยเกบ็
รวบรวมขอ้มลูจากของกลุ่มตวัอย่างซึ่งเป็นขา้ราชการ
ของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินจ านวน 400 คน 
การก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อศึกษา ผู้วิจยัใช้
ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Yamane and 
Taro, 1973) จากข้อมูลแผนการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินมีอัตราก าลังรวมทัง้สิ้น 3,600 คน ซึ่ง
ตารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน (Yamane and 
Taro, 1973) ก าหนดให้ใชข้นาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
359-364 คนการศกึษาครัง้นี้ ผูว้จิยัไดป้รบัจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นจ านวน 400 คน ทัง้นี้ ส าหรบัเครื่องมอืที่
ใช้ในการวิจัยนั ้น  ผู้วิจัย ได้ทดสอบความเชื่อมัน่ 
(Reliability) ของแบบสอบถามเพื่อหาค่าสมัประสทิธิ ์
อลัฟาตามแนวคดิของ Cronbach (Cronbach’s Alpha 
Coefficient, 1990) พบว่ามีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 
0.964 เป็นคา่ความเชื่อมัน่ระดบัสงูสามารถน ามาใชใ้น
การศกึษาวจิยัครัง้นี้ได ้ 

ส าห รับ ก ารป ระม วลผลวิจัย  ผู้ วิจัย ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เป็นเครื่องมือในการ
ประมวลผล จากนัน้วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปโดยใชส้ถิติ
เชงิพรรณนา ส าหรบัการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
นัน้ ใชส้ถติเิชงิอนุมานดว้ยวธิกีารวเิคราะหก์ารถดถอย
แบบพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis) เพื่ อ
ทดสอบการสง่ผลระหว่างตวัแปรทีเ่ลอืกมาศกึษาวจิยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผลการวิจยั 
ตารางท่ี 1 แสดงคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องตวัแปร
ตน้ทีส่ง่ผลต่อตวัแปรตาม 

ตวัแปรต้น 
ผลลพัธก์ารปฏิบติังาน 
r t-p ระดบั 

1. บุคลกิภาพเชงิรกุ .497* .000 ปานกลาง 
2. คา่นิยมสว่นบุคคล .560* .000 ปานกลาง 
3. บรรยากาศแวดลอ้ม
ทีท่ าใหเ้กดิความผกูพนั 

.775* .000 สงู 

*มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรต้นที่เลือกมา
ศกึษาในครัง้นี้ได้แก่ บุคลิกภาพเชิงรุก ค่านิยมส่วน
บุคคล และบรรยากาศแวดล้อมที่ท าให้เกิดความ
ผูกพัน ส่งผลต่อผลลัพธ์การปฏิบัติงาน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (r= 0.497, 0.560 และ 
0.775 ตามล าดบั) ผลการวจิยันี้สามารถอธบิายได้ว่า
เมื่อข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมี
บุคลกิภาพเชงิรุก ค่านิยมส่วนบุคคล และบรรยากาศ
แวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิความผูกพนัเพิม่มากขึน้ จะส่งผล
ทางบวกต่อผลลพัธก์ารปฏบิตังิาน ซึง่ในการวจิยัครัง้นี้
ผลลพัธ์การปฏบิตังิาน ประกอบด้วย 3 ดา้น คอื ดา้น
ความส าเร็จในสายอาชีพ ด้านบทบาทในผลการ
ปฏบิตังิาน และดา้นการเลื่อนต าแหน่งการไดร้บัรางวลั
และความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน  
 

4. สรปุผลและอภิปรายผล 
4.1 จากการวจิยัพบว่าตวัแปรดา้นบุคลกิภาพ

เชงิรุกของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน
ส่งผลต่อผลลพัธ์การปฏบิตังิาน(Outcomes) กล่าวคอื
บุคลกิภาพเชงิรุกด้านการเหน็ว่าตนเองเป็นคนเก่งใน
การหาโอกาส มผีลต่อผลลพัธ์การปฏิบตัิงานที่ระดบั
นัยส าคญั 0.05 ทัง้นี้ เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้น ไดแ้ก ่
ดา้นความส าเรจ็ในอาชพี (Career Growth Potential)  
ด้านบทบาทในผลการปฏิบัติงาน  (In-Role task 
performance) และด้านการเลื่อนต าแหน่ง การได้รบั
รางวลัและความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน (Promotion 
Recommendation, Growth and reward)  พ บ ว่ า 
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บุคลกิภาพเชงิรุกด้านการเหน็ว่าตนเองเป็นคนเก่งใน
การหาโอกาส  มคีวามสมัพนัธ์กบัผลลพัธ์การปฏิบตัิ
ในภาพรวม และยังมีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์การ
ปฏบิตังิานทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ส่งผลต่อดา้นความส าเรจ็
ในอาชีพ มีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.350 สง่ผลต่อดา้นบทบาทในผลการปฏบิตังิาน  มคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั 0.163 และสง่ผลต่อ
ด้ านการเลื่ อนต าแห น่ ง การได้ ร ับ รางวัล  และ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน  มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ  0.159 แสดงให้ทราบว่า
ขา้ราชการส านักงานการตรวจเงนิแผ่น มบีุคลกิภาพ
เชิงรุก  คือ การเป็นคนเก่งในการมองหาโอกาส ไม่
เพกิเฉยทัง้ต่อการด ารงชวีติและการปฏบิตังิาน แต่เป็น
บุคคลที่มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาตนเอง เสาะแสวงหาโอกาส
ต่าง ๆ ทีจ่ะไดแ้สดงผลการปฏบิตังิานใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด ลงมือปฏิบัติงานโดยไม่ย่อท้อต่อปญัหาและ
อุปสรรคที่เกดิขึน้ในการปฏิบตัิงาน มคีวามพยายาม
กระทัง่งานทีไ่ด้รบัมอบหมายประสบความส าเรจ็ตาม
เป้าหมายทีอ่งคก์ารก าหนด สอดคลอ้งตามาวสิยัทศัน์ 
พัน ธกิจ  วัต ถุ ป ระส งค์  แ ล ะ เป้ าห ม ายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพมีเห็น ในระดับมาก สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ  Bateman and Crant (Bateman 
and Crant, 1999) ทีใ่หค้วามเหน็ว่า บุคลกิภาพเชงิรุก
เป็นลกัษณะของคนมพีฤตกิรรมมกัจะแสวงหาโอกาสที่
จะพฒันาความรูค้วามสามารถของตนเองตลอดเวลา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน มองหา
โอกาสทีจ่ะเปลี่ยนตนเองไปในทางทีด่กีว่าเดมิ เขา้ถงึ
ปญัญาและพยายามหาวิธีป้องกัน กล้าท าในสิ่งที่
แตกต่างจากผูอ้ื่น และยงัสอดคล้องกบัแนวคดิของ Li 
(Li et al., 2010) ที่ให้ความเห็นว่า การที่บุคคลจะมี
บุคลิกภาพเชิงรุกนัน้ ต้องมีพฤติกรรมที่มีแนวโน้ม
ตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงสิง่ต่าง ๆ รอบตวั จะมคีวาม
กระตือรือร้นและรบัผิดชอบต่อการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย บุคคลเหล่านี้จะแสดงหาขอ้มูลและโอกาส
อยู่ เสมอ ไม่เพียงแต่เท่านั ้นบุคคลเหล่านี้ ย ังจะมี
แนวความคดิใหม่ ๆ ส าหรบัการปรบัปรุงกระบวนการ
ด าเนินชีวิต กระบวนการท างานอยู่เสมอ ทัง้นี้ ย ัง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของชชัชมนต ์(ชชัชมนต์, 2557) 

ทีศ่กึษาเรื่องบุคลกิภาพเชงิรุกส่งผลต่อการปฏบิตังิาน 
ซึง่พบว่ามผีลกระทบเชงิบวกกบัผลการปฏบิตังิาน 

4.2 จากการวิจัยพบว่าตัวแปรด้านค่านิยม
ส่วนบุคคลของข้าราชการส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินส่งผลต่อผลลพัธ์การปฏิบัติงาน(Outcomes) 
กล่าวคอื คา่นิยมสว่นบุคคล ดา้นการมคีวามรกัอย่างมี
วุฒิภาวะ ส่งผลต่อผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่ระดับ
นัยส าคญั 0.05  เมื่อพิจารณาการส่งผลเป็นรายด้าน 
ไดแ้ก ่ดา้นความส าเรจ็ในอาชพี ดา้นบทบาทในผลการ
ปฏิบัติงาน  และด้านการเลื่อนต าแหน่ง การได้ร ับ
รางวัลและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน พบว่า 
ค่านิยมส่วนบุคคลด้านการมคีวามรกัอย่างมวีุฒภิาวะ
ส่งผลต่อผลลพัธ์การปฏิบตัิงานทัง้โดยภาพรวม และ
ผลลพัธ์การปฏบิตังิานแต่ละดา้น ได้แก่ ส่งผลต่อดา้น
ความส าเรจ็ในอาชพี มคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) 
เท่ากบั 0.487 ด้านบทบาทในผลการปฏิบตัิงานมคี่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เท่ากบั 0.522 และดา้นการ
เลื่อนต าแหน่ง การได้รบัรางวลัและความกา้วหน้าใน
หน้าที่การงานมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เท่ากบั 
0.483 แสดงให้ทราบว่า ข้าราชการส านักงานการ
ตรวจเงนิแผน่ใหค้วามส าคญักบัคา่นิยมสว่นบุคคลดา้น
การมคีวามรกัอย่างมวีุฒภิาวะ ซึง่ในทีน่ี้การมคีวามรกั
อยา่งมวีุฒภิาวะ หมายถงึ ลกัษณะคา่นิยมสว่นบุคคลที่
มอีงคป์ระกอบคอื การมองเหน็คุณค่าและส่วนทีด่ขีอง
กนัและกนั การมคีวามหว่งใยเอาใจใสซ่ึง่กนัละกนั การ
ไว้วางใจ การเป็นมติรที่ดี ตลอดจนการอดทนซึ่งกนั
และกนั ผลการวิจัยนี้จึงท าให้ทราบว่า ผลลัพธ์การ
ปฏิบัติงานข้าราชการของส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดนิ  มคี่านิยมดา้นการมคีวามรกัอย่างมวีุฒภิาวะ
เป็นเครื่องมอืในการส่งเสรมิใหต้นเองมคีวามส าเรจ็ใน
อาชีพ และยังมีผลต่อการแสดงบทบาทในการ
ปฏบิตังิาน พรอ้มเขา้สู่การเลื่อนขัน้เลื่อนต าแหน่งเพื่อ
รบัผดิชอบภาระงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถที่
สงูขึน้ ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรูค้วามสามารถ
ของตนเองให้แก่ผู้อื่น เพื่อเป็นการพัฒนาตนเอง 
พฒันาทีมงานและองค์การให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
นอกจากนี้ค่านิยมด้านการมคีวามรกัอย่างมวีุฒภิาวะ
ยังก่อให้เกิดการอุทิศตนให้แก่ส่วนรวม อัน เป็น
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พฤติกรรมและค่านิยมที่ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่น ดินพึ งป ระสงค์ ให้ เกิด ขึ้น  อภิป ราย ได้ ว่ า
ข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  จะ
ปฏิบตัิงานโดยค านึงถึงหลกัการและเหตุผลมากกว่า
การใชอ้ารมณ์ส่วนตวัมาก าหนดทศิทางการปฏบิตังิาน 
มีความอดทนเพียรพยามยามให้ผลการปฏิบัติงาน
ได้ผลลัพธ์ที่ตรงตามวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
แนวความคิดของ Rokeach (Rokeach, 1968) ที่ให้
ความเห็นว่าค่านิยมเป็นความเชื่อที่เชื่อว่าเป้าหมาย
บางอย่าง หรือวิถีปฏิบัติบางอย่างเป็นสิ่งที่ตนและ
สงัคมเห็นว่าดีมคีุณค่าที่จะยดึถือเป็นเป้าหมาย เป็น
แน วป ฏิ บั ติ แ ล ะ เป็ น แน ว ใน ก า ร ด า เนิ น ชี วิ ต 
นอกจากนั ้นยังสอดคล้องกับงานวิจัยของสลิลตา     
(สลิลตา, 2556) ที่ศึกษาเรื่องปจัจัยด้านบุคลิกภาพ 
ค่านิยมในงาน และบรรยากาศองค์การทีส่่งผลต่อการ
รบัรูค้วามส าเรจ็ในอาชพี พบว่าความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคลกิภาพ คา่นิยมในงาน และบรรยากาศองคก์าร กบั
ก า รรับ รู้ค ว าม ส า เร็จ ใน อ าชีพ  พ บ ว่ าทุ ก คู่ มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกแสดงว่าค่านิยมในการท างานมี
ผลต่อการรบัรูค้วามส าเรจ็ในอาชพี 

4.3 จากการวจิยัพบว่าตวัแปรดา้นบรรยากาศ
แวดล้อมที่ท าให้เกิดความผูกพันของข้าราชการ
ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินส่งผลต่อผลลพัธ์การ
ปฏบิตังิาน(Outcomes) พบว่า บรรยากาศแวดล้อมที่
ท าให้ เกิดความผูกพัน  ด้ าน งานมีความหมาย
(Meaning)  ที่ ร ะดับนัยส าคัญ  0.05  (ด้ านงานมี
ความหมาย หมายถึง การที่บุคคลเห็นว่างานของ
ตนเองเป็นงานที่มีความหมายและมีความส าคญัต่อ
ความส าเร็จขององค์การ) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
ไดแ้ก ่ดา้นความส าเรจ็ในอาชพี ดา้นบทบาทในผลการ
ปฏิบัติงาน  และด้านการเลื่อนต าแหน่ง การได้ร ับ
รางวลัและความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน พบว่า ตวั
แปรบรรยากาศแวดล้อมที่ท าให้เกดิความผูกพนั คอื 
ดา้นงานมคีวามหมาย (Meaning) มผีลต่อผลลพัธ์การ
ปฏบิตังิานทัง้ทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความส าเรจ็ในอาชพี 
มีค่าสมัประสิทธิส์หสัมพันธ์ (r) เท่ากบั 0.765 ด้าน
บทบาทในผลการปฏิบัติงาน  มีค่าสัมประสิทธิ ์
สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.626 และด้านการเลื่อน

ต าแหน่ง การไดร้บัรางวลั และความกา้วหน้าในหน้าที่
การงาน  มีค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 
0.620 อภปิรายผลไดว้่า ขา้ราชการของส านักงานการ
ตรวจเงนิแผ่นดนิ มคีวามผกูพนัในงานของตนเองโดย
ยดึมัน่ว่างานของตนมคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ของ
องคก์าร จงึเกดิการทุม่เทใหค้วามส าคญักบัการท างาน 
ตนเองและต่อความส าเร็จที่จะเกิดขึ้นกับองค์การ 
สอดคล้องกบัแนวคิดเรื่องความยดึมัน่ผูกพนัในงาน
และบรรยากาศที่ท าให้เกิดความผูกพันในงานของ 
Kahn (Kahn, 1990) และ Maylett (Maylett, 2014) ที่
เห็นตรงว่าความผูกพันในงานของบุคคลคือ การที่
บุคคลผูกตดิอยู่กบังาน ตอ้งการท างานตามบทบาทที่
ไดร้บัมอบหมาย ซึง่ความผกูพนัในงานนัน้ เป็นสภาวะ
ทางจติใจที่เกี่ยวพนักบังาน หากบุคคลผูกพนัในงาน
จะใส่ใจและทุ่มเทกบัการท างานตามบทบาทที่ได้รบั
(Attention) และมคีวามเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนักบังาน 
(Absorption) ทั ้งนี้ ย ังสอดคล้องกับ งานวิจัย ของ
อรพินธ์ ชูชม (อรพินธ์ , 2557) ที่ศึกษาวิจัยเรื่อง
รปูแบบของความสมัพนัธ์เชงิเหตุผลและผลของความ
ยดึมัน่ผูกพนัในงานของครู พบว่าความยดึมัน่ผูกพนั
ในงานเป็นบรรยากาศทีใ่หค้รูเกดิความผูกพนักบังาน
และสง่ผลโดยตรงทางบวกต่อพฤตกิรรมการท างาน 
 

5.  ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวจิยัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการ
ก าหนดแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาขา้ราชการทีม่อียูใ่น
ปจัจุบัน และก าหนดแผนการสรรหา คัดเลือก บรรจุ
แต่งตัง้ข้าราชการที่จะบรรจุใหม่ ของส านักงานการ
ตรวจเงนิแผน่ดนิ ดงันี้  
 5.1 ตัวแปรบุคลิกภาพเชิงรุก (Proactive 
Personality) พบว่ามีผลต่อผลลัพธ์การปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0 .497) 
ส่งผลในระดับปานกลาง ดังนั ้นองค์การควรให้
ความส าคญัขา้ราชการทีม่อียูใ่นปจัจุบนัใหเ้ป็นบุคคลที่
มบีุคลิกภาพเชงิรุก โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลกัสตูรทีเ่สรมิสรา้งใหข้า้ราชการได้พฒันาตนเองให้
เป็นบุคคลทีม่บีุคลกิภาพเชงิรุก และส าหรบัขา้ราชการ
ทีจ่ะบรรจุใหม่ องค์การสามารถน าผลการศกึษานี้ ไป
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ใช้ก าหนดกระบวนการสรรหา คดัเลือกบุคลากรที่มี
คุณ ลักษณ ะของบุ คลิกภ าพ เชิงรุก เข้าม าเป็ น
ขา้ราชการของส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน การ
ประยกุต์ใช ้2 แนวทางทีก่ล่าวมาขา้งตน้จะเป็นหนทาง
น ามาซึ่งผลลัพธ์การปฏิบัติงานที่ดี ในทางปฏิบัติมี
แนวทางดงันี้ คอื ส านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ตอ้ง
มกีารก าหนดตวัชี้วดัผลงานการปฏิบตัริาชการหรอืที่
เรีย ก ว่ า  KPI (Key performance Indicators) โด ย
ก าหนดให้มกีารวดัระดบัการมบีุคลิกภาพเชงิรุกของ
ข้าราชการเป็นส่วนหนึ่ งของการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพราะจะเป็นแรงกระตุ้นให้ข้าราชการมี
ความกระตอืรอืรน้ในการปฏบิตังิาน สรา้งภาพลกัษณ์
ใหม่ ลบภาพลักษณ์เดิมที่ผู้คนมองว่าข้าราชการ มี
ลกัษณะปฏบิตังิานแบบเชา้ชามเยน็ชาม ไมต่อบสนอง
การเปลี่ยนแปลง ขาดความตื่นตัวและไม่มีความ
ยดืหยุ่น ทัง้นี้ หากขา้ราชการมบีุคลกิภาพเชงิรุก และ
ได้รบัการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถแก้ปญัหา
เรื่องภาพลกัษณ์ข้าราชการได้ เพราะผลการศกึษานี้ 
พบว่าขา้ราชการส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินเป็น
บุคคลที่มบีุคลกิภาพเชงิรุกด้านการเป็นคนเก่งในการ
มองหาโอกาส มีผลต่อผลลัพธ์การปฏิบัติ   ทุกด้าน 
หากองค์การเน้นความส าคญัในด้านนี้เป็นพเิศษจะเป็น
การรักษาบุคคลที่มีบุ คลิกภาพเชิงรุกให้อยู่ อย่าง
ยาวนาน ทัง้นี้ ในระยะสัน้และระยะยาวควรมแีผนพฒันา
บุคลากรทมีคีวามสมัพนัธก์บัการสรา้งบุคลกิภาพเชงิรุก
ควบคูก่นัไป 
 5 .2  ตั ว แ ป รด้ า น ค่ า นิ ย ม ส่ ว น บุ ค ค ล 
( Individual Values) พ บ ว่ า มี ผ ล ต่ อ ผ ล ลัพ ธ์ ก า ร
ปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
(r=0.560) ส่งผลในระดับปานกลาง ดังนั ้น ควรให้
ความส าคญัในการปลูกฝงัค่านิยมของขา้ราชการให้
บุคคลสามารถดงึเอาความเชื่อ ความประพฤตทิีด่งีาม
ที่อยู่ในตวัเองแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมที่ดีในการ
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ การศกึษาครัง้นี้จงึเป็นการย ้าให้
เหน็ว่า คา่นิยมสว่นบุคคลของขา้ราชการเป็นสิง่ส าคญั
อย่างมากในการก าหนดพฤตกิรรมของตวัขา้ราชการ
เอง เพราะหากขา้ราชการมคี่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏบิตังิาน การพฒันาองคก์าร และพฒันาประเทศ

แล้ว ก็จะท าให้เกดิปญัหาต่าง ๆ ด้วย จึงเป็นหน้าที่
ของขา้ราชการทุกคนทีค่วรตอ้งร่วมมอืกนัขจดัหรอืท า
ใหค้่านิยมทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการพฒันาใหน้้อยลงหรอื
หมดไป ทัง้นี้แนวทางในการพฒันาค่านิยมจะตอ้งเป็น
กระบวนการ คอื มขี ัน้ตอน มแีบบแผน มรีะบบ และ
เกดิความต่อเนื่อง โดยเริม่จากตนเองแล้วขยายไปสู่
ระดบัองค์การ และระดบัชาต ิตามล าดบั ทัง้นี้ยงัต้อง
อาศยักระบวนการฝึกอบรมที่มีข ัน้ตอน เริม่จากการ
อบรมสัง่สอนให้ความรู ้การฝึกปฏิบตั ิการปฏบิตัจิรงิ 
และควรมกีารตดิตามผลอยา่งต่อเนื่อง 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ในการรบัสมคัรและสอบ
คดัเลอืกขา้ราชการใหม่ สิง่ทีอ่งค์การควรปฏบิตัอิย่าง
เป็นรูปธรรมคอื ควรมกีารคดัเลือกบุคคลที่จะเขา้มา
เป็นข้าราชการใหม่ ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน
ควรพจิารณาเลอืกบุคคลทีม่คี่านิยมทีส่อดคลอ้งกบัผล
การปฏิบัติงานที่องค์การคาดหวังและเป็นค่านิยมที่
องคก์ารพงึประสงคใ์หเ้กดิขึน้ 

5.3 ตวัแปรด้านบรรยากาศแวดล้อมที่ท าให้
เกดิความผูกพนั (Engagement Conditions) พบว่ามี
ผลต่อผลลัพธ์การปฏิบัติงานโดยภาพรวมอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (r=0.775) ส่งผลใน
ระดบัสงู สะทอ้นใหท้ราบว่าความยดึมัน่ผกูพนัในงาน
ของขา้ราชการส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดินที่มตี่อ
ผลลัพธ์การปฏิบัติงาน เกิดจากการที่ข้าราชการใน
องคก์ารเหน็ว่างานของตนเองเป็นงานทีม่คีวามหมาย 
(Meaning) ทั ้งต่อตนเองและต่อความส าเร็จของ
องคก์าร จงึเกดิความมุ่งมัน่ ทุ่มเทในงานเพื่อใหไ้ดผ้ล
ทีด่ ีมคีุณค่าต่อตนเองและเป็นผลงานที่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ ผลการศึกษานี้  แสดงให้
ทราบว่าบรรยากาศแวดล้อมที่ท าให้เกดิความผูกพนั
ด้านการมองว่างานมีความหมาย (Meaning) จะ
เกี่ยวขอ้งระดบัความคดิของบุคคลที่เป็นอารมณ์เชิง
บวกกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย การที่บุคคลรูส้กึว่างาน
ของตนเองเป็นงานทีม่คีวามหมาย จะสามารถบรหิาร
จดัการงานทีอ่ยูใ่นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบไดด้ ีและจะมี
พฤติกรรมย้อนกลับไปยังการแสดงผลลัพธ์การ
ปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การสร้างโอกาสในการพัฒนา
ตนเองไปสู่ความเป็นมอือาชพี มุ่งการแสดงบทบาท
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หน้าที่และมีความหวังเกี่ยวกับงานในอนาคตของ
ตนเอง บรรยากาศแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิความผกูพนัจงึ
ส่งเสรมิซึ่งกันและกัน กล่าวคือ เมื่อข้าราชการเกิด
ความผูกพนัในงานก็จะไปเพิม่ระดบัในด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกบังาน ดังนัน้องค์การควรให้ความส าคัญ
อย่างมากกบัการสรา้งบรรยากาศแวดลอ้มทีท่ าใหเ้กดิ
ความผกูพนัดงัทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
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การศึกษาปัจจยัด้านความสามารถในการเผชิญอปุสรรคและความฉลาดทางอารมณ์ ท่ีมี
อิทธิพลต่อการจดัการความเครียด ของพนักงานในโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร: 

กรณีศึกษาพนักงานบริษทัไทยยเูน่ียนกรุป๊ จ ากดั มหาชน 
The Study of Factors among Adversity Quotient and Emotional Quotient Impact to 

Stress Management of Food Industry Employees: Case Study the Employees of 
THAIUNION GROUP CO.TH 

 
หนึง่นรินทร ์แถมพร1* และ ดร.วนิดา พลเดช 

Nuengnarin Thaemphorn1* and Dr. Wanida Phondej 
 

ABSTRACT 
 The objective of this research was to study the factors among adversity quotients and emotional 
quotients impact to stress management of food industry employees: cases study the employees of 
Thaiunion group co. ltd. The emotional quotients were consisted of empathy, social skill, self-awareness, 
self-motivation and self-control. The adversity quotients were consisted of control, ownership, reach and 
endurance. The stress managements were consisted of social support, stress management method and 
career satisfaction. The research samplings were consisted of 400 people who were selected while 
questionnaires were conducted as a research instrument. According to the hypothesis testing were 
percentage, average, standard deviation, and multiple regressions used as statistical tools. At the 
statistical significance level 0.05 
 The results showed that the most of the respondents were female, aged between 27 – 35 years 
old, held a university or above, job level were middle management and work experience of 0 – 7 years. 
Respondents in the overall had adversity quotients, emotional quotients at high level, stress management 
in term of social support at the middle level, stress management in term of career satisfaction and stress 
management method  at the high level. The results of the hypothesis test at the statistical significance 
level of 0.05 suggested that stress management of food industry employees in term of social support, 
stress management method and career satisfaction had relationship with the ability to take personal 
responsibility for improving and adversity and self-motivation. 
Keywords: Adversity quotients (AQ), Emotional quotients (EQ), Stress management 
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บทคดัย่อ 
การศกึษาในครัง้นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปจัจยัทางดา้นความสามารถในการเผชญิและฝา่ฟนัอุปสรรค 

และความฉลาดทางอารมณ์ทีม่อีทิธพิลต่อการจดัการความเครยีด ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  : 
กรณีศึกษาพนักงานในบริษัท  ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป จ ากัด มหาชน โดยความสามารถในการเผชิญอุปสรรค  
ประกอบดว้ย   ความสามารถในการควบคุมอุปสรรค (Control) ความสามารถในการน าตวัเองเขา้ไปแกไ้ขอุปสรรค 
(Ownership)  ดา้นความสามารถในการจดัการกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้ใหอ้ยู่ในวงจ ากดั (Reach) ความสามารถใน
การอดทนและทนทานต่ออุปสรรค (Endurance) ความฉลาดทางอารมณ์ ประกอบด้วย การรู้จ ักตนเอง (Self-
Awareness) การจดัการตนเอง (Self-Management) การสรา้งก าลงัใจใหต้นเอง (Self-motivation) การรูจ้กัคนอื่น 
(People Awareness) ทกัษะในการสรา้งดา้นบรหิารจดัการความสมัพนัธ ์(Relationship Management) การจดัการ
ความเครยีดประกอบดว้ยแรงสนับสนุนทางสงัคม วธิกีารจดัการความเครยีด และความพงึพอใจในงาน งานวจิยันี้
เกบ็รวบรวมขอ้มลู จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู
ใชส้ถติติ่างๆ ได้แก่ ค่ารอ้ยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถติวิเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุ ที่
ระดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 

ผลการศกึษาพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 27 – 35 ปี ระดบัการศกึษาระดบั
มหาวทิยาลยัหรอืสงูกว่า ต าแหน่งงานเป็นผูบ้รหิารระดบักลาง และมรีะยะเวลาการท างาน 0 - 7 ปี มคีวามสามารถ
ในการเผชิญและฝ่าฟนัอุปสรรคอยู่ในระดับมาก มีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับมาก และมีการจัดการ
ความเครยีด ความพงึพอใจในงาน (Career Satisfaction) และ วธิกีารจดัการความเครยีด (Stress Management 
Method) อยูใ่นระดบัมาก สว่นดา้นแรงสนบัสนุนทางดา้นสงัคม (Social Support) อยูใ่นระดบัปานกลาง   จากการ
ทดสอบสมมตฐิาน พบว่า การจดัการความเครยีดด้านแรงสนับสนุนทางด้านสงัคม (Social Support) ด้านวธิกีาร
จัดการความเครียด (Stress Management Method) และด้านความพึงพอใจในงาน (Career Satisfaction) มี
ความสมัพนัธก์บัความสามารถในการน าตนเองเขา้ไปแกไ้ขอปุสรรค และการสรา้งก าลงัใจใหต้นเอง 
ค าหลกั: ความสามารถในการเผชญิอปุสรรค, ความฉลาดทางอารมณ์, การจดัการความเครยีด 
 

ค าน า 
ปจัจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค

โลกาภิวัตน์ ประกอบกับเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกจิที่ปรบัตวัมุ่งสู่การค้าเสร ีนับได้ว่าประเทศ
ไทยเป็นประเทศหนึ่ งที่ได้ร ับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในทุกกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะ
เป็นอุตสาหกรรมการผลติ ธุรกจิการคา้ ธุรกจิการเงนิ
การธนาคาร ธุรกจิการทอ่งเทีย่ว และภาคเกษตรกรรม 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนัน้ ท าให้
ธุรกจิต่างๆ รวมไปถงึทกุวชิาชพี ตอ้งมกีารเรยีนรู ้และ
ให้ความส าคัญ ในการมุ่ งพัฒ นา ป รับป รุงการ
ด าเนินงานและการบรหิารจดัการอยูต่ลอดเวลา เพือ่ให้
มีศักยภ าพ ในการด ารงอยู่ แ ล ะ เพื่ อ ให้ป ระสบ

ความส าเรจ็ในการประกอบธุรกจิหรอืประกอบวชิาชพี
ทีต่นท าอยู ่ 

จากการศกึษาในงานวิจยัต่างๆ พบว่าผู้ที่มี
ความฉลาดทางอารมณ์สูง และผูท้ีม่คีวามสามารถใน
การเผชญิอปุสรรคสงูนัน้ จะเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถใน
การจัดการความเครยีดของตนเองได้ดีเช่นเดียวกนั
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้  ทางผู้วิจัยมีความสนใจศึกษา
ปจัจยัด้านความฉลาดทางอารมณ์และความสามารถ
ในการเผชิญอุปสรรค ที่มีอิทธิพลต่ อการจัดการ
ความเครยีด โดยมกีลุ่มประชากรทีต่้องการศกึษาคอื 
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  เนื่องจาก
พนักงานกลุ่มดงักล่าวเป็นพนักงานกลุ่มที่ต้องได้รบั
ความเครียดในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่สูงอัน
เนื่องมาจากลกัษณะของธุรกจิ ที่ต้องผลติสนิค้ากลุ่ม
อาหารให้ทนัต่อความต้องการของลูกค้าแล้ว ยงัต้อง
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ผลิตสินค้าให้อยู่ในมาตรฐานที่ลูกค้าก าหนดอย่าง
เคร่งครดั เพราะเป็นสนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพของ
ผู้บรโิภค อีกทัง้ยงัต้องปฏิบัติงานกบับุคคลอื่นๆอยู่
ตลอดเวลา   

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาความ
ฉลาดทางอารมณ์และความสามารถในการเผชิญ
อุปสรรคที่มอีทิธิพลต่อการจดัการความเครยีด  ของ
พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร กรณีศกึษา 
พนักงานบรษิทัไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป   ซึ่งจะท าใหบุ้คคลมี
พฤติกรรมการแสดงออกได้อย่างเหมาะสมและ
สามารถจดัการกบัความเครยีดได ้ ส่งผลใหเ้กดิการใช้
ศกัยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที ่และปฏบิตังิานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากความเครียด  โดย
มุ่งหวังเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อโรงงาน
อุตสาหกรรมอาหาร ในการเข้าใจพฤติกรรมของ
พนักงาน เพื่อรกัษาทรพัยากรบุคคลทีม่อียู่ใหท้ างาน
รว่มกบัองคก์รไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพสงูสดุ นอกจากนี้
ผูบ้รหิารยงัสามารถน าผลการศกึษาไปหาเทคนิคการ
สร้างความสามารถในการเผชญิอุปสรรค รวมไปถึง
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ด้วยซึ่งจะท าให้
พนักงานสามารถเผชิญหน้ากบัปญัหาในการแก้ไข
ปญัหาต่างๆ ทีเ่กดิขึน้และรบัมอืกบัปญัหาได ้มคีวาม
ฉลาดทางอารมณ์  คือสามารถควบคุมอารมณ์ของ
ตนเอง  เมื่อเจอปญัหาในการพบกบัเพื่อนร่วมงาน จะ
ท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานที่ดียิง่ขึ้น และ
น าพาองค์กรไปสู่ความส าเรจ็ ตามเป้าที่ผูบ้รหิารวาง
ไวไ้ด ้

ระเบียบวิธีวิจยั 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ คือ กลุ่ม

พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร บรษิัทไทยยู
เนี่ยนกรุ๊ป จ ากดัมหาชน  จ านวน 400 คน  โดยใชก้าร
สุ่มตัวอย่างแบบสะดวก  รวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม ใชส้ถติวิเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพห ุ 
(Multiple Regression Analysis) 

 
 
 

อภิปรายผล 
1. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และความ
ฉลาดทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์กบัการจดัการ
ความเครียดด้านแรงสนับสนุนทางสงัคม 
 ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และ
ความฉลาดทางอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการ
ความเครยีดดา้นแรงสนับสนุนทางสงัคมโดยรวม ซึง่มี
เพยีง 3 ด้าน ทีส่ามารถใชร้่วมอภปิรายความสมัพนัธ์
ต่อการจดัการความเครยีดดา้นแรงสนบัสนุนทางสงัคม 
จึงสามารถอธิบ ายได้ว่ า  ถ้ าพนั กงานมีทักษ ะ
ความสามารถในการน าตัวเองเข้าไปแก้ไขอุปสรรค  
การสร้างก าลังใจให้ตนเอง  การรู้จ ักคนอื่น เพิ่มขึ้น  
อาจท าใหม้คีวามสามารถจดัการความเครยีด ในด้าน
แรงสนบัสนุนทางสงัคมเพิม่มากขึน้ดว้ย กล่าวคอื หาก
พนักงานได้รบัแรงสนับสนุนทางสงัคม จากครอบครวั 
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เช่นการสนับสนุนใน
เรื่องการให้ค าปรกึษา ค าแนะน าในการท างาน การ
ดู แ ล เอ า ใจ ใส่  ก า ร ได้ ร ับ ค ว าม ไว้ ว า ง ใจ จ าก
ผูบ้งัคบับญัชาให้ท างานชิ้นส าคญั สิง่เหล่านี้จะท าให้
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน เมื่อมีปญัหาและ
อปุสรรคกร็่วมกนัแกไ้ข โดยพยายามหาแนวทางแกไ้ข
ให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ เมื่อพนักงานสามารถสร้าง
ก าลังใจให้กับตนเองได้ก็จะมีก าลังใจในการแก้ไข
ปญัหาให้ลุล่วงไปได้ ย่อมท าให้เป็นที่ยอมรับของ
ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ไดร้บัความไวว้างใจ 
อนัส่งผลให้เกดิความภาคภูมิใจ รู้สกึว่าตัวเองเป็นที่
ยอมรบัในสงัคม ท าใหม้กี าลงัใจและท างานดว้ยความ
ทุม่เทใหก้บัองคก์ร (Maslow, 1970) 
2. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และความ
ฉลาดทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์กบัการจดัการ
ความเครียดด้านวิธีการจดัการความเครียด 

ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และความ
ฉลาดทางอารมณ์มีความสัมพันธ์กับการจัดการ
ความเครยีดด้านวิธีการจดัการความเครยีดโดยรวม 
ซึ่ งมี เพี ย ง  5 ด้ าน  ที่ ส าม ารถ ใช้ ร่ วม อภิ ป ราย
ความสมัพนัธ์ต่อการจดัการความเครยีดด้านวิธีการ
จัดการความเครียด จึงสามารถอธิบายได้ว่า ถ้า
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พนักงานมคีวามสามารถในการน าตวัเองเขา้ไปแกไ้ข
อุปสรรค การรูจ้กัตนเอง การจดัการตนเอง การสรา้ง
ก าลงัใจให้ตนเอง และทกัษะในการสร้างด้านบรหิาร
จดัการความสมัพนัธ์ อาจท าใหม้คีวามสามารถจดัการ
ความเครยีด ในด้านการจดัการความเครยีดเพิม่มาก
ขึน้ดว้ย กล่าวคอื หากพนกังานเป็นผูท้ีม่คีวามสามารถ
ในการน าตนเองเขา้ไปแกไ้ขปญัหาและอุปสรรคต่างๆ
ทีเ่กดิขึน้ มคีวามรูจ้กัตนเอง และสามารถสรา้งก าลงัใจ
ให้ตนเองได้เมื่อเจออุปสรรค สิ่งเหล่านี้ จะช่วยให้
พนักงานสามารถจัดการหาวิธีการในการจัดการ
ความเครียดได้ด้วยตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกท า
สมาธิ เทคนิคในการผ่อนคลาย เช่น การหายใจเข้า
ลึกๆ การสะกดจิต (การบอกตัวเองซ ้าๆ) การออก
ก าลังกาย เป็นผู้มีมนุษยสมัพันธ์ดี เข้ากบัคนอื่นได ้
รูจ้กัการท างานเป็นทมี สามารถสรา้งสมัพนัธภาพกบั
คนอื่น และรักษาให้ยืนยาวได้ รู้จ ักเห็นอกเห็นใจ 
เขา้ใจความรูส้กึของผูอ้ืน่ไดเ้ป็นอย่างด ีเมื่อเกดิปญัหา
ในชวีติกส็ามารถจดัการกบัปญัหาอย่างสรา้งสรรค ์ไม่
จมอยูก่บัความเศรา้นานเกนิไป ไมท่อ้แทง้า่ย สามารถ
หาทางออกของปญัหาใหก้บัตนเองไดด้ว้ยด ีโดยไมท่ า
รา้ยตวัเอง หรอืผูอ้ ื่น รวมทัง้เป็น ผู้ที่มคีวามสามารถ
ในการปรบัตวัในสถานการณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ี

3. ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และความ
ฉลาดทางอารมณ์มีความสมัพนัธ์กบัการจดัการ
ความเครียดด้านความพึงพอใจในงาน 
 ความสามารถในการเผชิญอุปสรรค และ
ความฉลาดทางอารมณ์มคีวามสมัพนัธ์กบัการจดัการ
ความเครยีดด้านความพึงพอใจในงานโดยรวม ซึ่งมี
เพยีง 6 ด้าน ทีส่ามารถใชร้่วมอภปิรายความสมัพนัธ์
ต่อการจดัการความเครยีดด้านความพงึพอใจในงาน  
จงึสามารถอธบิายไดว้่า ถา้พนกังานมคีวามสามารถใน
การน าตวัเองเขา้ไปแก้ไขอุปสรรค ความสามารถใน
การอดทนและทนทานต่ออุปสรรค การรูจ้กัตนเอง การ
สรา้งก าลงัใจให้ตนเอง การรูจ้กัคนอื่น และ ทกัษะใน
การสรา้งด้านบรหิารจดัการความสมัพนัธ์ อาจท าใหม้ี
ความสามารถจัดการความเครียด ในด้านความพึง
พอใจใน งาน เพิ่มมากขึ้น ด้ วย  กล่ าวคือ  การที่

ความสามารถในการเผชญิอปุสรรคมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัความพงึพอใจในงาน สาเหตุอาจมาจากระดบั
ความสามารถในการวเิคราะห์สาเหตุและปจัจยัทีเ่ป็น
องคป์ระกอบของอปุสรรคของพนักงาน ซึง่ตระหนกัถงึ
ความรบัผดิชอบของตนเองทีต่อ้งจดัการแกไ้ข ไม่ผลกั
ความรับผิดชอบให้กับคนอื่น โดยการพิจารณาน า
ประสบการณ์ที่เกดิจากความผดิพลาดของตนเองใน
อดตี มาแกไ้ขปรบัปรงุและประยุกต์ใช ้รบัรูว้่าอุปสรรค
ต่างๆ จะคงอยู่ในระยะเวลาชัว่คราวเท่านัน้ และเป็น
อปุสรรคทีส่ามารถหาแนวทางแกไ้ขได ้โดยการพฒันา
ทกัษะ ความรูค้วามสามารถของตนเอง ซึ่งส่งผลต่อ
ความหวงัก าลงัใจของพนกังาน ในการทีจ่ะหาแนวทาง
จดัการอุปสรรคที่เผชญิอยู่ อุปสรรคที่เกดิหากส่งผล
โดยตรงกับความพึงพอใจในงาน พนักงานจะหา
แนวทางจดัการ อดทน และยอมรบัสถานการณ์ เมื่อ
เกิดภาวะวิกฤติ หรือสถานการณ์ที่จะน าไปสู่ภาวะ
เครยีดได้มกีารจดัการกบัอารมณ์ในเชงิลบของตนเอง
ได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พนักงานยังเป็นผู้ที่มี
ความสามารถในการสรา้งความสมัพนัธ์กบัผูอ้ ื่นไม่ว่า
จะเป็นภายในหน่วยงานของตนเองหรือหน่วยงาน
ภายนอก มคีวามสามารถในการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีน
การท างานร่วมกับผู้อื่น  มีการพึ่งพาอาศัยกันได ้  
พนักงานมองว่ายิง่ตนเองมคีวามสามารถในการเขา้ไป
แกไ้ขปญัหา ดว้ยความอดทนและทนทานต่ออุปสรรค 
อย่างมกี าลงัใจทัง้จากตนเองสรา้งและจากผู้อื่น มาก
ขึน้เพยีงใด พนักงานจะยิง่มคีวามพงึพอใจในงานของ
ตนเองมากขึน้เท่านัน้ เพราะถอืว่าปญัหาทีเ่กดิขึน้นัน้
สามารถจดัการได้ แสดงถงึความมมีานะอดทนไม่ย่อ
ท้อ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความเครยีดและความพึง
พอใจในงาน 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า ความสามารถในการ
เผชญิอุปสรรค ดา้นความสามารถในการน าตวัเองเขา้
ไปแกไ้ขอุปสรรค และ ความฉลาดทางอารมณ์  ด้าน
การสร้างก าลังใจให้ตนเอง มีอิทธิพลต่อการจัดการ
ความเครยีดในทุกด้าน ดงันัน้ผูบ้รหิารในองค์กรควร
ค านึงถึงแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
องค์กร ด้านการมมีนุษยสมัพนัธ์ทีด่กีบัเพื่อนร่วมงาน  
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ด้านการให้ก าลังใจตน เอง และการรู้จ ักตน เอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรบัรู้ความรู้สึกของตนเองว่า
ตนเองมคีวามรูส้กึอย่างไรอยู่ในปจัจุบนั การฝึกอบรม
ดา้นการแกป้ญัหาอย่างมสีต ิควบคุมตนเองได ้เพื่อใช้
ในการควบคมุอารมณ์ของตนเองไมใ่หม้คีวามเครยีดที่
อาจเกดิขึน้ตามมา ตลอดจนส่งเสรมิให้พนักงานได้มี
การพัฒนาความสามารถในการเผชิญอุปสรรคหรือ
ปญัหาที่เกิดขึ้นในองค์กร โดยการจัดการฝึกอบรม 
หรอืหากจิกรรมทีช่่วยเสรมิทกัษะความสามารถในการ
เผชญิอุปสรรคโดยรวม หรอือาจจะเน้นในด้านการน า
ตนเองเขา้ไปแกไ้ขอุปสรรค เสรมิสรา้งใหพ้นักงานคดิ
หาสาเหตุของปญัหา และหาวิธีการแก้ไขปญัหานัน้
อย่างมเีหตุผลรองรบั เปิดโอกาสใหพ้นักงานได้แสดง
ความคดิเหน็และมสีว่นร่วมในการแกไ้ขปญัหา และให้
อ านาจการตดัสนิใจแก่พนกังานอยา่งสมเหตุสมผล อกี
ทัง้ ผลการวจิยันี้สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการ
คดัเลอืกและพฒันาบุคลากรใหม้คีุณสมบตัทิีส่อดคลอ้ง
กบันโยบายและความต้องการขององค์กร และเพื่อให้
บุคลากรเตรยีมพรอ้มรบัมอืกบัปญัหาและอุปสรรคใน
การท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
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บคุลิกภาพห้าองคป์ระกอบของผูใ้ต้บงัคบับญัชาท่ีส่งผลต่อความส าเรจ็ 
และความรู้สึกต่อเสียงของผูใ้ต้บงัคบับญัชา ในความรู้สึกของผูบ้งัคบับญัชา  

Big five personality behavior of subordinate affected on achievements and 
emotions supervisor with subordinate opinion 

 
ตะวนั บญุมี1* และ ดร. วนิดา พลเดช1 

Tawan Boonmee1* and Dr. Wanida Phondej1  
 

ABSTRACT 
The research is aimed to study employees’ big five that effect to employee outcome and threats to 

supervisor. The qualitative research was conducted by using opened-up questionnaires. The samples size 
were 2 groups, include 130 supervisors and 390 employees. The data were analyzed by using multiple 
regression analysis. The result reveals that openness and conscientiousness were correlated with employee 
outcome; in one aspect was career growth potential. The conscientiousness was correlated with employee 
outcome; in three aspects were growth and reward, promotion recommendation and the in-role task 
performance. The conscientiousness, extraversion and neuroticism were correlated with employee outcome in 
three aspects such as supervisor effectiveness, problem solving effectiveness and threat to OBSE. 
Keywords: employees’ Big five, employee outcome, threats to supervisor 
 

บทคดัย่อ 
การศึกษา บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของผู้ใต้บังคบับัญชา ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและความรู้สึกต่อเสียงของ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ใชแ้บบสอบถามแบบปลายเปิดเป็นเครื่องมอืวจิยัใน
กลุ่มตัวอย่างระดับผู้บังคับบัญชา 130  คน และระดับผู้ใต้บังคับบัญชา 390 คน  ในหน่วยงานของภาครฐั รฐัวิสาหกิจ 
ภาคเอกชนในประเทศไทย ทดสอบสมมตฐิานดว้ยสถติคิวามถดถอยเชงิพหุคณู พบว่า บุคลกิภาพแบบเปิดกวา้ง และบุคลกิภาพ
แบบจติส านึก ส่งผลต่อความรูส้กึต่อความส าเรจ็ของผูใ้ต้บงัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชาด้านความก้าวหน้าใน
อาชพี และบุคลกิภาพแบบจติส านึกส่งผลต่อความรูส้กึต่อความส าเรจ็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชาดา้น
การเลื่อนต าแหน่ง ด้านประสทิธิภาพในบทบาทหน้าที่ ด้านการเจรญิเตบิโตในหน้าที่และการให้รางวลั และบุคลิกภาพแบบ
จิตส านึก เข้าสังคม และอ่อนไหว ส่งผลความรู้สึกต่อเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาในความรู้สึกของผู้บังคับบัญชา ด้าน
ประสทิธภิาพในการท างาน ประสทิธภิาพในการแกป้ญัหา และดา้นอปุสรรคต่อความภาคภมูใิจตนเองในองคก์ร 
ค าหลกั: บุคลกิภาพหา้องคป์ระกอบ, ความส าเรจ็ต่อเสยีงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา, 
ความรูส้กึต่อเสยีงของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา 
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ค าน า 
“คุณภาพของผูใ้ต้บงัคบับญัชา” เป็นตวัชี้วดั

ความส าเรจ็อย่างยัง่ยนืขององค์กร เพราะการแข่งขนั
ทางธุรกิจ องค์กรจะด าเนินงานไปได้เร็วหรือช้านัน้
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผู้บังคับบัญชาที่สามารถจัดวาง
ก าลังคนให้เหมาะสมกบังาน การเรียนรู้บุคลิกภาพ 
เพือ่จดัสรรภารกจิใหเ้หมาะสมกบับุคลกิภาพของแต่ละ
บุ ค ค ล จึ ง เ ป็ น สิ่ ง ส า คั ญ  (Judge et al., 1999)  
บุคลกิภาพจงึสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการคดัเลอืก
บุคคล  (Lussier et al., 2007) โดยมุ่งสนใจที่ความ
ส อด ค ล้ อ งข อ งค ว าม สัม พั น ธ์ บุ ค ลิ ก ภ าพ ห้ า
องค์ประกอบ (Big Five) ของบุคลากรที่จะส่งผลต่อ
ป ระสิท ธิภ าพ ของการท า งาน ใน มุ ม ม อ งข อ ง
ผู้บงัคบับญัชา จากการทบทวนแนวคดิและทฤษฏีที่
เกี่ยวขอ้งกบับุคลกิภาพห้าองค์ประกอบ (Costa and 
McCrae, 1992) แ ล ะ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ บุ ค ลิ ก ห้ า
องค์ประกอบที่มีในบุคคลอยู่ ในระดับสูงและต ่ า 
(Howard and Howard, 2004) ประกอบดว้ย  
 1. บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง (Openness) 

เป็นลักษณะบุคลิกภาพที่ชอบความหลากหลาย 

เปิดรบัประสบการณ์ใหม่ๆถ้าบุคคลมบีุคลกิภาพแบบ

เปิดกวา้งสงูจะมแีนวโน้มในดา้นความคดิสรา้งสรรค์ มี

จินตนาการสูง ใฝ่เรยีนรู้ โอบอ้อมอารแีละชอบเรื่อง

เทคโนโลยพีอ ๆ กบัความคดิเชงิกลยทุธ์ 

 2. บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ จิ ต ส า นึ ก 

(Conscientiousness) เป็นลกัษณะบุคลกิภาพแบบใช้

ความพยายามมุ่งสู่เป้าหมาย เป็นบุคคลที่จติส านึกมี

แน วโน้ มที่ จ ะท างาน เพื่ อมุ่ งสู่ เป้ าหม ายอย่ า ง

ขยนัหมัน่เพยีร มวีนิัยและลักษณะทีม่คีวามน่าเชื่อถอื 

บุคคลทีม่บีุคลกิภาพแบบมจีติส านึกต ่ามกัจะไมม่คีวาม

ระบบระเบียบ ประมาท ไม่มีเป้าหมายในชีวิต และ

ยอมแพโ้ดยงา่ยเมือ่พบการท างานทีย่าก 

3. บุคลิกภาพแบบเขา้สงัคม (Extraversion) 

เป็นลกัษณะบคุลกิภาพทีส่ามารถอดทน อดกลัน้ต่อสิง่เรา้

จากบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ โดยบุคคลที่มี

ลกัษณะแบบเขา้สงัคมจะมลีกัษณะชอบร่วมท างานกบั

ผูอ้ืน่ และชอบท ากจิกรรมต่าง ๆ  

4. บุ ค ลิ ก ภ า พ แ บ บ ป ร ะ นี ป ร ะ น อ ม 

(Agreeableness) เป็นลกัษณะบุคลิกภาพที่สมัพนัธ์กบั

ผูอ้ ื่น มคีวามเมตตา ไวว้างใจผูอ้ื่น มคีวามอดทน เป็นที่

พอใจและเป็นที่ยอมรบัของผู้อื่น บุคคลที่มบีุคลิกภาพ

แบบประนีประนอมต ่ามแีนวโน้ม จะมคีวามสมัพนัธ์กบั

ผูอ้ ื่นในลกัษณะขีส้งสยัในเรือ่งทัว่ไป ไม่เป็นมติร ขีโ้มโห 

ชอบแข่งขนั และก้าวร้าว บุคคลนี้จะไม่ยอมรบัข้อมูล

โดยปราศจากการตรวจสอบ ยึดตัวเองเป็นหลักและ

ไมใ่ชล่กัษณะผูท้ีท่ างานเป็นทมี 

5. บุคลิกภาพแบบอ่อนไหว (Neuroticism) 

เป็นลกัษณะบุคลิกภาพที่ตอบสนองต่อความเครยีด 

ลักษณะการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของบุคคล เป็น

บุคลกิภาพทีม่คีวามอ่อนไหวมแีนวโน้มทีจ่ะมปีฏกิริยิา

ตอบสนองในลักษณะที่ตื่นตัว กังวล เกรงใจ หรือ

ในทางที่ตื้น เต้นตกใจง่าย ดังนั ้นจึงมีโอกาสเกิด

ความเครยีดในทีท่ างานไดม้ากกว่าผูอ้ ืน่ 

บุคลิกภาพของผู้ใต้บังคบับัญชาจะส่งผลต่อ

ความส าเร็จ (Employee Outcome) และความรู้สึกต่อ

เสียง(Threats to supervisor).ของผู้ใต้บังคบับัญชาใน

ความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา (Mcshane et al., 2015) 

ซึ่งจากการศกึษาทฤษฎีการจูงใจ และแรงจูงใจ ของ 

Clayton Alderfer และ Frederick Herzberg อ้างอิงใน 

(สมยศ, 2544) เป็นแนวทางในการอธิบายความ

เชื่ อ ม โย งบุ ค ลิ ก ภ า พ กั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา เนื่องจากการจงูใจ และแรงจงูใจ เป็น

ปจัจยัที่น าไปสู่เจตคติในทางบวก โดยสามารถท าให้

บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งมี

ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ได้ อ ย่ า งมี

ประสทิธภิาพโดยตรง โดยผูศ้กึษาสนใจความส าเรจ็ต่อ

เสยีงของผูบ้งัคบับญัชาในดา้น ความกา้วหน้าในอาชพี 

(Career Growth Potential )  ก า ร เลื่ อ น ต า แ ห น่ ง
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(Promotion Recommendation) ป ร ะสิ ท ธิภ าพ ใน

บ ท บ าท ห น้ าที่ ( In-Role task performance) ก า ร

เจรญิเติบโตในหน้าที่และการให้รางวลั(Growth and 

Reward) เพราะเมื่อผูบ้งัคบับญัชาสามารถเขา้ใจและ

ทราบถึงความต้องการของบุคลากรงานในองค์กร 

ผูบ้รหิารหรอืผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งพยายามสรรหาทาง

เลือกและปจัจยัต่างๆ ที่จะส่งผลให้ผู้ใต้บงัคบับัญชา

เกดิความรู้สกึกระตือรอืรน้ พยายามไขว่คว้า เพื่อให้

ไดม้าในสิง่ทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาตอ้งการ  

ความรู้สึกต่อเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาเกิด

จากผูบ้รหิารทีก่ าหนดวางแผนขัน้ตอนการท างาน และ

ใชเ้ทคนิคเพื่อดงึดูดใหพ้นักงานปฏบิตังิานใหบ้รรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ และอีกส่วนหนึ่งต้อง

รวมถึงพนั กงาน เองที่ จ ะต้ องปฏิบัติ งานอาศัย

ความสามารถ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วตัถุประสงค์

ตามองค์กรก าหนด ต้องประกอบด้วย ความรวดเร็ว 

ความถูกต้องและการใช้ทรพัยากรให้เหมาะสมและ

คุ้มค่ากับผลงานโดยผู้ศึกษาสนใจในประเด็น   1) 

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น ก า ร ท า ง า น (Supervisor 

Effectiveness) 2) ประสิทธิภาพของการแก้ปญัหา

(Problem Solving Effectiveness)  และ3) อุปสรรคต่อ

ความภูมใิจตนเองในองค์กร (Threat to OBSE) ทัง้นี้

ประโยชน์ของบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบในแง่มุม

ต่างๆ ของแต่ละบุคคล สามารถสะท้อนความรู้สึกที่

ส่งผลต่อเสยีงของผู้ใต้บงัคบับัญชาในความรู้สกึของ

ผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งแยบคาย 

ความสนใจในบุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ
ข้างต้น จึง เป็ นที่ ม าของความสน ใจ เพื่ อ ศึกษ า
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของผู้ใต้บังคบับัญชา ที่
สง่ผลต่อความรูส้กึต่อความส าเรจ็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในความรู้สึกของผู้บังคับบัญช าและเพื่ อศึกษา
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของผู้ใต้บังคบับัญชา ที่
ส่งผลต่อความรู้สึกต่อเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา  

อปุกรณ์และวิธีการ 
การศึกษาครัง้นี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณด้วย

แบบสอบถามแบบปลายเปิดเป็นเครื่องมือในการวิจัย 
จ านวน 2 ชุดส าหรับสอบถามผู้บังคับบัญชา และ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาซึง่พฒันามาจากการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องและการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะจาก
อาจารยท์ีป่รกึษา ประกอบไปดว้ย 4 สว่น คอื 

ส่ ว น ที่  1 ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ทั ้ ง ข อ ง
ผูบ้งัคบับญัชา และผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  

สว่นที ่2 แบบสอบถามประเมนิตนเองในดา้น
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบของผู้ใต้บังคับบัญชา 
จ านวน 25 ขอ้ 

ส่ วนที่  3 ความรู้สึกต่ อความส าเร็จของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในมุมมองของผูบ้งัคบับญัชา ทัง้ 4 ดา้น 
จ านวน 16 ขอ้ 

ส่ ว น ที่  4 ค ว า ม รู้ สึ ก ต่ อ เสี ย ง ข อ ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชาทัง้ 3 
ดา้น จ านวน 20 ขอ้ 

โดยข้อค าถามในส่วน 2 – 4 ใช้มาตราวัด
ประมาณค่า (Rating Scale) ของลเิคริท์ (Likert Scale) 
เป็นชุดค าถามที่ให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็นตาม
ความรูส้กึทีใ่กลเ้คยีงกบัความเป็นตวัเองมากทีส่ดุ แบ่ง
ค าตอบออกเป็น 5 ระดบั (1-5) โดยใหค้ะแนน 1 2 3 4 
5  ตามระดบัในการตอบ เพื่อวดัระดบัความคดิเหน็ของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแปลความหมายของ
ระดับคะแนนความคิดเห็น แบ่งระดับคะแนนเป็น 2 
กลุ่ม ด้วยการแบ่งระดบัคะแนนตามหลกัเกณฑ์การใช้
ช่วงคะแนนแบบพสิยั โดยการหาค่าพสิยั คอื ค่าสูงสุด
ลบดว้ยค่าต ่าสดุ แลว้หารดว้ยจ านวนช่วงทีต่อ้งการ จดั
ชว่งคะแนนเป็น 5 ระดบัไดด้งัตารางที ่1 
 
 

ตารางที ่1 การแปลผลระดบัความคดิเหน็ 
 

ช่วงคะแนน ระดบัคะแนน ระดบัแปลผลความคิดเหน็ 
4.21 – 5.00 5 ระดบัสงูมาก 
3.41 - 4.20 4 ระดบัสงู 
2.61 - 3.40 3 ระดบัปานกลาง 
1.81 - 2.60 2 ระดบัต ่า 
1.00 - 1.80 1 ระดบัต ่าสุด 
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การน าแบบสอบถามไปใชม้กีารทดสอบความ
เชื่อมัน่ของแบบสอบถามด้วยค่าสัมประสิทธิแ์อล
ฟ่ า ค ร อ น บ า ค  (Cronbach’s alpha coefficient) 
ระหว่ างข้อค าถาม ในแต่ ล ะตัวแป ร พบว่ า  ค่ า
สมัประสทิธิแ์อลฟาครอนบาคผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
สงูกว่า 0.7 โดยมคีา่ความเชือ่มัน่ดงัตารางที ่2  
 

ตารางที ่2 แสดงผลการวเิคราะหค์า่ความเชือ่มัน่  
 

แบบสอบถาม ค่าความเช่ือมัน่ 
ส่วนของบุคลกิภาพหา้องคป์ระกอบ 0.827 
ส่วนของความรู้สึกต่อความส าเร็จของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

0.922 

ส่ ว น ข อ งค ว าม รู้ สึก ต่ อ เสีย งข อ ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

0.985 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษา
ประชากรคือ ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
ภายในองคก์รในประเทศไทย ซึง่ไมท่ราบจ านวน  

กลุ่มตัวอย่าง (Sample) คือ ผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคบับัญชา แต่เนื่องจากในการวิจัยครัง้นี้ 
เนื่องจากมีผู้บังคับบัญชาที่มีความประสงค์เข้าร่วม
โครงการเป็นจ านวนมากกว่าเกณฑท์ีก่ าหนดไว ้ผูว้จิยั
จึงได้ปรบัจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็น 520 คน 
จ า แ น ก เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า  1 3 0  ค น  แ ล ะ
ผู้ใต้บังคบับญัชา 390 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
ข อ งผู้ บั งคับ บัญ ช าแบ บ ส ะด วก (Convenience 
Sampling) ทุกรายโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น ส่วน
การสุ่มตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชานั ้นเป็นแบบ
เฉพ าะ เจ าะจ ง  (Judgmental Sampling) ว่ า เลือก
เฉพาะผูใ้ต้บงัคบับญัชา 3 คนซึ่งอยู่ภายใต้การบงัคบั
บญัชาของผูบ้งัคบับญัชา 1 คนทีเ่ขา้ร่วมโครงการวจิยั
นี้ เท่านัน้ จากนัน้ ผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลโดยให้
ผู้บังคับบัญชาท าการประเมินความคิด เห็นต่ อ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและใหผู้บ้งัคบับญัชาท าแบบประเมนิ
บุ ค ลิกภ าพ ตน เอง จึ งส รุป ได้ ว่ า  จ าน วนของ
ผูบ้งัคบับญัชาและผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้
นี้ เท่ากัน คือจ านวนละ 390 คน รวมกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้สิน้ 780 ตวัอยา่ง 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
ไดแ้ก ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการ
อธิบายลักษณะทัว่ไปของข้อมูลและใช้สถิติในการ
ทดสอบสมมติฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ
ความถดถอยเชงิพหคุณู (Multiple Regression) 

ผล 
ผลการศกึษา พบว่า ผูใ้ต้บงัคบับญัชา รอ้ยละ 

66.7 เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 26 – 30 ปี 
ระดับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยหรอืสูงกว่า  ส่วน
ใหญ่มีต าแหน่งงานระดับปฏิบัติการ และประมาณ
ครึง่หนึ่งมรีะยะเวลาท างานในองค์กร 1-5 ปี และอยู่กบั
ผูบ้งัคบับญัชาคนปจัจุบนัระยะเวลา 1- 5 ปี บุคลกิภาพ
แบบเปิดกว้าง บุ คลิกภาพแบบมีจิตส านึ ก และ
บุคลกิภาพแบบประนีประนอม มคี่าเฉลี่ยความคดิเห็น
ในภาพรวมอยู่ในระดบัสงู ส่วนบุคลกิภาพแบบเขา้สงัคม 
และบุคลกิภาพแบบอ่อนไหว มคี่าเฉลีย่ความคดิเหน็ใน
ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ขอ้มูลความส าเรจ็ของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา ดา้น
ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านการเลื่อนต าแหน่งด้าน
ประสทิธภิาพในบทบาทหน้าที่ด้านการเจรญิเตบิโตใน
หน้าทีแ่ละการใหร้างวลั  พ บ ว่ า  มี ค ว าม คิ ด เห็ น
ภาพรวมในระดับสูง ข้อมูลความรู้สึกต่อเสียงของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา ดา้น
ประสทิธภิาพของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นประสทิธภิาพ
ในการแกป้ญัหา และดา้นอุปสรรคต่อความภาคภูมใิจ
ตนเองในองคก์ร มคีวามคดิเหน็ภาพรวมในระดบัต ่า 

ผลการทดสอบสมมุ ติ ฐาน ที่  1  พบ ว่ า 
บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง  และบุคลิกภาพแบบ
จิตส านึกส่งผลต่อความรู้สึกต่อความส าเร็จของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชาด้าน
ความกา้วหน้าในอาชพี และบุคลกิภาพแบบจติส านึก
สง่ผลต่อความรูส้กึต่อความส าเรจ็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชาดา้นการเลื่อนต าแหน่ง 
ด้านประสิทธิภาพในบทบาทหน้าที่ และด้านการ
เจรญิเตบิโตในหน้าทีแ่ละการใหร้างวลั ดงัตารางที ่1 

ผลจากการวิเคราะห์ในภาพรวม พบว่า ตัว
แปรที่สามารถท านายความรู้สกึต่อความส าเร็จของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชาด้าน
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ความก้าวหน้าในอาชพี คอื บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง 
และบุคลิกภาพแบบจิตส านึก  โดยสามารถส่งผล
ความรู้สึกต่อความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ความรู้สึกของผู้บังคับบัญชาด้านความก้าวหน้าใน
อาชพีไดร้อ้ยละ 0.32 (adjusted R2 = 0.032)  

ตัวแปรที่ ส ามารถท านายความรู้สึกต่ อ
ความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาในความรู้สึกของ
ผูบ้งัคบับญัชาด้านการเลื่อนต าแหน่ง คอื บุคลกิภาพ
แบบจิตส านึกโดยสามารถส่งผลต่อความรู้สึกต่อ
ความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาในความรู้สึกของ
ผูบ้ ังคบับญัชาด้านการเลื่อนต าแหน่งได้รอ้ยละ 0.63 
(adjusted R2 = 0.063)  

ตัวแปรที่ ส ามารถท านายความรู้สึกต่ อ
ความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาในความรู้สึกของ
ผู้บังคบับัญชาด้านประสิทธิภาพในบทบาทหน้าที่ คือ 
บุคลิกภาพแบบจิตส านึ ก โดยสามารถส่งผลต่อ
ความรู้สึกต่อความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ความรู้สึกของผู้บังคับบัญชาด้านประสิทธิภาพใน
บทบาทหน้าทีไ่ดร้อ้ยละ 0.72 (adjusted R2 = 0.072) 

ตัวแปรที่ ส ามารถท านายความรู้สึกต่ อ
ความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาในความรู้สึกของ
ผูบ้งัคบับญัชาดา้นการเจรญิเตบิโตในหน้าทีแ่ละการให้
รางวัล คือ บุคลิกภาพแบบจิตส านึก  โดยสามารถ
สง่ผลต่อความรูส้กึต่อความส าเรจ็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชาดา้นการเจรญิเตบิโตใน
หน้าที่และการให้รางวลัได้รอ้ยละ 0.51 (adjusted R2 
= 0.051) ดงัตารางที ่3 
 

ต าร า งที่  3 บุ ค ลิ ก ภ าพ ห้ า อ งค์ ป ร ะก อบ ข อ ง
ผู้ ใต้บั งคับ บัญ ชา  ที่ ส่ งผลต่ อความส า เร็จของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา 
 

บุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบ ของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

ความส าเรจ็ของผู้ใต้บงัคบับญัชา 
ในความรู้สึกของผู้บงัคบับญัชา (ค่า beta) 

ความ 
กา้วหน้า
ในอาชพี 

การ
เลื่อน

ต าแหน่ง 

ประสทิธภิาพ
ในบทบาท
หน้าที่ 

การ
เจรญิเตบิโต
ในหน้าทีแ่ละ
การใหร้างวลั 

เปิดกวา้ง -0.767* -0.240 -0.153 -0.750 
จติส านึก 0.825* 0.910* 1.180* 1.425* 
เขา้สงัคม -0.265 -0.426 -0.407 -0.687 

ประนีประนอม -0.144 0.278 0.297 0.305 

บุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบ ของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

ความส าเรจ็ของผู้ใต้บงัคบับญัชา 
ในความรู้สึกของผู้บงัคบับญัชา (ค่า beta) 

ความ 
กา้วหน้า
ในอาชพี 

การ
เลื่อน

ต าแหน่ง 

ประสทิธภิาพ
ในบทบาท
หน้าที่ 

การ
เจรญิเตบิโต
ในหน้าทีแ่ละ
การใหร้างวลั 

อ่อนไหว -0.026 -0.359 -0.380 -0.232 
F 3.596* 6.228* 7.040* 5.167* 

Adjusted R2 0.032 0.063 0.072 0.051 
 

ผลก ารทด สอบ สมมุ ติ ฐ าน ที่  2 พบ ว่ า
บุคลิกภาพแบบจิตส านึก บุคลิกภาพแบบเข้าสงัคม 
และบุคลกิภาพแบบอ่อนไหว ส่งผลความรูส้กึต่อเสยีง
ของผู้ใต้บงัคบับญัชาในความรูส้กึของผู้บงัคบับญัชา 
ด้านประสทิธภิาพในการท างาน ประสทิธภิาพในการ
แกป้ญัหา และดา้นอุปสรรคต่อความภาคภูมใิจตนเอง
ในองคก์ร ดงัตารางที ่4 

ตวัแปรทีส่ามารถท านายความรูส้กึต่อเสยีงของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชาดา้น
ประสทิธภิาพของผูใ้ต้บงัคบับญัชา คอื บุคลกิภาพแบบ
จติส านึก บุคลกิภาพแบบเขา้สงัคม และ บุคลกิภาพแบบ
อ่อนไหว โดยสามารถส่งผลต่อความรู้สึกต่อเสียงของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชาดา้น
ประสิทธิภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาได้  ร้อยละ 1.31 
(adjusted R2 = 0.131) 

ตวัแปรที่สามารถท านายความรู้สึกต่อเสียง
ข อ งผู้ ใต้ บั ง คับ บัญ ช าข อ งใน ค ว าม รู้ สึ ก ข อ ง
ผู้บังคบับัญชาด้านประสทิธิภาพในการแก้ปญัหา คือ 
บุคลกิภาพแบบจติส านึกบุคลกิภาพแบบแสดงตวัและ
บุคลิกภาพแบบอ่อนไหวโดยสามารถส่งผลต่อ
ความรู้สึกต่ อเสียงของผู้ ใต้บังคับบัญชาของใน
ความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชาด้านประสทิธภิาพในการ
แกป้ญัหาไดร้อ้ยละ 1.70 (adjusted R2 = 0.170) 

ตัวแปรที่สามารถท านายความรู้สึกต่อเสียง
ข อ งผู้ ใต้ บั ง คับ บัญ ช าข อ งใน ค ว าม รู้ สึ ก ข อ ง
ผูบ้งัคบับญัชาดา้นอปุสรรคต่อความภาคภูมใิจตนเองใน
องค์กรโดยสามารถส่งผลต่อความรู้สึกต่อเสียงของ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาของในความรูส้กึของผู้บงัคบับญัชา
ดา้นอุปสรรคต่อความภาคภูมใิจตนเองในองคก์รไดร้อ้ย
ละ 1.85 (adjusted R2 = 0.185) 
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ต าร า งที่  4 บุ ค ลิ ก ภ าพ ห้ า อ งค์ ป ร ะก อบ ข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาที่ส่งผลต่อความรู้สึกต่อเสียงของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา 

 

บุคลิกภาพห้า
องคป์ระกอบ ของ
ผู้ใต้บงัคบับญัชา 

ความรู้สึกต่อเสียงของผู้ใต้บงัคบับญัชาใน
ความรู้สึกของผู้บงัคบับญัชา 

ประสิทธิภาพ 
ในการท างาน 

ประสิทธิภาพ 
ในการ

แก้ปัญหา 

อปุสรรคต่อ
ความภาคภมิูใจ
ตนเองในองคก์ร 

เปิดกวา้ง 0.032 -0.355 -1.111 
จติส านึก -1.464* -3.944* -5.397* 
เขา้สงัคม 0.855* 2.223* 2.531* 

ประนีประนอม -0.524 -1.266 -0.542 
อ่อนไหว 0.602 1.473* 2.516* 

F 12.761* 16.937* 18.711* 
Adjusted R2 0.131 0.170 0.185 

วิจารณ์ 
บุคลกิภาพหา้องคป์ระกอบมผีลต่อการก าหนด

แบบแผนวิถีการคิดและพฤติกรรมตามการรับรู้ของ
ตนเองในลกัษณะต่าง ๆ โดยการวจิารณ์ผลการศกึษา
ครัง้นี้ จะเชื่อมโยงสู่ผลการวิเคราะห์ความรู้สึกต่อ
ความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาในความรู้สึกของ
ผู้ บั งคั บ บั ญ ช า  แ ล ะค ว าม รู้ สึ ก ต่ อ เสี ย งข อ ง
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของในความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา ใน
แต่ละสว่นเฉพาะทีส่ง่ผลอยา่งมนียัส าคญั  

บุคลิกภาพแบบเปิดกว้าง พบว่า ส่งผลต่อ
ความรู้สึกต่อความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ความรู้สึกของผู้บังคับบัญชาด้านความก้าวหน้าใน
อาชพี ทัง้นี้ความคดิสรา้งสรรคข์องผูใ้ตบ้งัคบับญัชาจะ
น ามาซึ่งแรงจูงใจในการท างานของตนเองและส่งผล
ต่อความสนใจของผู้บังคบับัญชาที่จะสามารถเสนอ
ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ อันเนื่ องมาจากการ
พจิารณาว่างานของผูบ้งัคบับญัชาทีป่ฏบิตัอิยู่สามารถ
ส่งเสรมิความก้าวหน้าในอาชีพ หรือเปิดโอกาสกับ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีป่ฏบิตังิานไดน้ าไปสู่งานทีค่าดหวงั
กบังานนัน้ๆ หรอืการผลกัดนัเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการ
ท างานให้ยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ Costa 
and McCrae (1992) 

บุคลิกภาพแบบจิตส านึก พบว่า ส่งผลต่อ
ความรู้สึกต่อความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ความรู้สึกของผู้บังคับบัญชาด้านความก้าวหน้าใน
อาชีพ ด้านการเลื่อนต าแหน่ง ด้านประสิทธิภาพใน

บทบาทหน้าที ่และด้านการเจรญิเตบิโตในหน้าทีแ่ละ
การใหร้างวลั นอกจากนัน้บุคลกิภาพแบบจติส านึก ยงั
ส่งผลความรู้สึกต่อเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา ดา้นประสทิธภิาพในการ
ท างาน ประสิทธิภาพในการแก้ปญัหา และด้าน
อุปสรรคต่อความภาคภูมิใจตนเองในองค์กร ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานของ อัญพร (2546) ที่พบว่า 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีความสัมพันธ์ทางบวก
พฤติกรรมการเป็นสมาชิกขององค์การทุกด้านและ
พนกังานทีม่อีงคป์ระกอบบุคลกิภาพแบบมจีติส านึกสงู 
มโีอกาสเป็นพนกังานทีม่รีะดบัพฤตกิรรมเป็นสมาชกิที่
ดขีององคก์รทกุดา้น 

บุคลิกภาพแบบเข้าสังคม  พบว่า ส่งผล

ความรู้สกึต่อเสยีงของผู้ใต้บงัคบับัญชาในความรูส้ ึก

ของผู้บังคับบัญชา ด้านประสิทธิภาพในการท างาน 

ประสิทธิภาพในการแก้ปญัหา และด้านอุปสรรคต่อ

ความภาคภูมใิจตนเองในองคก์ร นัน้กค็อื รปูแบบหรอื

กลการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องสามารถ

ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานในที่ท างาน และภาคี

ข่ายงานในการท างานภายนอกองค์กรเป็นส าคัญ

เพื่อใหป้ระสทิธภิาพของงาน และการแกไ้ขปญัหาได้

อย่างราบรื่นขึ้น อันน ามาสู่ความภาคภูมิใจในการ

ท างานซึ่งจะมแีนวโน้มลักษณะผู้น ามากกว่าทัง้ทาง

รา่งกายและความกระฉับกระเฉงในการพดูจา มคีวาม

เป็นมิตรและชอบการแสดงออกต่อหน้าคนอื่น ๆ 

มากกว่าคนทัว่ ๆ ไป (Howard and Howard, 2004) 

ซึ่งเป็นคุณลกัษณะที่ต้องการของทุกองค์กร ในขณะ

เดียวคุณลักษณะดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ อง

องคก์รจะตอ้งสรา้งบรรยากาศใหเ้อือ้ต่อการอยู่รว่มกนั 

ต่อการมีส่วนร่วมในการคิด วางแผน และท างาน

ร่วมกัน  ตลอดจนการติดตามและป ระเมิน ผล

ความส าเร็จอย่างมีส่วนร่วมเพื่อน ามาสู่การพัฒนา

สมรรถนะการสร้างบุ คลิกภาพ เข้าสังคมให้กับ

ผู้ใต้บังคบับญัชาอกีด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษา
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ของ เขมวฒัน์ (2556) ที่ศึกษาเรื่อง “เชาวน์อารมณ์ 

(EQ) บุคลิกภาพห้าองค์ระกอบ (Big5) ที่มีผลต่อ

เหตุผลเชิงจรยิธรรมของบุคลากรกรมสนับสนุนการ

สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า บุคลิกภาพห้า

องค์ประกอบในด้านเปิดกว้างส่งผลต่อเหตุผลเชิง

จรยิธรรมในระดบักลาง และบุคลกิภาพแบบเปิดกวา้ง

มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกระหว่างกนั 
บุคลิกภาพแบบประนีประนอม  พบว่า ส่งผล

ต่อความรู้สึกต่อความส าเร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ความรูส้กึของผูบ้งัคบับญัชา และความรูส้กึต่อเสยีงของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในความรู้สึกของผู้บังคับบัญชา 
สอดคลอ้งกบัผลการศกึษาของ ประไพพรรณ (2555) ที่
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลกิภาพ 5 องคป์ระกอบ
กบัประสทิธผิลในการท างานของพนักงานธนาคารทสิโก ้
จ ากดั (มหาชน) ทีพ่บว่า บุคลกิภาพแบบประนีประนอม 
ส่งผลต่อประสิทธิผลในการท างานของพนักงาน ทัง้นี้
อาจจะเป็นเพราะความเป็นมติรของผูใ้ต้บงัคบับญัชาที่
อาจท าใหผู้บ้งัคบับญัชามองขา้มหรอืไม่อยู่ในประเดน็ที่
สนใจ ทัง้นี้บุคลกิแบบประนีประนอมจงึเป็นแนวทางการ
ด าเนินชีวิตปกติของพนักงานที่แต่ละองค์กรจะมี
วฒันธรรมขององคก์รทีแ่ตกต่างกนั 

บุ คลิกภ าพแบบอ่อน ไหวพบว่ า  ส่ งผล
ความรู้สกึต่อเสยีงของผู้ใต้บงัคบับัญชาในความรูส้ ึก
ของผู้บังคับบัญชา ด้านประสิทธิภาพในการท างาน 
ประสิทธิภาพในการแก้ปญัหา และด้านอุปสรรคต่อ
ความภาคภูมิใจตนเองในองค์กร สอดคล้องกับผล
การศกึษาของ จติรว ี(2556) ไดท้ าการศกึษาเรื่องระดบั
ความสัมพัน ธ์แล ะอิท ธิพ ลของป ัจ จัย ลักษณ ะ
บุคลิกภาพ ปจัจัยคุณลักษณะงานและปจัจัยการ
ป รับ ตั ว ใน ก า รท า ง าน ข อ งพ นั ก ง าน ใน ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ เขตนิคมอุสาหกรรม 
จงัหวดัปทุมธานี พบว่า บุคลกิภาพแบบอ่อนไหวเป็น
ปจัจยัหนึ่งในการปรบัตัวในการท างานของพนักงาน
ทัง้นี้ในการปฏิบัติงานใด ๆ ของผู้ใต้บังคบับัญชา ที่
แสดงพฤตกิรรมการไม่พอใจในการท างานของตนเอง
จ ะมี ค ว าม สั ม พั น ธ์ ส่ ง ผ ล ให้ ก า รท า ง าน ไม่ มี
ประสิทธิภาพท าให้องค์การไม่บรรลุวัตถุประสงค ์

ถงึแมผู้บ้งัคบับญัชาจะผลกัดนัการท างานหรอืใหค้วาม
ชว่ยเหลอืต่อการท างานกย็งัไมส่ง่ผลดใีหอ้งคก์ารบรรลุ
เป้าหมายได้  ดงัจะเหน็ได้จากขอ้มูลที่พบว่า มคีวาม
คดิเหน็อยูใ่นระดบัต ่าทัง้หมด โดยเฉพาะในประเดน็ไม่
สามารถบรรลุ เป้ าหมายถึงแม้ว่าคุณจะให้ความ
ชว่ยเหลอื ไม่มปีระสทิธภิาพในการรบัมอืกบัค าแนะน า
ของคนอื่น และค่อย ๆ ท าลายความส าคญัของคุณใน
องค์การลงทีละน้อย ทั ้งนี้ ผลกระทบดังกล่าวจะ
เกีย่วขอ้งและเชื่อมโยงกบัลกัษณะบุคลกิแบบอ่อนไหว
ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดงันัน้บุคคลทีห่วัน่ไหวมากหรอืมี
ปฏิ กิริยาโต้ ตอบทันที  ต่ อสิ่ งเร้าเป็ นบุ คคลที่ มี
ประสบการณ์ด้านลบทางอารมณ์มากกว่าคนทัว่ไป 
(Howard and Howard, 2004) อาจจะสง่ผลกระทบกบั
องคก์รและหน้าทีก่ารงานของตนเองในอนาคต 

ผลจากการศึกษาครัง้นี้สามารถน าไปใช้เป็น
ขอ้มูลในการน าไปวางแผนการคดัเลอืกบุคลากร เขา้ไป
ท างานในองค์การนัน้ และเป็นขอ้มูลให้องค์การใชเ้ป็น
แนวทางส าหรบัการออกแบบ วางแผน ใหส้อดคลอ้งกบั
งานและพฒันาบุคลกิภาพของตวับุคลากรเอง  

การศกึษาในอนาคตมขีอ้เสนอแนะให้ การน า
ปจัจยัสว่นบุคคล เชน่ เพศ อาย ุลกัษณะการท างานมา
ใช่ตัวแปรร่วมในการวิเคราะห์บุคลิกภาพทั ้ง 5 
องค์ประกอบของพนักงาน และวิเคราะห์ต่อเนื่องถึง
ค ว าม รู้ สึ ก ต่ อ ค ว าม ส า เร็ จ แ ล ะต่ อ เสี ย งข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาในความรู้สึกของผู้บังคับบัญชา 
รวมถึงด้านอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง  การวิเคราะห์ความ
แตกต่างของบุคลิกภาพผู้ใต้บังคับบัญชาในองค์กร
รปูแบบทีแ่ตกต่างกนัทัง้ในเชงิพื้นที ่และลกัษณะของ
องคก์รเพื่อน ามาใชใ้นการวางทศิทางการสนับสนุนให้
เกดิการจดับรรยากาศขององคก์รใหเ้อือ้ตอ้งการกอ่รา่ง
บุคลกิของพนักงานร่วมกบัวฒันธรรมขององค์กร และ
การวิเคราะห์เชิงลึกถึงกรอบนโยบายขององค์กรที่
ส่งผลต่อบุคลกิภาพ และการแสดงความความรูส้กึต่อ
ความส าเรจ็ของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของผูบ้งัคบับญัชา 

ค าขอบคณุ 
การศกึษาอสิระฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์เป็นอย่าง

ดีได้ ร ับ ความกรุณ า และการให้ความรู้ ในการ
ด าเนินงานจากอาจารยท์ีป่รกึษา ดร.วนิดา พลเดช ที่
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ให้แนวคิด ข้อมูลและค าแนะน าเพื่อน าไปปรบัปรุง
แก้ไขให้ผลงานมีประสิทธิภาพตลอดการด าเนิน
งานวจิยัครัง้นี้ จนท าใหก้ารศกึษาอสิระเรื่องนี้สมบูรณ์
ยิ่งขึ้น  และขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่
ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้และประสบการณ์ให้
เรื่อยมา รวมถึงขอกราบขอบพระคุณผู้ให้ข้อมูลทุก
ทา่นทีม่สีว่นท าใหผู้ว้จิยัประสบความส าเรจ็ในวนันี้ 
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ความคิด ความรู้สึก และการตอบสนองต่อเสียงจากบคุลากรของผูน้ าท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมความผกูพนัในองคก์าร   

The Notions, Perceptions and the Reaction Subordinate’s Voices Effecting 
Engagement Behavior 

 
สรรภพ บญุสนองโชคยิง่,1 และ อ.ดร. วนิดา พลเดช2 

Sunphob Boonsanongchokying and Dr. Wanida Phondej 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were to study relationship between the notions, perceptions and 

reaction subordinates’ voice and engagement behaviors. The sample population of subordinates 
consisted of 390 persons. The researcher used the questionnaires to analyze information and used the 
Descriptive Statistic, Mean, Standard Deviation, Inferential Statistic and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient to determine the important static in level .05. 

The result of this research found that the notion to supporting voices of subordinates and 
prohibitive voices of subordinates were related to engagement behaviors and the challenging voice and 
supporting voices were not relatedto engagement behaviors, the perception to subordinates’ voices in 
subordinate effectiveness, the problem resolving effectiveness and threat  of OBSE were related to 
engagement behaviors, the reaction to voice of subordinates in silence, denial and endorsement were 
related to engagement behaviors , the notion to supportive voices and promotive voices were related to 
the subordinates’ perception and the notion to challenging voice and prohibitive voices were not related to 
the perception of subordinates and the perception to subordinate effectiveness, problem solving 
effectiveness and threat  of OBSE (Organization-based self-esteem) were not related to reaction 
subordinates’ voice. 
Keywords: notions, perceptions, reaction, engagement behaviors
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างความคดิ ความรูส้กึและการตอบสนองต่อเสยีง

จากบุคลากรของผู้น ากบัพฤติกรรมความผูกพนัในองค์การ กลุ่มตวัอย่างที่ใช้เป็นบุคลากรที่เป็นผู้บงัคบับัญชา
จ านวน 390 คน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการวเิคราะหข์อ้มลูสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคอื  สถติิ
เชิงพรรณนา (Descriptive  Statistic) ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
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Deviation) สถิติอนุมาน(Inferential Statistic) ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพียร์ส ัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient) ก าหนดคา่ระดบันยัส าคญัทางสถติไิวท้ีร่ะดบั.05 

ผลการวิจยัพบว่าความคดิเห็นต่อเสยีงจากบุคลากรของผู้น าด้านความคดิเห็นที่สนับสนุนและความ
คดิเหน็ทีห่า้มปรามมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมความผูกพนัในองค์การ  ส่วนความคดิเหน็ต่อเสยีงจากบุคลากร
ของผู้น าด้านความคดิเห็นที่ท้าทายและความคิดเห็นที่ส่งเสรมิไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความผูกพนัใน
องคก์าร  ความรูส้กึต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ าดา้นประสทิธภิาพในการท างาน  ประสทิธผิลในการแกป้ญัหาและ
อปุสรรคต่อความภาคภมูใิจตนเองในองคก์ารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความผกูพนัในองคก์าร   การตอบสนอง
ต่อเสยีงจากบุคลากรของผู้น าด้านความเงยีบ  การปฏิเสธ  การน ามาใช้  และการเห็นชอบมคีวามสมัพนัธ์กบั
พฤตกิรรมความผูกพนัในองค์การ ความคดิเหน็ต่อเสยีงดา้นความคดิเหน็ทีส่นับสนุนและความคดิเหน็ทีส่่งเสรมิมี
ความสมัพนัธก์บัความรูส้กึต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ า  ส่วนความคดิเหน็ต่อเสยีงดา้นความคดิเหน็ทีท่า้ทายและ
ความคดิเหน็ทีห่า้มปรามไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความรูส้กึต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ า  และความรูส้กึต่อเสยีงดา้น
ประสทิธภิาพในการท างานประสทิธผิลในการแกป้ญัหาและอุปสรรคต่อความภาคภูมใิจตนเองมคีวามสมัพนัธ์กบั
การตอบสนองต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ า 
ค าหลกั: ความคดิ, ความรูส้กึ, การตอบสนอง, พฤตกิรรมความผกูพนั 
 

ค าน า 
ในปจัจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่การเปิดเสรี

ทางดา้นการคา้การลงทนุหรอืเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิ
อาเซยีน (AEC) ซึง่การแข่งขนัในอาเซยีนจะทวคีวาม
รุนแรงมากขึน้  บรษิทัต่างชาตสิามารถเขา้มาแข่งขนั
มากขึ้นและง่ายขึ้น   เพราะฉะนั ้นองค์การจ าเป็น
จะต้องมกีารปรบัตวัให้พรอ้มรบักบัการเปลี่ยนแปลง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์การของตนเอง
รวมถึงสามารถพัฒนาและแข่งขันได้เหนือคู่แข่ง  
พรอ้มทีจ่ะเป็นทัง้ฝา่ยรบัและฝา่ยรกุคอื การสรา้งความ
ผกูพนัของพนักงาน ซึง่ความผูกพนัของพนักงานนี้จะ
ชว่ยใหพ้นกังานท างานอยา่งเตม็ความสามารถมคีวาม
ทุ่มเทและเต็มที่ในสิ่งที่ท าเพื่อมุ่งความส าเร็จของ
องคก์าร  การสรา้งความผูกพนัจะช่วยพฒันาองคก์าร
ในด้านการบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษยท์ีจ่ะน าไปสู่
การเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนันัน้เอง 

International Survey Research (2004) 
กล่าวถงึความผูกพนัต่อองคก์ารสามารถแบ่งออกเป็น 
3 ด้านดงันี้ 1) ด้านการรบัรู้ การที่บุคลากรมกีารรบัรู้
ถงึภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบเขา้ใจถงึบทบาทตนเอง 
ว่ามคีวามสมัพนัธ์ต่อเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของ
องคก์ารอย่างไรทราบความคาดหวงัขององคก์ารคดิว่า

องค์การนี้ เป็นนายจ้างที่ดีมีจริยธรรมรบัผิดชอบต่อ
สงัคมรบัรู้ถึงชื่อเสียงขององค์การในทางที่ดี 2) ด้าน
ความรูส้กึ การทีบุ่คลากรมคีวามห่วงใยในอนาคตของ
องค์การโดยจรงิใจมีความภาคภูมใิจที่จะท างานเพื่อ
องค์การมีความรู้สึกผูกพันกับภาระหน้าที่ที่ท าอยู่มี
ความเต็มใจที่จะพยายามอย่างสุดความสามารถเกนิ
กว่าความคาดหมายขององค์การเพื่อช่วยใหอ้งค์การ
ประสบความส าเร็จและ 3) ด้านพฤติกรรม  การที่
บุคลากรพดูถงึองคก์ารในทางทีด่ชี ีแ้จงขอ้เทจ็จรงิแทน
องคก์ารเมื่อผูอ้ ื่นเขา้ใจผดิพดูชื่นชมยกย่ององคก์ารอยู่
เสมอและพยายามช่วยเหลอืองค์การในทุกๆเรื่องและ
ทุกโอกาสที่สามารถท าได้ ซึ่งผู้ที่มีความผูกพันต่อ
องค์การมักจะมององค์การในทางบวกซึ่งจะเกิด
ความรูส้กึที่ผูกพนัมคีวามต้องการและมคีวามตัง้ใจที่
จะท างานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ (Allen 
and Meyer, 1990) ส าม า รถ ท า ให้ อ งค์ ก า ร เกิ ด
ประสิทธิผลสูงสุดจนไปสู่นวัตกรรมสิ่งใหม่ๆและ
องคก์ารเกดิความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 

จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้  ท าใหผู้ว้จิยัมองเหน็
ถงึความส าคญัของการพฒันาทรพัยากรมนุษย์ว่าเป็น
สิง่ที่มคีวามส าคญัเป็นอย่างมาก  เพราะหากไม่ว่าจะ
ใชเ้ทคโนโลยลี ้าหน้าเพยีงใด  กย็งัคงตอ้งอาศยัมนุษย์
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ที่มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพื่อน า
องคก์ารไปสูค่วามส าเรจ็ 

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความคิด  
ความรูส้กึ และการตอบสนองต่อเสยีงจากบุคลากรของ
ผูน้ าทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมความผกูพนัในองคก์าร  เพื่อ
เป็นประโยชน์ ในการพัฒนาองค์การให้มีความ
เหมาะสมและเสรมิสรา้งใหเ้กดิความผกูพนัในองคก์าร
ต่อไป 

นิยามศพัท์ 
บุคลากร  หมายถึง ผู้ ใต้บังคับบัญชาที่

ปฏิบัติงานในหน่วยงานเดียวกันและในองค์การ
เดยีวกนักบัผูบ้งัคบับญัชา ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่อยู่ใน
องคก์ารของเขตกรงุเทพมหานคร 

ผู้น า หมายถงึ ผูบ้งัคบับญัชาทีป่ฏบิตังิานใน
หน่วยงาน เดียวกันและในองค์การเดียวกันกับ
ผู้ใต้บังคบับญัชา ซึ่งจะเป็นบุคลากรที่อยู่ ในองค์การ
ของเขตกรงุเทพมหานคร 

สมมติฐานการวิจยั 
สมมติฐานท่ี 1 ความคิดเห็นต่อเสียงจาก

บุคลากรของผู้น าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความผกูพนัในองคก์าร 

สมมติฐานท่ี  2  ความรู้สึกต่อเสียงจาก
บุคลากรของผู้น าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความผกูพนัในองคก์าร 

สมมติฐานท่ี 3  การตอบสนองต่อเสยีงจาก
บุคลากรของผู้น าไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความผกูพนัในองคก์าร 

สมมติฐานท่ี 4  ความคิดเห็นต่อเสียงไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความรูส้ ึกต่อเสยีงจากบุคลากรของ
ผูน้ า 

สมมติฐานท่ี  5  ความรู้สึกต่อเสียงไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการตอบสนองต่อเสยีงจากบุคลากร
ของผูน้ า 

อปุกรณ์และวิธีการ 
การวิจัยครัง้นี้ เป็ นการวิจัย เชิงป ริมาณ 

(Quantitative Research)  โดยท าการรวบรวมข้อมูล
จากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่าง ใชก้ารสุม่ตวัอย่าง

แบบสะดวก ทกุรายโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น  กลุ่ม
ตั ว อ ย่ า ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  คื อ 
ผูบ้งัคบับญัชาในประเทศไทย  โดยก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างให้มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ  .05  การ
ก าหนดขนาดตวัอย่างของการศกึษาครัง้นี้ใชสู้ตรของ 
Cochran (1953) ม า ใช้ ใ น ก า ร ค า น วณ ที่ ใ ช้ ใ น
การศกึษาครัง้นี้ และเนื่องจากมผีูน้ าทีม่คีวามประสงค์
เขา้ร่วมโครงการเป็นจ านวนมากกว่าเกณฑ์ทีก่ าหนด
ไว้ผู้วิจัยจึงได้ปรบัจ านวนกลุ่มตัวอย่างเพิ่มขึ้นเป็น
ผูบ้งัคบับญัชาจ านวน 390 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลในการ
วิจัยครัง้นี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) โดย 
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามด้านความคดิเห็นต่อ
เสยีงจากบุคลากรของผูน้ าจ านวน 19 ขอ้ ได้แก่ด้าน
ความคดิเห็นที่ท้าทาย ด้านความคดิเห็นที่สนับสนุน
ด้านความคิดเห็นที่ส่งเสรมิและด้านความคิดเห็นที่
หา้มปราม 
 สว่นที ่2 แบบสอบถามดา้นความรูส้กึต่อเสยีง
จากบุคลากรของผู้น าจ านวน  20 ข้อ ได้แก่  ด้าน
ประสทิธิภาพในการท างาน  ด้านประสทิธิผลในการ
แกป้ญัหาและด้านอุปสรรคต่อความภาคภูมใิจตนเอง
ในองคก์าร 
 สว่นที ่3 แบบสอบถามดา้นการตอบสนองต่อ
เสยีงจากบุคลากรของผูน้ าจ านวน 21 ขอ้ ไดแ้ก่  ดา้น
ความเงยีบ  ด้านการปฏิเสธ  ด้านการน ามาใช้ และ 
ดา้นการเหน็ชอบ 
 ส่วนที ่4 แบบสอบถามด้านพฤตกิรรมความ
ผกูพนัในองคก์าร จ านวน 4 ขอ้   
 โดยขอ้ค าถามเป็นแบบมาตรวดัประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ได้แก่  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ไม่เห็นด้วย เฉยๆ เห็นด้วย  และเห็นด้วยอย่างยิ่ง
ผู้วิจัยได้แบ่งคะแนนเป็น  5 ระดับซึ่งสามารถแปล
ความหมายของระดบัคะแนนดงันี้ 
 คะแนน  4.21-5.00      หมายถงึ  มากทีส่ดุ 
 คะแนน  3.41-4.20      หมายถงึ มาก 
 คะแนน  2.61-3.40      หมายถงึ  ปานกลาง 
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 คะแนน  1.81-2.60      หมายถงึ  น้อย 
 คะแนน  1.00-1.80      หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 

การตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
 1. การตรวจสอบความเทีย่งตรงของเครือ่งมอื 
(Validity) น าแบบสอบถามที่ได้เสนอต่อประธานที่
ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหาและขอ้ค าถามในแต่ละด้านเพื่อ
น ามาปรบัแกไ้ขและด าเนินการขัน้ต่อไป 
 2. การทดสอบความเชื่ อมัน่  (Reliability) 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ
ผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน 
เพื่อหาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถามโดยน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม
โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิแ์อลฟา (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ผลการวิเคราะห์ความเชื่อมัน่มี
ดงันี้ 
 - ความคดิเห็นต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ า  
ไดค้า่ความเชือ่มัน่เทา่กบั  .820 
 - ความรูส้กึต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ า  
ไดค้า่ความเชือ่มัน่เทา่กบั  .982 
 - การตอบสนองต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ า 
ไดค้า่ความเชือ่มัน่เทา่กบั  .970 
 - พฤตกิรรมความผกูพนัในองคก์าร    
ไดค้า่ความเชือ่มัน่เทา่กบั  .896 

สรปุ 
สมมติฐานท่ี 1  ความคิดเห็นต่อเสียงจาก

บคุลากรของผู้น าไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
ความผกูพนัในองคก์าร 

ความคิดเห็นต่อเสียงจากบุคลากรของผู้น า
ด้านความคดิเห็นทีส่นับสนุนและความคดิเหน็ที่ห้าม
ปรามมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพันใน
องค์การ  ส่วนความคดิเห็นต่อเสยีงจากบุคลากรของ
ผู้น าด้านความคิดเห็นที่ท้าทายและความคิดเห็นที่
สง่เสรมิไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความผกูพนัใน
องคก์าร 

ความคิดเห็นต่อเสียงจากบุคลากรของผู้น า
ดา้นการสนับสนุนมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมความ

ผูกพนัในองค์การสูงสุดโดยมคีวามสมัพันธ์กบัไปใน
ทิศทางเดียวกนัและมีค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ (r) 
เทา่กบั .277 

สมมติฐานท่ี 2 ความรู้สึกต่อเสียงจาก
บคุลากรของผู้น าไม่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรม
ความผกูพนัในองคก์าร 

ความรูส้กึต่อเสยีงจากบุคลากรของผู้น าด้าน
ประสิทธิภาพในการท างาน  ประสิทธิผลในการ
แก้ปญัหาและอุปสรรคต่อความภาคภูมิใจตนเองใน
องค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมความผูกพนัใน
องคก์าร 

ประสทิธิผลในการแก้ปญัหามคีวามสมัพนัธ์
กับพฤติกรรมความผูกพันในองค์การสูงสุดโดยมี
ความสัมพันธ์กับไปในทิศทางตรงกันข้ามและมีค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั  -.358 

สมมติฐานท่ี 3  การตอบสนองต่อเสียง
จากบุคลากรของผู้น า ไม่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความผกูพนัในองคก์าร 

การตอบสนองต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ า
ด้านความเงยีบ  การปฏิเสธ  การน ามาใช้  และการ
เหน็ชอบมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมความผูกพนัใน
องคก์าร 

ความเงียบมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความผกูพนัในองคก์ารสงูสุดโดยมคีวามสมัพนัธก์บัไป
ในทศิทางตรงกนัขา้มและมคี่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
(r) เทา่กบั-.284 

สมมติฐานท่ี 4  ความคิดเห็นต่อเสียงของ
ผู้บงัคบับญัชาไม่มีความสมัพนัธ์กบัความรู้สึกต่อ
เสียงจากบคุลากรของผู้น า 

ความคิดเห็นต่อเสียงด้านความคิดเห็นที่
สนับสนุนและความคดิเห็นที่ส่งเสรมิมคีวามสมัพนัธ์
กับความรู้สึกต่อเสียงจากบุคลากรของผู้น า  ส่วน
ความคดิเห็นต่อเสยีงด้านความคดิเห็นที่ท้าทายและ
ความคิด เห็นที่ห้ามปรามไม่มีความสัมพันธ์กับ
ความรูส้กึต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ า 

ความคดิเห็นที่สนับสนุนมคีวามสมัพนัธ์กบั
ความรู้สึกต่อเสียงจากบุคลากรของผู้น าสูงสุดโดยมี
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ความสัมพันธ์กับไปในทิศทางตรงกันข้ามและมีค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั-.220 

สมมติฐานท่ี 5  ความรู้สึกต่อเสียงจาก
บุคลากรของผู้น าไม่ มีความสัมพันธ์กับการ
ตอบสนองต่อเสียงจากบคุลากรของผู้น า 

ความรู้สึกต่อเสียงด้านประสิทธิภาพในการ
ท างาน  ประสทิธผิลในการแกป้ญัหาและอุปสรรคต่อ
ความภาคภูมิใจตน เองมีความสัมพันธ์กับการ
ตอบสนองต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ า 

ความรู้สึกด้านอุปสรรคต่อความภาคภูมิใจ
ตนเองในองคก์ารมคีวามสมัพนัธ์กบัการตอบสนองต่อ
เสยีงจากบุคลากรของผู้น าสูงสุดโดยมคีวามสมัพนัธ์
กับ ไป ในทิศทางเดียวกัน และมีค่ าสัมป ระสิทธิ ์
สหสมัพนัธ ์(r) เทา่กบั .539 

วิจารณ์ 
ส่วนที่ 1 ความคดิเห็นต่อเสยีงจากบุคลากร

ของผูน้ ากบัพฤตกิรรมความผกูพนัในองคก์าร  พบว่า 
ความคดิเหน็ต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ าด้านความ
คิดเห็นที่สนับสนุนและความคิดเห็นที่ห้ามปรามมี
ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมความผูกพันในองค์การ  
ส่วนความคดิเห็นต่อเสยีงจากบุคลากรของผู้น าด้าน
ความคดิเหน็ทีท่า้ทายและความคดิเหน็ทีส่่งเสรมิไม่มี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความผกูพนัในองคก์าร  
 ซึ่งในกรณีนี้ย ังไม่มีการศึกษามาก่อน  แต่
สามารถน ามาเทยีบเคยีงกบังานวจิยัของ Liang et al. 
(2013) ทีไ่ดท้ าการศกึษาวจิยัเรือ่ง  จติวทิยาของความ
คดิเห็นที่ห้ามปรามและความคดิเห็นที่ส่งเสรมิพบว่า 
ความคิดเห็นส่งเสรมิมีความสัมพันธ์กับการรบัรู้ใน
หน้าที่และความภาคภูมิใจตนเองในองค์การ  ส่วน
ความคดิเหน็ทีห่า้มปรามม ี
ความสัมพัน ธ์ กับ ความ รู้สึกมั ง่ค งป ลอดภั ยที่
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ต้บงัคบัจะสามารถร่วมพูดคุยกนั
ได้ และงานวิจัยของ Cheung and Liu (2013) ได้
ท าการศกึษาวจิยัเรื่อง การเปรยีบเทยีบผลของความ
คดิเหน็ทีส่่งเสรมิและความคดิเหน็ทีห่า้มปราม พบว่า 
ผูบ้งัคบับญัชามองว่าความคดิเหน็ทีส่่งเสรมิเชื่อมโยง
และสมัพนัธ์กบัความชื่นชอบและเหน็ดว้ยกบัความคดิ

ของผู้ใต้บังคับบัญชาสูงกว่าเสียงห้ามปราม  ซึ่ง
ผูบ้งัคบับญัชาจะมปีระสทิธภิาพในการท างานทีสู่งขึน้
เมือ่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแสดงความคดิเหน็ทีส่ง่เสรมิ 
 

ส่วนที ่2 ความรูส้กึต่อเสยีงจากบุคลากรของ
ผู้น ากับพฤติกรรมความผูกพันในองค์การ  พบว่า 
ความรู้สึก ต่ อ เสีย งจากบุ คล ากรของผู้น าด้ าน
ประสิทธิภาพในการท างาน   ประสิทธิผลในการ
แก้ปญัหาและอุปสรรคต่อความภาคภูมิใจตนเองใน
องค์การมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมความผูกพนัใน
องคก์าร   

ซึ่งในกรณีนี้ย ังไม่มีการศึกษามาก่อน  แต่
สามารถน ามาเทียบเคียงกบังานวิจยัของ Elloy and 
Patil (2012)  ซึ่ ง ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เ รื่ อ ง 
ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจตนเองใน
องคก์าร พบว่าความเหนื่อยลา้ทางอารมณ์ ความรู้สกึ
ดา้นลบต่อเพื่อนร่วมงาน และความส าเรจ็ทีล่ดลง เป็น
ปจัจัยส าคัญที่จะส่งผลกระทบด้านลบกับความ
ภาคภมูใิจตนเองในองคก์าร  

 สว่นที ่3 การตอบสนองต่อเสยีงจากบุคลากร
ของผู้น ากบัพฤติกรรมความผูกพนัในองค์การพบว่า 
การตอบสนองต่อเสยีงจากบุคลากรของผูน้ าดา้นความ
เงียบ การปฏิเสธ การน ามาใช้ และการเห็นชอบมี
ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความผกูพนัในองคก์าร 

ซึ่งในกรณีนี้ย ังไม่มีการศึกษามาก่อน  แต่
สามารถน ามาเทยีบเคียงกบังานวิจยัของ Van et al. 
(2013)  ไ ด้ ท า ก า ร ศึ ก ษ า วิ จั ย เรื่ อ ง เสี ย ง จ า ก
ผู้บังคบับัญชาและความเงยีบจากผู้ใต้บังคับบัญชา 
พบว่า พนักงานมักจะมีความคิดข้อมูลและความ
คิดเห็นส าหรบัสร้างสรรค์ วิธีการที่จะปรับปรุงการ
ท างานขององค์การบางครัง้พนักงานเหล่านี้จะพูดใน
ประเด็นที่ส าคัญและปญัหาในองค์การ รวมถึงร่วม
แสดงความคดิเหน็ออกมา แต่บางครัง้พนักงานกเ็ลอืก
ทีจ่ะเงยีบและไมแ่สดงความคดิเหน็ออกมา 

ข้อเสนอแนะ 
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษาสามารถน าไปใชเ้ป็น

แนวทางสรา้งเสรมิพฤติกรรมความผูกพนัในองค์การ
ในอนาคตได้  โดยพฤตกิรรมความผูกพนัในองค์การ
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ข้อค าถามที่ได้ระดับความคิดเห็นมากที่สุด  คือ  
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในทีท่ างานของคุณช่วยกนัแกป้ญัหา
เล็กๆน้อยๆ ก่อนที่มนัจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ ดังนัน้  
ผูบ้งัคบับญัชาควรสรา้งแรงจงูใจและส่งเสรมิผูร้ว่มงาน  
มกีารสอนและใหค้ าปรกึษาเวลาทีผู่ใ้ตบ้งัคบับญัชาขอ
ค าปรกึษาซึง่จะช่วยใหม้คีวามระมดัระวงัและปรบัปรุง
การท างานของตนเองในระหว่างปฏบิตังิาน  งานบรรลุ
วตัถุประสงค์  กจ็ะช่วยส่งผลให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชาเกดิ
ความรู้สกึเป็นส่วนหนึ่งของความส าเร็จในงาน เห็น
คุณ ค่ าของงานตน เอง  รู้สึกว่ างานที่ตน ได้ ร ับ
มอบหมาย ให้ปฏิบัติอยู่ นั ้น มีความท้ าท ายต่ อ
ความสามารถของตนมคีวามส าคญัต่อองค์การท าให้
องค์การขบัเคลื่อนไปได้จนเกดิความพงึพอใจในการ
ท างานรว่มกบัองคก์ารต่อไป 
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การใช้ข้อมลูทางบญัชีบริหารของผูป้ระกอบการธรุกิจโรงแรมในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทย 

The Use of Managerial Accounting Information by Hotel Entrepreneurs 
 in the Northeastern Region of Thailand. 

 
บินหว่า เศรษฐบดี1* และ ผศ. อนุรกัษ์ ทองสโุขวงศ1์ 

Binwa Settaboodee1* and Asst.Prof. Aunrak Thongsukhowong1 
 

ABSTRACT  
This study aims to explore and compare the use of accounting information management of the 

hotel business’s entrepreneurs in the Northeast region. The study focused according to the nature of 
current business position, style of business administration, number of hotel personnel and employees, 
and experience in operations. It was used to consider the role of executive in planning, commanding, 
controlling, and the decision making. The questionnaire was used to collect data from businesses in the 
northeast with 264 cases, then processed by statistics of averages, percentages and analysis of variance   
(One-way ANOVA). The results found that the businesses in the Northeast region had used all four of the 
accounting information management in high level. Comparing of the use of accounting data was applied 
to the current business position, number of hotel personnel and employees, and experience in operations, 
the study found that the use of accounting data management was different. On the other hand, the form 
of hotel business administration had used accounting information in management with no significant 
difference.  
Keywords: use of accounting information, managerial accounting, hotel business entrepreneur 
  

บทคดัย่อ
การศึกษานี้มุ่งเน้นการส ารวจและเปรยีบเทียบการใช้ข้อมูลทางบัญชีบรหิารของผู้ประกอบการธุรกิจ

โรงแรมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตามลกัษณะของต าแหน่งงานปจัจุบนั รูปแบบการบรหิารธุรกจิโรงแรม 
จ านวนพนักงานและลูกจา้ง และประสบการณ์ในการด าเนินงาน เพื่อพจิารณาตามบทบาทหน้าทีข่องผูบ้รหิารดา้น
การวางแผน ด้านการสัง่การ ดา้นการควบคุม และดา้นการตดัสนิใจ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
รวบรวมขอ้มลูจากผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 264 ราย ประมวลผลโดยใช้
สถติ ิคา่เฉลีย่ ค่ารอ้ยละ และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดยีว (One-way ANOVA) ผลการศกึษา
พบว่าผูป้ระกอบธุรกจิโรงแรมในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมกีารใชข้อ้มลูทางบญัชบีรหิารอยู่ในระดบัมากทัง้ 4 
ดา้น และเมื่อเปรยีบเทยีบการใชข้อ้มลูทางบญัชบีรหิารตามต าแหน่งงานปจัจุบนั จ านวนพนักงานและลูกจา้ง และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงาน มกีารใชข้อ้มลูทางบญัชบีรหิารแตกต่างกนั มเีพยีงรปูแบบการบรหิารธุรกจิโรงแรม
ใชข้อ้มลูทางบญัชบีรหิารไมแ่ตกต่างกนั  
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ค าส าคญั: การใชข้อ้มลูทางบญัช,ี การบญัชบีรหิาร, ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรม 
 

ค าน า 
ธุรกจิโรงแรมและธุรกจิทีพ่กัแรมอืน่ๆ เชน่ 

รีสอร์ท  เกสท์ เฮาส์  อพาร์ท เมนท์  เป็นต้น  เป็น
อุตสาหกรรมทีเ่ตบิโตอย่างรวดเรว็ และขยายตวัเพิม่
มากขึน้ ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือการลงทุนพฒันา
ธุรกจิโรงแรมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพืน้ทีท่ีม่ ี
แหล่งท่องเทีย่วส าคญั เช่น อ าเภอวงัน ้าเขยีว อ าเภอ
ปากช่อง และจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ
และการคมนาคมที่ส าคัญของภูมิภาค เช่น จังหวัด
นครราชสมีา จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดัอุดรธานี เป็น
ต้น น ามาซึ่งการแข่งขนัระหว่างผู้ประกอบการธุรกจิ
โรงแรมทีร่นุแรง (ศนูยว์จิยักสกิรไทย, 2558)  

ความอยู่รอดของธุรกิจโรงแรมขึ้นอยู่กับ
ปรมิาณการเขา้ใช้บรกิารของลูกค้า ทัง้นักท่องเที่ยว
ชาวไทยและต่างชาต ิหรอืองค์กรธุรกจิทัง้ภาครฐัและ
เอกชน ซึ่งลูกค้าเหล่านี้มีทางเลือกในการใช้บรกิาร
มากขึน้ ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมจงึต้องปรบัตวัให้
ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิ โดยน าขอ้มูลต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจมาใช้ประกอบการ
วางแผน การสัง่การ การควบคุม และการตัดสินใจ 
เพือ่น าไปสูก่ารบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ ตอบสนอง
ความตอ้งการของลกูคา้เป้าหมาย และสามารถแขง่ขนั
กบัคูแ่ขง่ทางธุรกจิได ้ 

การบัญชีบริหาร (Managerial Accounting) 
เป็นศาสตร์หนึ่งของการบญัช ีซึ่งจดัเตรยีมขอ้มูลหรอื
สารสนเทศทางการเงนิและการบญัชีตอบสนองความ
ต้องการของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะการน าไปใช้
ประโยชน์ในกระบวนการบริหารจัดการขององค์กร 
ด้านการวางแผน การสัง่การ การควบคุม และการ
ตั ด สิ น ใจ  เพื่ อ ช่ ว ย ให้ เกิ ด ก า รบ ริห า ร ง าน มี
ประสทิธภิาพรวมถงึการแกป้ญัหาหรอืปรบัปรุงพฒันา
องค์กรให้ดีขึ้น ข้อมูลทางบัญชีบริหารจึงเป็นปจัจัย
ส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การด าเนินธุรกิจสามารถ
บรรลุเป้าหมายขององคก์รได ้(กชกร, 2557)   

จากสถานการณ์และความส าคัญของการ
บญัชบีรหิารเป็นทีน่่าสนใจว่า การบรหิารจดัการธุรกจิ

โรงแรมในปจัจุบัน ผู้ประกอบการมีการใช้ขอ้มูลทาง
บญัชเีพื่อการบรหิารในด้านการวางแผน ด้านการสัง่
การ ด้านการควบคุม และด้านการตัดสินใจในการ
ประกอบธุรกจิโรงแรมในระดบัใด และความแตกต่าง
ของการใชข้อ้มูลมคีวามแตกต่างกนัหรอืไม่ ซึ่งขอ้มูล
จากศกึษาจะน าไปสูก่ารก าหนดแนวทางบรหิารจดัการ
ธุรกิจโรงแรม หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจโรงแรมน าไปใช้ก าหนดแนวทางส่งเสริมและ
พฒันา รวมถงึสถาบนัการศกึษาทัง้ภาครฐัและเอกชน 
ใช้เป็นขอ้มูลในการจดัการเรยีนการสอนที่เหมาะสม 
ซึ่งในท้ายที่สุดจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีเพื่อบริหารให้เกิด
ประโยชน์ต่อองคก์รต่อไป 

โดยมวีตัถุประสงค์การศกึษา เพื่อส ารวจและ
เปรียบ เทียบการใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารของ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ โ ร ง แ ร ม ใน เข ต ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตามต าแหน่งงานป จัจุบัน 
รปูแบบการบรหิารธุรกจิโรงแรม จ านวนพนักงานและ
ลกูจา้งของกจิการ และประสบการณ์ในการด าเนินงาน 
 โรงแรม หมายถึง “สถานที่ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ที่พั กชั ว่ ค ราวแก่นั ก เดินทางและได้ ร ับ
ค่าตอบแทน แต่ไม่รวมถึงที่พักที่ให้บรกิารเกินกว่า
หนึ่ งเดือน” (พระราชบัญญัติการประกอบกิจการ
โรงแรม พ.ศ. 2547, 2547)  
 ธุรกิจโรงแรม เป็นธุรกิจที่มุ่งการให้บริการที่
ลูกคา้ต้องมาใชบ้รกิาร ณ สถานประกอบการ เช่น ใช้
บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น โดยมี
รายได้หลัก คือการขายห้องพัก ความพึงพอใจของ
ลูกค้าจงึถือเป็นปจัจยัส าคญัของความส าเรจ็ในธุรกจิ 
โดยการให้บริการลูกค้าเกิดขึ้นตลอด 24 ชัว่โมง 
บุคลากรจงึจ าเป็นตอ้งมทีกัษะและความช านาญในการ
ใหบ้รกิารเป็นอยา่งด ีรวมถงึตอ้งอาศยัธุรกจิเกีย่วเนื่อง
อื่นเพื่อให้บริการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เช่น ธุรกิจ
ท่องเทีย่ว ธุรกจิขนส่ง ธุรกจิอาหารและเครือ่งดื่ม และ
ร้านขายของที่ ร ะลึก  เป็ นต้น  (สุพัต รา , 2553) 
นอกจากนี้ธุรกจิโรงแรมยงัเป็นธุรกจิที่มเีงนิลงทุนใน
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สนิทรพัยถ์าวรเป็นมลูคา่สงู เนื่องจากราคาทีด่นิมรีาคา
แพงเพราะต้องตัง้อยู่ ในท าเลที่ดี เพื่อสร้างความ
เชื่อมัน่ให้กบัลูกคา้ว่ามคีวามสะดวกปลอดภยัในชวีติ
และทรพัยส์นิขณะทีใ่ชบ้รกิารของโรงแรม ซึง่ทา้ยทีสุ่ด
จ ะน า ม าซึ่ ง ค ว าม มั ่น ค งแ ล ะผ ล ก า ไ รที่ ดี แ ก่
ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรม (www.lhbank.co.th) 

ปจัจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้ม
รุนแรงขึน้ตลอดเวลา ผูบ้รหิารตอ้งปรบัตวัใหส้ามารถ
อยู่รอดและมพีื้นฐานที่ดสี าหรบัด าเนินงานในอนาคต 
ผ่านการวางแผน การสัง่การ การควบคุม และการ
ตดัสนิใจ (สมนึก, 2552) ความสามารถในการจดัหา
แ ล ะ ก า ร ใช้ ข้ อ มู ล ท า งก า ร บั ญ ชี  (Accounting 
Information) จึงเป็นคุณสมบัติส าคัญของการเป็น
ผู้บรหิารที่ดี เพราะขอ้มูลทางบัญชีเป็นข้อมูลส าคญั
เกี่ยวกบัการใช้ทรพัยากรของกิจการ ซึ่งช่วยให้เกิด
ความชัดเจนของต้นทุนและผลตอบแทนที่สามารถ
ก าหนดมลูคา่เป็นตวัเงนิได ้ 
 การน าขอ้มูลบญัชไีปใช้ในการบรหิารแตกต่าง
กัน ไปตามป ระเภทของธุ รกิจ  รูป แบบกิจการ 
ระยะเวลาในการประกอบกจิการ และจ านวนพนกังาน
และลูกจ้าง (สารทูล, 2549) โดยในภาพรวมการใช้
ข้อมูลบัญชีเพื่อการบริหารด้านการวางแผนจะเป็น
ขอ้มูลเกีย่วกบัการวางแผนต้นทุน วางแผนค่าใชจ้่าย 
(กชกร, 2553) วางแผนเกีย่วกบังบประมาณวางแผน
ก าหนดเป้าหมายทางการเงนิ (สมเจตน์, 2556) และ
วางแผนด้านสินค้าคงคลัง (วิมลพรรณ, 2553) ด้าน
การสัง่การจะเป็นขอ้มูลเกีย่วกบัการใชท้รพัยากรของ
กจิการให้สอดคล้องกบัแผนงานที่ก าหนดให้ เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (กชกร, 2557) เช่น ข้อมูลให้
องค์กรด าเนินงานตามแนวทางที่ก าหนดให้บรรลุ
เป้าหมาย ขอ้มูลเกี่ยวกบัการปฏิบัติทางด้านภาษีให้
ถกูตอ้ง เป็นตน้  
 ส่วนด้านการควบคุม จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
วเิคราะหต์น้ทุน-ปรมิาณ-ก าไร (สารทูล, 2549) ขอ้มูล
การค านวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ ข้อมูลการจ่ายเช็ค
พนักงาน ขอ้มลูงบประมาณระยะสัน้ (สมเจตน์, 2556) 
และด้านการตัดสินใจ มีขอ้มูลในด้านการผลิตสนิค้า 
การก าหนดราคาขาย การค านวณจุดคุ้มทุนในการ

ผลติสนิคา้ (วมิลพรรณ, 2553) และขอ้มลูเกีย่วกบัการ
วิเคราะห์ความสามารถในการด าเนินงาน (ปิยรตัน์, 
2546) 

อปุกรณ์และวิธีการ 
 การศกึษานี้เป็นการศกึษาเชงิส ารวจ (Survey 
Research) เกบ็ขอ้มลูจากผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรม
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามข้อมูลของกรม
พั ฒ น า ธุ ร กิ จ ก า ร ค้ า  ก ร ะ ท ร ว ง พ า ณิ ช ย์
(www.dbd.go.th) ณ วนัที่ 22 ตุลาคม 2558 จ านวน 
264 ราย โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็น
เครื่องมือ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ข้อมูลทัว่ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ขอ้มูลเกีย่วกบัการใชข้อ้มูล
ทางบญัชบีรหิารในด้านการวางแผน ด้านการสัง่การ 
ด้ าน การควบ คุ ม  แล ะด้ าน การตัด สิน ใจ  แล ะ
ขอ้เสนอแนะอื่นๆ เกีย่วกบัการใชข้อ้มูลทางบญัชีของ
ผู้ บ ริห า ร  เพื่ อ น า ม า วิ เค ร า ะห์ เชิ งพ ร รณ น า 
(Descriptive Deviation) โดยใชส้ถติเิชงิปรมิาณ ไดแ้ก ่
ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วน เบี่ ย งเบนมาตรฐาน  (Standard 
Deviation) ประกอบกับสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Deviation) F-test ในการทดสอบความแตกต่ าง
ระหว่างตวัแปรทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 และ LSD Post 
Hoc ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และ
วเิคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดยีว (One 
way ANOVA) 

ผล 
 ผู้ประกอบการที่ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 
41 .67  เป็ น ผู้ บ ริห า รระดับ ล่ า ง   รูป แบ บ ก าร
บริหารธุรกิจโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบอิสระธุรกิจ
เจ้าของคน เดียว ผู้ป ระกอบการส่ วน ใหญ่ เป็ น
ผูป้ระกอบการทีม่จี านวนพนักงานและลูกจ้างทัง้หมด
ไม่เกนิ 50 คน และรอ้ยละ 36.74 เป็นผูป้ระกอบการที่
มปีระสบการณ์ในการด าเนินงานต ่ากว่า 5 ปี  

ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมใชข้อ้มลูทางบญัชี
บรหิารโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดบัมาก โดยใช้
ข้อมูลด้านการควบคุม ด้านการสัง่การ ด้านการ
ตัดสินใจ และด้านการวางแผนตามล าดับ ซึ่งหาก
พิจารณารายข้อ 3 ล าดับแรก ด้านการควบคุม คือ 
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ควบคุมเงนิสดรบัในแต่ละแผนก ควบคุมราคาอาหาร
และเครื่องดื่ม และควบคุมจ านวนเงนิทุนหมุนเวยีนใน
การด าเนินงานของแต่ละแผนกใหเ้หมาะสม ด้านการ
สัง่การ คอื สัง่การใหม้กีารรายงานยอดขายประจ าวนั
ของแผนกต่างๆ  สัง่การใหจ้ดัท าแผนการด าเนินงาน
เกีย่วกบัการรบัจองห้องพกัและการขายห้องพกั และ
สัง่การให้มีการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

ด้านการตัดสินใจ คอื ตัดสินใจก าหนดราคาห้องพัก 
ตดัสนิใจในงบประมาณเงนิสด และตดัสนิใจเกีย่วกบั
นโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของ
องค์กร และด้านการวางแผน คือ วางแผนในการ
ก าหนดราคาสนิคา้หรอืบรกิาร วางแผนยอดขายหรอื
รายไดข้ององค์กร และวางแผนการจดัท างบประมาณ
เงนิสดล่วงหน้า ดงัตารางที ่1 

ตารางที ่1 ระดบัการใชข้อ้มลูทางบญัชบีรหิารของผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรม  

การใช้ข้อมูลทางบญัชีบริหาร* X  S.D. 
ระดบัการใช้ข้อมลู 
ทางบญัชีบริหาร 

ล าดบัท่ี 

ด้านการวางแผน                              3.54 0.81 มาก 4 
-การก าหนดราคาสนิคา้หรอืบรหิาร         3.77 0.85 มาก 1 
-การก าหนดยอดขายหรอืรายได ้            3.71 1.00 มาก 2 
-การจดัท างบประมาณเงนิสดล่วงหน้า 3.64 0.89 มาก 3 
ด้านการสัง่การ    3.68 0.83 มาก 2 
-ใหม้กีารรายงานยอดขายประจ าวนั 3.85 1.00 มาก 1 
-ใหม้แีผนการจองและขายหอ้งพกั 3.84 0.91 มาก 2 
-ใหด้ าเนินงานตามแผนทีก่ าหนดไว ้ 3.70 0.91 มาก 3 
ด้านการควบคมุ 3.71 0.82 มาก 1 
-เงนิสดรบัในแต่ละวนั 3.88 0.92 มาก 1 
-ราคาหอ้งพกัราคาอาหารเครือ่งดืม่ 3.84 0.96 มาก 2 
-จ านวนเงนิทุนหมนุเวยีนด าเนินงาน 3.82 0.95 มาก 3 
ด้านการตดัสินใจ    3.58 0.83 มาก 3 
-ก าหนดราคาหอ้งพกั 3.77 0.91 มาก 1 
-ใหม้แีผนการจองและขายหอ้งพกั 3.70 0.98 มาก 2 
-ใหด้ าเนินงานตามแผนทีก่ าหนดไว ้ 3.66 1.02 มาก 3 
รวมทุกด้าน 3.63 0.79 มาก  
 *แสดงรายขอ้เฉพาะ 3 ล าดบัแรก 

 
 เมื่อเปรยีบเทียบการใช้ข้อมูลบัญชีบรหิารใน
ภ าพ รวมมี เพี ย งการจ าแน กตาม รูป แบบ การ
บริหารธุรกิจโรงแรมที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีการใช้
ส าหรบัการวางแผนเท่านัน้ที่แตกต่างกนั ส่วนปจัจยั

ต าแหน่งงานปจัจุบนั จ านวนพนักงานและลูกจา้ง และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานแตกต่างกันทัง้การ
วางแผน การสัง่การ การควบคุม และการตดัสนิใจ ดงั
ตารางที ่2 
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ตารางที ่2  เปรยีบเทยีบการใชข้อ้มลูทางบญัช ี
 บรหิารจ าแนกตามปจัจยัต่างๆ 

การใช้ข้อมูลทางบญัชีบริหาร 
แบง่ตาม 

F Sig. 

ต าแหน่งงานปัจจบุนั 12.35 0.01 
     ดา้นการวางแผน 8.97 0.01 
     ดา้นการสัง่การ 15.63 0.01 
     ดา้นการตดัสนิใจ 11.09 0.01 
     ดา้นการควบคุม 9.75 0.01 
รปูแบบการบริหารธรุกิจโรงแรม 2.18 0.09 
     ดา้นการวางแผน 2.99 0.03 
     ดา้นการสัง่การ 1.08 0.36 
     ดา้นการตดัสนิใจ 2.13 0.10 
     ดา้นการควบคุม 2.56 0.06 
จ านวนพนักงานและลกูจ้าง 12.20 0.01 
     ดา้นการวางแผน 12.39 0.01 
     ดา้นการสัง่การ 8.52 0.01 
     ดา้นการตดัสนิใจ 10.46 0.01 
     ดา้นการควบคุม 13.88 0.01 
ประสบการณ์ในการด าเนินงาน 4.94 0.01 
     ดา้นการวางแผน 3.62 0.02 
     ดา้นการสัง่การ 5.87 0.01 
     ดา้นการตดัสนิใจ 4.18 0.01 
     ดา้นการควบคุม 4.82 0.01 

 
สรปุ 

 ผู้ประกอบการน าข้อมูลการบัญชีมาใช้ในการ
บรหิารธุรกจิโรงแรมทัง้ในดา้นการวางแผน การสัง่การ 
การควบคุม และการตดัสนิใจไดใ้นระดบัมาก แสดงให้
เหน็ถงึการยอมรบัถงึความส าคญัของขอ้มูลทางบญัชี
ต่อการบรหิารธุรกจิโรงแรม ซึง่เกดิจากขอ้มลูการบญัชี
เป็นขอ้มลูทีบ่นัทกึจากการด าเนินธุรกจิจรงิทีเ่กดิขึน้ใน
ธุรกิจ ซึ่งมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันต่อเวลา 
(ศศวิมิล, 2553) และแสดงใหเ้หน็ถงึประสทิธภิาพและ
ประสทิธผิลในการบรหิารงาน อกีทัง้ สามารถใชใ้นการ
วดั วิเคราะห์ และใช้ในการสื่อสารภายในองค์กรได้
เป็นอยา่งด ี(อจัฉรา, 2555)   
 เมื่ อ พิ จ า รณ าถึ ง ลั ก ษ ณ ะ เฉ พ า ะข อ ง
ผู้ประกอบการจะพบว่ารูปแบบการบริหารธุรกิจ
โรงแรมทีต่่างกนัใชข้อ้มลูทัง้ในการสัง่การ การควบคุม 
และการตดัสนิใจไม่ต่างกนั ซึ่งเกดิลกัษณะของธุรกจิ
โรงแรมนัน้มีพื้นฐานหรอืแนวทางการตัดสินใจที่ไม่

แตกต่างกนั แต่ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ และขนาด
ธุรกจิทีต่่างกนัจะใชข้อ้มลูทางการบญัชตี่างกนั ดงันัน้ 
ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรม ควรใหค้วามส าคญักบัการ
จดัเตรยีมขอ้มูลทางบญัช ีในการบรหิารจดัการธุรกจิ 
เพื่อน าไปสู่การบรหิารงานอย่างมืออาชีพ เนื่องจาก
ข้อมูลทางบัญชีเป็นข้อมูลที่มีความส าคัญต่อการ
วางแผน  สัง่การ  ควบคุมและการตัดสิน ใจ  ซึ่ ง
ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ได้ เช่น ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิของกิจการ  
ก าไรต่อหุ้น ต้นทุนสนิค้าต่อหน่วย ความสามารถใน
การท าก าไรของแผนกหรอืของสินค้าแต่ละประเภท 
เป็นตน้  

เพื่อให้ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรม ได้บรรลุ
ตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้ ขอ้มลูทางการบญัชจีงึเป็น
ขอ้มูลเพื่อใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
สัง่การเพื่อการด าเนินงาน ควบคุมปจัจยัต่างๆ และ
ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายได ้(กชกร, 2557) 

ค าขอบคณุ 
 ผู้เขียนขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อนุรกัษ์ ทองสุโขวงศ ์เป็นอย่างสูงทีไ่ด้ใหค้วามกรุณา
รับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ช่วยให้ค าแนะน าแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้บทความนี้มคีวามสมบูรณ์ 
แ ล ะส าม า รถ เผ ย แพ ร่ อัน จ ะน า ป ร ะ โย ช น์ ต่ อ
ผูป้ระกอบการธุรกจิโรงแรมหรอืผูท้ีส่นใจจะศกึษาอืน่ๆ 
ต่อไป 
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การศึกษาผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัยท่ี์มีการปรบัเข้าและออกจากดชันี SET50 
Stock Price Reaction to the Changes of Listed Firms on SET50 Index 

 
ศิโรรตัน์ รินนายรกัษ์,1* ดร. พลวฒัน์ เลิศกลุวฒัน์1 และ ดร. สธุาวลัย ์พฤกษ์อ าไพ1 

Sirorat Rinnairak,1* Dr. Polwat Lerskullawat 1 and Dr. Suthawan Prukumpai1 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study aims to examine the stock price reactions to the changes of listed 
firms on SET 50 Index during the period of 1996 to 2015. The sample consists of 146 firms move in and 
143 firms move out from the Index. Analysing with the Market model, the results show that there is a 
significant abnormal return on the moved in firms. This implies that the Stock Exchange of Thailand is 
reported as an inefficient market and there are some information asymmetry among the investors. 
Furthermore, the moved out firms cause the SET 50 Index falls significantly during the post-changes of 
firms. 
Keywords: Stock Price Reaction, Changes of Listed Firms, SET50 Index 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อการศกึษาผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย์ที่มกีารปรบัเขา้และออกจากดชันี 

SET50 ในระหว่าง ปี พ.ศ.2539 ถงึ ปี พ.ศ.2558 ซึง่มกีลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ย หลกัทรพัยท์ีม่กีารปรบัเขา้ในดชันี 
146 บรษิทั และหลกัทรพัย์ทีม่กีารปรบัออกจากดชันี 143 บรษิทั จากการวเิคราะห์โดยใช ้Market model พบว่า 
หลกัทรพัยท์ีถู่กปรบัเขา้มอีตัราตอบแทนผดิปกตเิฉลีย่สูงกว่าปกตอิย่างมนีัยส าคญั จงึเหน็ไดว้่าตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทยยงัไมม่ปีระสทิธภิาพและขอ้มลูขา่วสารทีน่กัลงทนุไดร้บัยงัไมท่ัว่ถงึ นอกจากนี้หลกัทรพัยท์ีถู่กปรบั
ออกจากดชันี SET50 มอีตัราผลตอบแทนต ่ากว่าปกตอิยา่งมนียัส าคญัในชว่งหลงัวนัประกาศ 
ค าหลกั: ผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย,์ การปรบัเขา้และออกจากดชันีหลกัทรพัย,์ ดชันี SET50 
 

ค าน า 
ปจัจุบนันี้คนส่วนใหญ่เริม่สนใจการลงทุนเป็น

จ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในสนิทรพัย์ทีเ่ป็น
อสังหาริมทรัพย์หรือสินทรัพย์ทั ว่ ไป  เพื่ อสร้าง
ผลตอบแทนจากการลงทนุหรอืสรา้งรายไดอ้กีช่องทาง
หนึ่ง ซึง่การลงทนุในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
จงึนับเป็นอกีทางเลอืกหนึ่งของการลงทนุทีไ่ดร้บัความ
สน ใจ จ ากนั ก ล งทุ น เป็ น อย่ า งม าก  ใน ขณ ะที่ 

นักลงทุนส่วนใหญ่ยงัขาดความรูค้วามเขา้ใจด้านการ
ลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์ จงึเป็นเหตุใหม้กีารซื้อขาย
หลกัทรพัย์ตามความต้องการของตนเองหรอืจากค า
บอกเล่าของผู้อื่น ท าให้นักลงทุนเกิดความเสียหาย
จากการลงทุน  ดังนั ้น การเลือกลงทุน ในตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยใชด้ชันี SET50 เป็น
ตวัอา้งองิการลงทุนเนื่องจากเป็นดชันีราคาหลกัทรพัย์
ทีส่ะทอ้นภาพรวมของตลาดหลกัทรพัย์ว่าเคลื่อนไหว
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ไปในทิศทางใด ซึ่งค านวณมาจากราคาหลักทรพัย์
สามญั 50 หลกัทรพัยแ์รกทีซ่ือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์
ทีม่มีูลค่าตลาดสงูและมสีภาพคล่องสงูอย่างสม ่าเสมอ 
โดยจะมกีารปรบัรายชื่อทุกๆ 6 เดือน จึงจดัว่าดัชนี 
SET50 เป็นการชว่ยลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิผลเสยีหาย
จากการลงทุน และเป็นประโยชน์แก่นักลงทุนที่
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการเลือกลงทุนใน
หลกัทรพัย์ เพื่อความเหมาะสมและสอดคล้องกบัการ
เปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ ในตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 
 การศกึษาทีผ่่านมาไดม้บีทความและงานวจิยั
ของต่างประเทศหลายฉบบัทีศ่กึษาถงึผลกระทบทีเ่กดิ
จากการปรบัหลกัทรพัย์ที่ใช้ในการค านวณดชันี  ซึ่ง
พบว่าเมื่อมกีารประกาศรายชื่อหลกัทรพัย์ทีใ่ชใ้นการ
ค านวณดัชนีแล้วจะส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนที่
ผดิปกต ิ(Abnormal return) ของหลกัทรพัยน์ัน้อย่างมี
นัยส าคญั เช่น การศึกษาของ L.Bechmann (2002) 
พบว่าในวนัประกาศการเปลี่ยนแปลงในหลกัทรพัย์ที่
เป็น Blue-chip ในตลาดหลักทรพัย์เดนมาร์ก [KFX 
Index] มีการเปลี่ยนแปลงของราคาเพียงเล็กน้อย 
นอกจากนี้ ปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติรวมทั ้ง
สมมตฐิาน price-pressure นัน้จะเกดิขึน้ในวนัใกล้กบั
วนัทีม่ผีลบงัคบัใชห้ลกัทรพัยช์ดุใหม่ ซึง่เป็นผลมาจาก
การที่นักลงทุนมีการปรบัพอร์ตและในระยะยาวนัน้
หลักทรัพย์ที่ถูกปรบัเข้ามาค านวณในดัชนีนัน้จะมี
ป ริม าณ การซื้ อ ข ายที่ สู ง  แ ล ะก ารศึกษ าข อ ง 
Mendenhall and Lynch (1995) พ บ ว่ า ใน สัป ด าห์
ระหว่างการประกาศเกี่ยวกบัการประกาศหลกัทรพัย์
ใหม่เข้าในดัชนี S&P500 กับวันที่มีการปรบัเข้าจริง 
ราคาหลักทรพัย์ได้ปรบัตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 7 
และภายหลงัจากการปรบัเขา้ 10 วนั ราคาหลกัทรพัย์
ได้ปรบัตวัลดลงมารอ้ยละ 2 ซึ่งผลจากการศึกษาใน
เรื่องดังกล่าวได้รบัความสนใจอย่างกว้างขวางและ
น าไปสู่การศกึษาเกีย่วกบัผลกระทบทางดา้นราคาและ
ปรมิาณของหลกัทรพัย์ที่ถูกปรบัเขา้จากการค านวณ
ดัชนีหลักทรพัย์อีกหลายชิ้นในประเทศ โดยใช้ดัชนี
ตลาดของหลกัทรพัยข์องประเทศนัน้ๆ เป็นตวัอา้งองิ 

ดังนั ้นการศึกษาในครัง้นี้  ผู้ศึกษาเห็นว่ า
ประสทิธิภาพของตลาดในแต่ละประเทศแตกต่างกนั 
ย่อมท าให้ผลกระทบที่ ได้จากการเปลี่ยนแปลง
หลักทรพัย์ต่างกัน ท าให้ผู้ศึกษามีความสนใจที่จะ
ศกึษาถงึผลกระทบที่เกดิขึ้นส าหรบัตลาดหลกัทรพัย์
ของประเทศไทย ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
หลกัทรพัย์ทีใ่ชใ้นการค านวณดชันี SET50 ว่าเกดิผล
กระทบทางดา้นราคาของหลกัทรพัย์ทีถู่กปรบัเขา้และ
ปรบัออกในการค านวณดัชนี SET50 ในช่วงเวลาที่
ใกล้กับวันที่เกิดเหตุการณ์หรือไม่ ท าให้สามารถ
อธิบายผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง
หลักทรพัย์ที่ใช้ในการค านวณดัชนีได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในระยะยาวภายหลงัจาก
เหตุการณ์วนัทีม่กีารประกาศใช้หลกัทรพัย์ชุดใหม่ใน
การค านวณดชันี SET50 ซึง่หากเกดิผลกระทบทีม่ตี่อ
ราคาของหลกัทรพัย์และท าให้เกดิอตัราผลตอบแทน
ผิดปกติ (Abnormal Return) ที่เป็นบวกขึ้นในบาง
ชว่งเวลาของการศกึษา จะไดเ้ป็นแนวทางแกน่กัลงทุน
และผู้ที่สนใจที่จะสร้างกลยุทธ์ การลงทุนและเลือก
ช่วงเวลาในการซื้อและการขายหลักทรพัย์ได้อย่าง
เหมาะสม 

อปุกรณ์และวิธีการ 
การศกึษาในครัง้นี้ใช้ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล

ทุติยภู มิที่ ได้จากการรวบรวมข้อมูลจากตลาด
หลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไดแ้ก่ หลกัทรพัยท์ีม่กีาร
ปรบัเข้าและออกจากดัชนี SET50 ซึ่งประกอบด้วย 
ขอ้มูลดชันีตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยรายวนั
และราคาปิดของหลกัทรพัย์รายวนั ที่รวบรวมได้จาก 
Website ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย 
ฐ า น ข้ อ มู ล  DATASTREAM แ ล ะ ฐ า น ข้ อ มู ล 
SETSMART ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคือ
หลกัทรพัย์ที่มีการปรบัเขา้และออกจากดชันี SET50 
ระหว่างปี พ.ศ.2539 ถึงปี พ.ศ.2558 โดยแบ่งเป็น
จ านวนหลักทรพัย์ที่มีการปรบัเข้า 146 บริษัท และ
จ านวนหลกัทรพัยท์ีม่กีารปรบัออก 143 บรษิทั  

การศกึษาครัง้นี้ได้ใชว้ธิกีารศกึษาเหตุการณ์ 
(Event Study) ในการตรวจสอบการเปลีย่นแปลงของ
ราคาหลกัทรพัยท์ีม่กีารปรบัเขา้และออกจากดชันี โดย
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เหตุ การณ์ หลักที่ เราสนใจคือ  วันที่ป ระกาศว่ า
หลกัทรพัยใ์ดทีม่กีารปรบัเขา้หรอืออกจากดชันี และจะ
ไม่มีการเหตุการณ์อื่นใดที่จะส่งผลกระทบต่อราคา
หลกัทรพัย์อย่างมสีาระส าคญั ในวนัที่มกีารประกาศ
หลกัทรพัย์ที่มีการปรบัเขา้และออกจากดชันี SET50 
รวมถึง 30 วันก่อนและหลังที่ท าให้มัน่ ใจว่าการ
ตอบสนองของราคาหลกัทรพัย์เกดิจากการประกาศ
หลกัทรพัย์ที่มีการปรบัเขา้และออกจากดชันี SET50 
เทา่นัน้ และไดม้กีารค านวณอตัราผลตอบแทนผดิปกติ
เฉลี่ย (Average Abnormal Return : AAR) และอตัรา
ผลตอบ แทนผิด ป กติ เฉ ลี่ ย ส ะสม  (Cumulative 
Average Abnormal Return : CAAR) ตามวธิกีารของ 
Market Model (Mackinley, 1997) เ พื่ อ ห า
ผลตอบแทนผิดปกติ (Abnormal Return) เนื่องจาก
เป็ น  model ที่ ใช้ ห า ค ว าม สั ม พั น ธ์ ข อ งอัต ร า
ผลตอบแทนของตลาดกบัหลกัทรพัยท์ีส่นใจ ซึง่เป็นวธิี
ที่นิยมมากที่สุด โดยจะวดัผลตอบแทนปกติด้วยการ
วเิคราะหก์ารถดถอย 

ผล 
ผลการศกึษาของหลกัทรพัย์ทีม่กีารปรบัเขา้

และออกจากดชันี SET50 ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ.2539 ถงึ ปี พ.ศ.2558 ที่
ทดสอบว่าเกิดอัตราผลตอบแทนผิดปกติอย่างมี
นยัส าคญัหรอืไม ่โดยใชค้า่ทางสถติ ิt-Statistic 
 

ตารางที ่1 อตัราผลตอบแทนผดิปกตเิฉลีย่ทีเ่กดิขึน้ 
จากการปรบัเขา้ของหลกัทรพัยใ์นดชันี SET50 

Date AAR   CAAR t-Statistic 
-15 0.1144%   0.1144% 1.4569 
-14 0.2901% * 0.4046% 1.8242 
-13 0.0670%   0.4716% 0.3256 
-12 0.2675% * 0.7391% 1.6559 
-11 -0.3265%   0.4126% -1.3277 
-10 0.1037%   0.5163% 1.5185 
-9 -0.0694%   0.4469% -0.4172 
-8 0.1958%   0.6427% 0.8265 
-7 0.3107%   0.9534% 1.0954 
-6 0.0511%   1.0045% 0.2714 
-5 0.3245% * 1.3290% 1.6784 
-4 -0.0630%   1.2660% -0.1107 

Date AAR   CAAR t-Statistic 
-3 -0.5390% * 0.7270% -1.8616 
-2 -0.1879%   0.5391% -0.0010 
-1 -0.3198%   0.2192% -0.7282 
0 0.4475% ** 0.6668% 2.1058 
+1 -0.3787% * 0.2881% -1.9256 
+2 -0.2198%   0.0683% -1.1187 
+3 0.4111% * 0.4794% 1.6977 
+4 0.1610%   0.6404% 0.8774 
+5 -0.2258%   0.4145% -0.1367 
+6 -0.2674%   0.1471% -0.8968 
+7 0.2249%   0.3720% 0.9300 
+8 0.1909%   0.5629% 0.8755 
+9 0.2017% ** 0.7646% 2.0286 
+10 0.7485% *** 1.5132% 4.0394 
+11 -0.2676%   1.2456% -0.8875 
+12 -0.1096%   1.1360% -0.0962 
+13 -0.1086%   1.0274% 0.8138 
+14 -0.2775%   0.7499% -1.5687 
+15 -0.2375%   0.5125% -1.3512 

หมายเหตุ :  
*** ระดบันยัส าคญัระดบัที ่รอ้ยละ 1 
 ** ระดบันยัส าคญัระดบัที ่รอ้ยละ 5  
  * ระดบันยัส าคญัระดบัที ่รอ้ยละ 10 
 

 
รปูที ่1 อตัราผลตอบแทนผดิปกตเิฉลีย่ทีเ่กดิขึน้ 
จากการปรบัเขา้ของหลกัทรพัยใ์นดชันีSET50 

 

จากรูปที่  1 ได้แสดงอัตราผลตอบแทน
ผดิปกติที่เกดิขึ้นในช่วงที่ท าการศกึษา คอืระยะเวลา
ก่อนและหลังวันประกาศรายชื่อหลักทรพัย์ 15 วัน 
โดยวนัที่ 0 คอืวนัที่มกีารประกาศหลกัทรพัย์ที่มกีาร
ปรบัเขา้และออกจากดชันี SET50 สามารถวิเคราะห์
ผลได้ดงันี้ ตลอดช่วงระยะเวลาทีท่ าการศกึษามอีตัรา
ผลตอบแทนผดิปกตเิฉลีย่เกดิขึน้ทัง้ทางบวกและทาง
ลบ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ “ช่วงก่อน

-15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 +1 +3 +5 +7 +9 +11 +13 +15
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การประกาศ” พบว่ามอีตัราผลตอบแทนผดิปกตเิฉลี่ย
สงูขึน้และลดลงสลบักนัไป ซึง่มวีนัที ่5, 12, และ 14 มี
อตัราผลตอบแทนผดิปกตสิงูกว่าปกตอิย่างมนีัยส าคญั
ระดับที่  10%  “ช่ วงวันป ระกาศ ” พบว่ ามีอัต รา
ผลตอบแทนผิดปกติสูงกว่าปกติอย่างมีนัยส าคัญ 
เท่ากบั 0.4475% แสดงใหเ้หน็ว่าการปรบัเขา้ในดชันี 
SET50 ของหลกัทรพัย ์ท าใหเ้กดิผลตอบแทนผดิปกติ
อยา่งมสีาระส าคญั และ “ชว่งหลงัวนัทีป่ระกาศ” พบว่า 
วนัที ่3, 9 และ 10 มอีตัราผลตอบแทนผดิปกตเิฉลีย่สงู
กว่าปกตอิย่างมสีาระส าคญัระดบัที ่10%, 5% และ1% 
ตามล าดบั เนื่องจากหลงัจากประกาศผล 10 วนัแลว้จะ
เป็นวนัทีม่ผีลใชจ้รงิ จงึสง่ผลบวกต่อราคาหลกัทรพัยท์ี่
มีการปรับ เข้าจากดัชนี  SET50 ท าให้ เกิดอัตรา
ผลตอบแทนผิดปกติ เฉลี่ ยสู งกว่ าปกติอย่ างมี
สาระส าคญั 

 
ตารางที ่2 อตัราผลตอบแทนผดิปกตเิฉลีย่ทีเ่กดิขึน้ 
จากการปรบัออกของหลกัทรพัยใ์นดชันี SET50 

Date AAR   CAAR t-Statistic 
-15 0.1715%   0.1715% 1.154117 
-14 0.0768%   0.2483% -0.24537 
-13 -0.2083%   0.0399% -0.13087 
-12 0.1032%   0.1432% 1.149763 
-11 -0.3636%   -0.2204% -1.45826 
-10 -0.2627%   -0.4830% -0.10466 
-9 -0.5336%   -1.0166% -1.57705 
-8 0.3308% ** -0.6858% 2.127121 
-7 -0.0864%   -0.7721% 0.384591 
-6 0.2645%   -0.5077% 1.205424 
-5 0.2594%   -0.2482% 1.05381 
-4 0.1646%   -0.0837% 0.840786 
-3 -0.0870%   -0.1707% 0.867694 
-2 -0.0343%   -0.2049% -0.40831 
-1 -0.2243%   -0.4292% -0.67937 
0 -0.1732%   -0.6024% -1.44709 
+1 -0.6024% *** -1.2047% -3.80696 
+2 -0.1155%   -1.3202% -1.23891 
+3 -0.1903%   -1.5105% -0.39683 
+4 -0.2913%   -1.8018% -1.36329 
+5 -0.6921% *** -2.4939% -4.31543 
+6 -0.1225%   -2.6164% -0.49275 
+7 0.0734% * -2.5429% 1.79417 

Date AAR   CAAR t-Statistic 
+8 -0.0791%   -2.6221% -0.52166 
+9 -0.5573% *** -3.1794% -2.71161 
+10 -1.1889% *** -4.3683% -3.30221 
+11 -0.1543%   -4.5226% -0.78886 
+12 0.1119%   -4.4107% 1.132472 
+13 0.3859% *** -4.0248% 3.564342 
+14 0.1971%   -3.8277% 1.543785 
+15 -0.0360%   -3.8637% -0.79775 

หมายเหตุ :  
*** ระดบันยัส าคญัระดบัที ่รอ้ยละ 1 
 ** ระดบันยัส าคญัระดบัที ่รอ้ยละ 5  
  * ระดบันยัส าคญัระดบัที ่รอ้ยละ 10 
 

 
รปูที ่2 อตัราผลตอบแทนผดิปกตเิฉลีย่ทีเ่กดิขึน้ 
จากการปรบัออกของหลกัทรพัยใ์นดชันีSET50 

 

จากภาพไดแ้สดงอตัราผลตอบแทนผดิปกตทิี่
เกดิขึ้นในช่วงที่ท าการศกึษา คอื ระยะเวลาก่อนและ
หลงัวนัประกาศรายชื่อหลกัทรพัย์ 15 วนั โดยวนัที ่0 
คอืวนัทีม่กีารประกาศหลกัทรพัย์ที่มกีารปรบัเขา้และ
ออกจากดัชนี SET50 สามารถวิเคราะห์ผลได้ดังนี้ 
ตลอดชว่งระยะเวลาทีท่ าการศกึษามอีตัราผลตอบแทน
ผิดปกติเฉลี่ยเกิดขึ้นทัง้ทางบวกและทางลบ  โดย
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ “ช่วงก่อนการ
ประกาศ” พบว่ามีอัตราผลตอบแทนผิดปกติเฉลี่ย
สูงขึ้นและลดลงสลับกันไป ซึ่ งมีวันที่  8 มีอัตรา
ผลตอบแทนผดิปกตเิฉลีย่ต ่ากว่าปกตอิยา่งมนีัยส าคญั
ระดับ ที่  5% “ช่ ว งวัน ป ระก าศ ” พ บ ว่ ามี อัต ร า
ผลตอบแทนผดิปกต ิเท่ากบั -0.1732% แสดงให้เห็น
ว่าการปรบัออกในดชันี SET50 ของหลกัทรพัย ์ไม่ท า
ให้เกิดผลตอบแทนผิดปกติอย่างมีสาระส าคญั และ 
“ช่ วงหลังวันที่ ป ระกาศ ” พบว่ ามี  5 วันที่ อัต รา
ผลตอบแทนผดิปกตเิฉลีย่ต ่ากว่าปกตอิยา่งมนีัยส าคญั 
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ได้แก่วนัที่ 1, 5, 9 และ 10 มีระดับนัยส าคญัระดับที ่
1% เนื่องจากหลงัจากประกาศผล 10 วนัแลว้จะมเีป็น
วนัที่มผีลจรงิ จึงส่งผลลบต่อราคาหลกัทรพัย์ที่มกีาร
ปรบัออกจากดชันี SET50 ท าใหเ้กดิอตัราผลตอบแทน
ผดิปกตเิฉลีย่ต ่ากว่าปกตอิยา่งมสีาระส าคญั 

วิจารณ์ 
ในกรณีหลักทรัพย์ที่ถูกปรับเข้า พบว่ามี

ผลตอบแทนเฉลีย่สงูและต ่ากว่าปกตอิย่างมนีัยส าคญั
ในวนัที ่3, 5, 12 และ 14 ก่อนมกีารประกาศและหลงั
วนัทีป่ระกาศ 1 วนั ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้
ไว ้ส่วนในวนัประกาศ และหลงัจากวนัทีป่ระกาศ 3, 9 
และ 10 วัน มีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงกว่าปกติอย่างมี
นั ยส าคัญ ซึ่ งผลที่ ได้สอดคล้องสมมติฐานที่ตั ้ง 
เนื่ องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังมี
ประสิทธิภาพในระดับต ่ า การกระจายของข้อมูล
ข่าวสารค่อนขา้งน้อย อกีทัง้การได้รบัขอ้มูลข่าวสาร
ของนักลงทุนในประเทศไทยยังมีความล่าช้า แต่
อย่างไรกต็ามหลกัทรพัย์ทีถู่กปรบัเขา้ในดชันี SET50 
จะส่งผลดีต่อราคาหลักทรพัย์นัน้ซึ่งท าให้เกิดอตัรา
ผลตอบแทนที่สูงกว่าปกต ิณ วนัที่มกีารประกาศ ซึ่ง
ผลลพัธ์ที่ได้สอดคล้องกบัสมมติฐาน price pressure 
ทีว่่าอตัราผลตอบแทนผดิปกตทิีเ่กดิขึน้เป็นผลจากการ
ทีอุ่ปสงค์เพิม่ขึน้เพยีงชัว่คราวเท่านัน้ซึ่งภายหลงัจะมี
การกลบัคนืของราคาจุดดุลยภาพดงัเดิม ตามทฤษฏี
ประสทิธภิาพของตลาด (Fama,1970) 

ในกรณีหลักทรัพย์ที่ถูกปรับออก พบว่ามี
ผลตอบแทนเฉลี่ยสงูกว่าปกตอิย่างมนีัยส าคญัในวนัที ่
8 ก่อนมีการประกาศ ซึ่งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐาน
ทีต่ัง้ไว้ ส่วนในวนัประกาศ และหลงัจากวนัทีป่ระกาศ 
1, 5, 9 และ 10 วนั มผีลตอบแทนเฉลี่ยต ่ากว่าปกติ
อย่างมนีัยส าคญัซึ่งผลที่ได้สอดคล้องสมมตฐิานที่ตัง้ 
แต่อย่างไรก็ตามหลักทรพัย์ที่ถูกปรบัออกจากดัชนี 
SET50 จะส่งผลเสียต่อราคาหลักทรพัย์นัน้ซึ่งท าให้
เกิดอัตราผลตอบแทนที่ต ่ากว่าปกติ ณ วันที่มีการ
ประกาศ ซึง่วนัต่อมามอีตัราผลตอบแทนทีต่ ่ากว่าปกติ
อย่างมีนัยส าคัญ  ซึ่ งผลลัพธ์ที่ ได้สอดคล้องกับ
สมมตฐิานทีต่ัง้ไวแ้ละสนบัสนุนสมมตฐิาน Information 
Signaling ที่ว่าหลักทรัพย์ที่ถูกปรบัออก จะมีราคา

ลดลงในวันที่ประกาศการปรบัออกและผลของการ
เปลี่ยนแปลงจะคงอยู่ถาวร ตามทฤษฏีประสทิธิภาพ
ของตลาด (Fama,1970) ที่ว่าข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกบั
บรษิทัจะสง่ผลต่อราคาหลกัทรพัยอ์ยา่งทนัท ี

สรปุ 
ผลงาน วิจัย ใน ค รั ้งนี้ ส าม ารถน า ไป ใช้

ประโยชน์ต่อนักลงทุนหรอืผู้ที่สนใจ เพื่อให้ทราบถึง
ผลกระทบต่อราคาของหลกัทรพัยท์ีม่กีารปรบัเขา้และ
ออกจากดชันี SET50 และสามารถน าขอ้มลูทีไ่ดร้บัมา
ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์แนวโน้มหรือสร้าง 
กลยทุธใ์นการลงทนุ และทราบว่าหากมเีหตุการณ์หรอื
ขอ้มูลข่าวสารที่เกดิขึ้นจากการปรบัเขา้และออกจาก
ดชันี SET50 ทีส่่งผลต่อราคาหลกัทรพัย์อย่างรวดเรว็ 
จะสามารถพจิารณาไดว้่าเป็นตลาดทีม่ปีระสทิธภิาพ 

ค าขอบคณุ 
การศึกษาครัง้นี้ ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความ

กรณุาของ ดร.พลวฒัน์  เลศิกลุวฒัน์ อาจารยท์ีป่รกึษา
วิทยานิพนธ์หลัก และ ดร.สุธาวัลย์  พฤกษ์อ าไพ 
อาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ร่วม ซึง่ผูเ้ขยีนขอกราบ
ขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสงูทีไ่ดใ้หค้วามเมตตาและ
กรุณาเสยีสละเวลาในการให้ค าปรกึษา แนะน า และ
ความรูท้างดา้นวชิาการต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรบั
การศึกษาในครัง้นี้  รวมทัง้ให้การสนับสนุนในด้าน
ขอ้มูลต่างๆ ท าใหช้่วงเวลาทีผ่่านมาเกดิมติรภาพดีๆ 
แ ล ะ ได้ ร ับ ป ระสบ ก ารณ์ ก าร เรีย น รู้ ร่ ว ม กัน ที่ 
น่าประทบัใจ และทุกสิง่ทุกอย่างที่ท าใหก้ารศกึษาใน
ครัง้นี้ส าเรจ็ลุล่วงไดด้ว้ยด ี 

เอกสารอ้างอิง 
ปาณิสรา อา่วรุง่เรอืง. 2554. การศกึษาอตัรา 
  ผลตอบแทนของบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาด 
  หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยในกรณีทมีกีาร  
  ออกหลกัทรพัยส์ามญัเพิม่ทนุ. วารสาร 
  วชิาการคณะบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยั 
  เทคโนโลยรีาชมงคลธญับุร:ี 19-34. 
ภทัร จริศานตช์ยั. 2547. ผลกระทบต่อราคาของ 
  หลกัทรพัยใ์นกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงของ 
  ดชัน ีSET50. กรงุเทพฯ: โครงการวจิยัอสิระ 
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การศึกษาต้นทนุฐานกิจกรรมของกิจการรบัจ้างขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทกุ 
Activity – Based Costing of Truck Transportation Service 

 
อทุยั ลาภศิริสขุ1* และ อ.ดร. ปวีนา กองจนัทร1์ 

 
ABSTRACT 

 This study is an analysis cost of truck transportation service using the activity-based costing. The 
objectives of this study are to explore the activities of business and analyze the costs incurred in each of 
the activities .This study using activity - based costing  for analyze costs. The result of activity - based 
costing analysis  make a better understanding  relationship between activities and costs  than the 
traditional accounting . The result would be able to use for control costs incurred in each of the activities . 
Keywords: activity-based costing, transportation, truck transportation service.  

 
บทคดัย่อ 

การศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาต้นทุนฐานกจิกรรมของกจิการรบัจ้างขนส่งสนิค้าด้วยรถบรรทุก โดยมี
วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษากจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในธุรกจิการขนส่งสนิคา้ดว้ยรถบรรทุก และวเิคราะหต์น้ทุนทีเ่กดิขึน้ในแต่
ละกจิกรรม โดยการศกึษานี้ได้ใช้แนวคดิการบัญชตี้นทุนฐานกจิกรรม (Activity -Based  Costing )มาใช้ในการ
วเิคราะหต์น้ทนุ  ผลการศกึษา การน าเอาระบบตน้ทนุฐานกจิกรรมมาใชน้ัน้จะท าใหก้จิการสามารถทราบตน้ทนุของ
กจิกรรมต่างๆทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการขนส่ง  ซึ่งการใชร้ะบบบญัชตีน้ทุนแบบเดมิจะทราบเพยีงค่าใชจ้่ายโดยรวม
แต่ละประเภทคา่ใชจ้่ายเทา่นัน้  สว่นตน้ทนุฐานกจิกรรมจะท าใหเ้ขา้ใจถงึความสมัพนัธร์ะหว่างกจิกรรมและตน้ทนุที่
เกดิขึน้  จะมปีระโยชน์ชว่ยใหผู้บ้รหิารใชเ้ป็นแนวทางในการควบคมุตน้ทนุต่างๆทีเ่กดิขึน้ในแต่ละกจิกรรม  
ค าหลกั: ตน้ทนุฐานกจิกรรม, กจิกรรมการขนสง่, กจิการรบัจา้งขนสง่สนิคา้ดว้ยรถบรรทกุ. 
 

ค าน า 
ในการด าเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิต

สนิคา้ ธุรกจิซื้อมาขายไป และธุรกจิบรกิารจ าเป็นตอ้ง
มกีารเคลื่อนยา้ยปจัจยัการผลติและบรกิารจากผูผ้ลติ
วัตถุดิบ  (supplier) ไปยังผู้ผลิตสินค้า (producer) 
รวมถึงการเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังผู้บริโภค  ธุรกิจ
บรกิารการขนส่งจงึมบีทบาทส าคญัในการเคลื่อนยา้ย
ปจัจยัการผลติและสนิคา้จากธุรกจิหนึ่งไปยงัธุรกจิอื่น  
ธุรกจิการขนส่งด้วยรถบรรทุกมผีูป้ระกอบการทัง้ราย
ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก การแข่งขนัใน
ธุรกจิรุนแรงเพราะมคีู่แขง่ขนัมากราย  นอกจากนี้ยงัมี

การแข่งขนัทางด้านราคา โดยเฉพาะการตดัราคาค่า
ขนส่ง การลดราคาเกนิระดบัทีเ่หมาะสม (นฤมล และ 
ระพี, 2553) เพื่อให้การคิดราคาค่าบริการได้อย่าง
เหมาะสมและแขง่ขนัไดใ้นธุรกจิ  กจิการจงึจ าเป็นตอ้ง
ทราบตน้ทนุทีเ่กีย่วขอ้งว่าในการด าเนินงานว่ามตีน้ทุน
อะไรบ้ างตั ้งแต่ การรับ สินค้าจากต้นทางไปยัง
ปลายทาง ซึ่งการใช้ระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิมไม่
สามารถทราบรายละเอยีดของตน้ทุนแต่ละตวัได ้โดย
ระบบต้นทุนแบบเดิมนั ้นจะแสดงเพียงค่าใช้จ่าย
โดยรวมแต่ละประเภทเท่านัน้ ไม่ได้ระบุอย่างชดัเจน 
ว่าเกดิขึน้จากกจิกรรมใดบา้ง และไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้ห็น
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ถงึต้นทุนที่แท้จรงิที่เกดิขึ้นในการปฏิบตัิงาน การน า
ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้นั ้นจะท าให้กิจการ
สามารถทราบต้นทุนที่แท้จริงของกิจกรรมต่างๆที่
เกดิขึน้ในการขนสง่  จะชว่ยใหผู้บ้รหิารทราบว่าตน้ทุน
ที่เกิดขึ้นนัน้เป็นต้นทุนของกิจกรรมใดและมาจาก
ทรพัยากรใดหรอืกจิกรรมใด เพื่อเป็นแนวทางในการ
ควบคุมต้นทุนต่างๆได้ หรอืใชใ้นการก าหนดราคาใน
การใหบ้รกิาร  

กจิการตวัอยา่ง จดทะเบยีนนิตบิุคคลเมือ่วนัที ่
27 กนัยายน 2549 ประกอบกจิการรบัจา้งขนส่งสนิคา้
ด้วยรถบรรทุกทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  โดยที่
ผ่านมากิจการประสบกับภาวะขาดทุนสะสมแต่ได้
ลงทุนซื้อรถบรรทุกสิบล้อเพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
ให้บริการขนส่งสินค้าไปประเทศลาว เมียนมาร ์
กมัพชูา มาเลเซยี และจนี  จงึท าใหก้จิการตอ้งการวาง
แผนการบรหิารงานเพื่อให้กจิการสามารถแข่งขนัใน
ธุรกจิรบัจ้างขนส่งสนิคา้ด้วยรถบรรทุก ดงันัน้ ผู้วจิยั
จึงสนใจที่จะน าเอาการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
(Activity-Based Costing : ABC ) มาท าการวเิคราะห์
ตน้ทุนทีเ่กดิขึน้ เพือ่ใหส้ามารถวางแผนควบคุมตน้ทุน
ที่เกดิขึ้นในกจิกรรมต่างๆ และสามารถแข่งขนัได้ใน
ธุรกจิการขนสง่ดว้ยรถบรรทกุต่อไป 
วตัถุประสงคข์องการศกึษา 
 เพือ่ค านวณตน้ทนุฐานกจิกรรมของกจิการ  
บรกิารขนสง่ดว้ยรถบรรทกุและวเิคราะหต์น้ทนุที่
เกดิขึน้ในแต่ละกจิกรรมการขนสง่ 

ขอบเขตของการศึกษา 
 การศกึษาครัง้นี้ไดท้ าการก าหนดขอบเขตที่
จะท าการศกึษาครัง้นี้ โดยมขีอบเขตทีจ่ะท าการศกึษา
ดงันี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหาและวิธีการศึกษา จะ
ท าการศึกษากิจกรรมที่กิจการด าเนินการอยู่และ
วเิคราะห์ต้นทุนทีเ่กดิขึน้โดยอาศยัแนวคดิต้นทุนฐาน
กิจกรรมของผู้ให้บริการรับจ้างขนส่งสินค้าด้วย
รถบรรทกุ  

2. ขอบเขตดา้นเวลา จะท าการศกึษาตน้ทุนที่
เกดิขึน้ในกจิกรรมทีก่จิการด าเนินธุรกจิอยู่เป็นขอ้มูล

ในช่วงระยะเวลาวนัที ่1 มกราคม 2557–31 ธนัวาคม 
2557 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. ท า ให้ เข้า ใจกิจกรรมและต้นทุ น ฐาน

กจิกรรมของการใหบ้รกิารรบัจา้งขนสง่ดว้ยรถบรรทกุ 
2. ท าให้ทราบต้นทุนที่ เกิดขึ้น ในแต่ ละ

กจิกรรมการขนสง่  
3. ใช้ เป็ นแนวทางในการก าหนดราคา

ใหบ้รกิาร 
อปุกรณ์และวิธีการ 

ในการศึกษาครัง้นี้ได้ใช้อุปกรณ์และวิธีการ 
ดงันี้ 

1. ใช้การสมัภาษณ์และสงัเกตการณ์ท างาน 
โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง แบบบนัทกึใน
การสงัเกตกระบวนการท างานของผูจ้ดัการ พนักงาน
บัญชี พนักงานจดัรถ พนักงานซ่อมบ ารุง พนักงาน
ตดิต่อลกูคา้ และพนกังานขบัรถ  ซึง่แบบสมัภาษณ์จะ
เป็นค าถามเกีย่วกบัขัน้ตอนการด าเนินงาน ระยะเวลา
ที่ใช้ และทรัพยากรที่ใช้ในการท างาน โดยใช้การ
สมัภาษณ์แบบตัวต่อตัว และทางโทรศัพท์เพิ่มเติม 
และกระดาษบนัทกึการสงัเกตแบบไม่มสี่วนร่วม โดย
ท าการสงัเกตการณ์ท างาน โดยใชว้ธิกีารก าหนดเรื่อง
ที่จะสังเกตไว้  ได้แก่   แบบบันทึกในการสังเกต
กระบวนการท างาน โดยท าการสงัเกต การท างาน เริม่
ตัง้แต่กระบวนการตดิต่อลกูคา้ การจดัท าบญัชรีบั-จ่าย 
การวางแผนการขนส่งการจดัรถ การซ่อมบ ารุง การ
ด าเนินการขนส่ง มีข ัน้ตอน วิธีการ ระยะเวลาที่ใช ้
อยา่งไร  

2. กระดาษบันทึกข้อมูลตัวเลขต่างๆ ได้แก ่
กระดาษท าการสรุปรายงานการขนส่งประจ าเดือน 
สมุดบนัทกึการลงเวลาท างานประจ าวนั รายงานทาง
การเงิน ข้อมูลเอกสารประกอบการลงบัญชี ด้าน
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆในปี 2557 เป็นต้น เพื่อน า
ข้อมูลตัวเลขต่างๆประกอบการค านวณต้นทุนฐาน
กจิกรรมทีเ่กดิขึน้ในการท างานของกจิการ 

3. การวิเคราะห์ขอ้มูล จะใชว้ธิีการวิเคราะห์
เชงิพรรณนา โดยการบรรยายขอ้มูลที่ได้รบัจากการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภมูแิละทุตยิภูม ิเพื่อหาขอ้สรุป
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และตคีวามหมายของผลที่ได้จากขอ้มูลให้สอดคล้อง
กบัวตัถุประสงคใ์นการศกึษา  

ผล 
จากการวเิคราะหก์จิกรรม ของกจิการทีศ่กึษา 

พบว่า มีกิจกรรมหลักอยู่ 5 กิจกรรม คือ กิจกรรม
รับค าสัง่ของลูกค้า กิจกรรมวางแผนการขนส่ง 
กิจกรรมขนส่ง กิจกรรมซ่อมบ ารุง และกิจกรรม
สนับสนุน  เมื่อได้กิจกรรมต่างๆก็จะพิจารณาตัว
ผลกัดนัต้นทุนกจิกรรม เพื่อน าไปสู่การคดิต้นทุนฐาน
กจิกรรมในครัง้นี้ คอืต้นทุนต่อกโิลเมตร  ซึ่งพบว่าใน
การขนสง่ในประเทศ  กจิการมตีน้ทนุกจิกรรมรบัค าสัง่
ของลูกค้ากโิลเมตรละ 0.26 บาท ต้นทุนกจิกรรมวาง
แผนการขนส่งกโิลเมตรละ 0.19 บาท ตน้ทุนกจิกรรม
ขนส่งกิโลเมตรละ 4.88 บาท ต้นทุนกิจกรรมซ่อม
บ า รุ งกิ โล เม ต รล ะ  0.06 บ าท   แ ล ะการขน ส่ ง
ต่างประเทศ  กิจการมีต้นทุนกิจกรรมรบัค าสัง่ของ
ลูกค้ากิโลเมตรละ 0.14 บาท ต้นทุนกิจกรรมวาง
แผนการขนส่งกโิลเมตรละ  0.11 บาท ตน้ทุนกจิกรรม
ขนส่งกิโลเมตรละ  5.41 บาท ต้นทุนกิจกรรมซ่อม
บ ารุงกโิลเมตรละ  0.01 บาท  ซึ่งต้นทุนกิจกรรมทัง้
การขนสง่ในประเทศและต่างประเทศ กจิกรรมหลกัทีม่ ี
ตน้ทนุสงูคอื ตน้ทนุกจิกรรมการขนสง่ 

วิจารณ์ 
จากการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนฐาน

กจิกรรมของกจิการรบัจา้งขนส่งสนิคา้ด้วยรถบรรทุก
โดยใชแ้นวคดิต้นทุนฐานกจิกรรมมาท าการวเิคราะห ์
จะช่วยให้กิจการทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
กจิกรรมกบัตน้ทนุทีเ่กดิขึน้ ซึง่จะท าใหเ้หน็ว่ากจิกรรม
ใดมีต้นทุนทรพัยากรใดเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการใช้
ต้นทุนแบบเดมิจะทราบเพยีงแต่ว่ามตี้นทุนใดสูงหรอื
ต ่า แต่ไม่สามารถระบุได้ว่า ต้นทุนที่เกดินัน้เกดิจาก
กจิกรรมใด จากการวเิคราะห์ต้นทุนฐานกจิกรรมของ
กจิการรบัจ้างขนส่งสนิคา้ด้วยรถบรรทุกนัน้ กจิกรรม
การขนส่งสนิคา้จะเป็นกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิตน้ทุนทีสู่ง
ทีสุ่ดซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของนราธปิ ธนบดธีาดา
(2552) และสมพงศ์ ปญัญายิ่งยง (2553) ซึ่งพบว่า
ต้นทุนกิจกรรมการขนส่งสินค้าจะเป็นต้นทุนที่มี
ค่าใชจ้่ายสงูทีสุ่ด ซึ่งหากกจิการจะควบคุมตน้ทุนต้อง

ควบคุมตน้ทนุในกจิกรรมการขนสง่ หรอื น าเอาตน้ทุน
กจิกรรมการขนส่งสนิค้ามาใช้ในการวางแผนการคดิ
ราคาในการใหบ้รกิารไดต้่อไป  
ขอ้เสนอแนะ 
 1.ในการค านวณต้นทุนกิจกรรมในการ

วางแผนขนสง่ใหก้บัลูกคา้เดมิและลกูคา้รายใหม ่น่าจะ

ใหต้้นทุนทีไ่ม่เท่ากนั เพราะในความเป็นจรงิ เสน้ทาง

ทีลู่กคา้ว่าจา้งนัน้  หากเป็นเสน้ทางทีไ่ม่เคยไป ย่อมมี

ความเสีย่งในเรื่องของสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะผวิ

ถนน ระยะทาง เป็นต้น ซึ่งท าให้วางแผนในเรื่องของ

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ท าได้ยาก ซึ่งจะก่อให้เกดิต้นทุนใน

การวางแผนไม่เท่ากัน จึงควรมีการเก็บข้อมูลที่

เกี่ยวข้องของลูกค้าเก่าและลุกค้าใหม่เพื่อสะท้อน

ตน้ทนุทีแ่ทจ้รงิมากขึน้    

 2.ในการค านวณตน้ทุนของค่าเบี้ยประกนัภยั

รถบรรทุก และเบี้ยประกนัภยัสนิคา้  เนื่องจากกจิการ

ไม่ได้เก็บรวบรวมสถิติการขอสินไหมทดแทนของ

ประกนัภยัต่างๆไว ้ท าใหก้ารค านวณตน้ทุนอาศยัการ

ค านวณจากเที่ยววิ่ง เป็นตัวปนัส่วนต้นทุน น่าจะไม่

สะทอ้นถงึการค านวณตน้ทุนทีถู่กตอ้ง เนื่องจากสนิคา้

บางประเภทอาจจะไม่ไดร้บัความเสยีหายเลย เชน่ ไม ้

เป็นต้น หรอืสนิคา้บางประเภทอาจจะมคีวามเสีย่งสูง

ในการเสยีหายของสนิคา้ เชน่ น ้าตาล ขา้ว ปนูซเีมนต ์

เป็นต้น ควรจะได้รบัสัดส่วนต้นทุนที่สูงกว่าสินค้า

ประเภทอื่น ซึ่งจะสะท้อนถึงต้นทุนต่อเที่ยววิ่งที่

ถูกตอ้ง หากกจิการมกีารเกบ็ขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้จะ

ท าให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงต้นทุนได้อย่างเหมาะสม

ยิง่ขึน้ 

เอกสารอ้างอิง 

จนัทรร์ตัน์ อนุสรณ์พาณิชย.์2550.การศกึษาตน้ทนุ      

กิจกรรมการขนส่งสินค้าน าเข้าและส่งออก 

ทางเรือของธุรกิจตัวแทนรบัจัดการขนส่ง . 
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การเปรียบเทียบศกัยภาพการขนส่งสินค้าของเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทย 
A Comparison of Goods Transportation Potential 

in Thailand's Special Economic Zones 
 
ณิฐา คณุวงษ์1* และ ผศ.ดร. ศิริวิไล ธีระโรจนารตัน์1 

Nitha Khunwong1* and Asst. Prof. Dr. Sirivilai Teerarojanarat1 
 

ABSTRACT 
This research aims to analyze and compare the potential of goods transportation in Thailand's 

Special Economic Zones, covering an area of 5 provinces including Tak, Mukdahan, Sakaeo, Trat and 
Songkhla. Three factors - transport cost saving, transportation safety, and transportation facilities (e.g., fuel 
station, Multimodal transport) – were considered as main criteria for identifying goods transportation 
potential. The Analysis Hierarchy Process (AHP) and Geographic Information System (GIS), especially 
Network Analysis functions, were employed as a technique and tools for the analysis. Results show that all 
Thailand's Special Economic Zones have potential in different levels. By determining the potential level on 
a scale of 0-5 (lowest to highest), Sakaeo, Songkhla and Mukdahan owe the highest goods transportation 
potential while Trat and Tak occupy high potential. Moreover, amongst 3 key factors used in the analysis, 
transportation safety was weighed by all assessors as the most important factor influencing goods 
transportation potential. 
Keywords: Goods transportation, Special Economic Zones, Geographic Information System. 
 

บทคดัย่อ 
 งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อวเิคราะห์และเปรยีบเทยีบศกัยภาพการขนส่งสนิคา้ของเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ประเทศไทย ครอบคลุมพืน้ที ่5 จงัหวดั ไดแ้ก ่ตาก มกุดาหาร สระแกว้ ตราด และสงขลา ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อศกัยภาพ
การขนสง่สนิคา้ 3 ดา้น ไดแ้ก ่การประหยดัตน้ทนุคา่ขนสง่ ความปลอดภยัในการขนส่ง และสิง่อ านวยความสะดวก
ในการขนส่ง (เช่น สถานีบรกิารเชื้อเพลงิ เสน้ทางการขนส่งสนิคา้ต่อเนื่องหลายรปูแบบ ) เป็นเกณฑ์หลกัในการ
ก าหนดศกัยภาพการขนสง่สนิคา้ ใชเ้ทคนิคการตดัสนิใจตามล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์(Analysis Hierarchy Process : 
AHP) ร่วมกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะในด้านการวิเคราะห์โครงข่าย (Network Analysis)  
ผลการวจิยัพบว่าเขตเศรษฐกจิพเิศษประเทศไทยทัง้หมดมศีกัยภาพในระดบัทีแ่ตกต่างกนั หากก าหนดศกัยภาพไล่
ระดบัจาก 0-5 (น้อยที่สุด ถงึ มากทีสุ่ด) สระแกว้ สงขลา และมุกดาหาร มศีกัยภาพการขนส่งสนิคา้มากทีสุ่ดใน
ขณะที่ตราดและตากมศีกัยภาพการขนส่งสนิค้ามาก  นอกจากนี้ เมื่อพจิารณาปจัจยัหลกั 3 ปจัจยัที่ใช้ในการ
วเิคราะห ์ ผูป้ระเมนิทกุทา่นใหค้า่น ้าหนกัปจัจยัดา้นความปลอดภยัในการขนสง่เป็นปจัจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุ 
ค าหลกั: การขนสง่สนิคา้, เขตเศรษฐกจิพเิศษ, ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์
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ค าน า 
รัฐบาลไทยได้ก าหนดพื้นที่ เ ขตพัฒนา

เศรษฐกจิพเิศษระยะแรก ครอบคลุมพื้นที่ 5 จงัหวดั 
ไดแ้ก ่ตาก มุกดาหาร สระแกว้ ตราด และสงขลา เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ช ายแดนน า ร่ อ ง ให้ เ ป็น เขตลงทุน
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม อนัเป็นการยกระดบั
การคา้ชายแดนระหว่างประเทศไทยกบัประเทศเพื่อน
บา้นสูก่ารเชือ่มโยงการคา้ในระดบัภมูภิาค 

ทัง้นี้รูปแบบและระบบการขนส่งเป็นปจัจัย
ส าคญัประการหนึ่งในการขบัเคลื่อนการแลกเปลี่ยน
สนิคา้และบรกิารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การขนส่งทางถนนซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่สะดวก
และมคีวามคล่องตวัสงู สามารถเป็นตวัเชือ่มการขนส่ง
รูปแบบอื่นๆเขา้ด้วยกนั (อาคม, 2523) แต่อย่างไรก็
ตามงานวิจยัด้านการศกึษาศกัยภาพด้านการขนส่ง
สินค้านัน้ยังไม่ค่อยมีการศึกษามากนัก ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจในการวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบศักยภาพ
การขนส่งสนิคา้ทางถนนระหว่างเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ประเทศไทย และน าเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมา
ประยุกต์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลและแสดงผลเพื่อเพิม่
ประสทิธภิาพในงานวจิยัใหม้คีวามสมบรูณ์มากยิง่ขึน้ 

พื้นท่ีศึกษา 
ในงานวจิยันี้มขีอบเขตพืน้ทีศ่กึษาอา้งองิตาม

ส านักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พเิศษ (2558) ประกอบดว้ย 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก มเีนื้อที่ประมาณ 
1,419 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 14 ต าบล ใน 3 
อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่ระมาด อ าเภอแม่สอด และ
อ าเภอพบพระ มจีุดผ่านแดนแมส่อดเชื่อมต่อเมอืงเมยี
วด ีและเชื่อมไปยงัเมอืงย่างกุง้ สาธารณรฐัอนิเดยีและ
สาธารณรฐัประชาชนจนีทางตอนใต ้

- เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร มีเนื้ อที่
ประมาณ 578.5 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม 11 ต าบล 
ใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอ
หว้านใหญ่ และอ าเภอดอนตาล มีสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว เชือ่มไปยงัเขตเศรษฐกจิพเิศษสะหวนั-เซโน 
และมที่าเรอืเทศบาลที่ใชใ้นการขนส่งทางน ้าระหว่าง
ประเทศ 

- เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  มีเนื้ อที่
ประมาณ 332 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม 4 ต าบล ใน 
2 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภออรัญประเทศ ประกอบด้วย 
ต าบลบ้านด่าน ต าบลป่าไร่และต าบลท่าข้าม และ
อ าเภอวฒันานคร ประกอบดว้ย ต าบลผกัขะ มจีุดผ่าน
แดนอรัญประเทศเชื่อมต่อจังหวัดบันเตียเมียนเจย 
แ ล ะ เ ข ตพัฒน า เ ศ รษ ฐกิ จ พิ เ ศษ  3 แห่ ง ข อ ง
ราชอาณาจกัรกมัพูชา คอื ปอยเปต-โอเนียง ซนัโค-
ปอยเปต และศรโีสภณ 

 

รปูที ่1 แสดงทีต่ัง้เขตเศรษฐกจิพเิศษ  
ท่ีมา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาต ิ(2559) 
 
 - เขตเศรษฐกจิพเิศษตราด มเีนื้อทีป่ระมาณ 
50.2 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม 3 ต าบลของอ าเภอ
คลองใหญ่ ไดแ้ก่ ต าบลคลองใหญ่ ต าบลหาดเลก็ และ
ต าบลไมร้ดู มจีุดผา่นแดนบา้นหาดเลก็เป็นจุดเชือ่มกบั
จังหวัดเกาะกง และท่าเรือที่ใช้ในการขนส่งทางน ้า
ระหว่างประเทศ 
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 - เขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลา มเีนื้อทีป่ระมาณ 
552.3 ตารางกโิลเมตร ครอบคลุม 4 ต าบลในอ าเภอ
สะเดา ได้แก่ ต าบลสะเดา ต าบลส านักขาม ต าบล
ส านักแต้ว และต าบลปาดัง -เบซาร์ มีจุดผ่านแดน
สะเดาเชื่อมกบัรฐัเคดาหแ์ละจุดผ่านแดนปาดงัเบซาร์ 
เชื่อมกบัรฐัเปอร์ลิส และมกีารขนส่งสนิค้าทางรถไฟ
ระหว่างประเทศทีป่าดงัเบซาร ์

อปุกรณ์และวิธีการ 
งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยผสมผสานระหว่าง

งานวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ วิเคราะห์และ
เปรยีบเทียบศกัยภาพการขนส่งสินค้าทางถนนของ
เขตเศรษฐกิจพเิศษประเทศไทย โดยผู้วิจยัรวบรวม
วิธีการและเกณฑ์การประเมินศักยภาพการขนส่ง
สนิคา้รปูแบบต่างๆ จากงานวจิยั อาท ิหรรษา (2552) 
ใช้การวิ เคราะห์โครงข่ายในระบบสารสนเทศ
ภูมศิาสตร์ร่วมกบัระบบสนับสนุนการตดัสนิใจในการ
วางแผนเสน้ทางขนสง่สนิคา้ทางถนนทีม่ปีระสทิธภิาพ
สูงสุด และ นิธิเดช และบุณฑริกา (2556) ได้สร้าง
เกณฑ์ประเมนิศกัยภาพของเสน้ทางขนส่งสนิคา้ทาง
รถไฟและเรอืจากปจัจยัด้านลกัษณะกายภาพเสน้ทาง
ขนส่งสินค้า สถิติอุบัติเหตุและการเชื่อมต่อเส้นทาง
ขนส่งสินค้าต่อเนื่ องหลายรูปแบบ เช่นเดียวกับ 
นพนันต์ (2556) ที่ให้ความส าคัญกับเส้นทางขนส่ง
สินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบว่าเป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกทีส่ าคญัในการเพิม่ประสทิธิภาพการในขนส่ง
สนิคา้ระหว่างประเทศมากยิง่ขึน้  

รปูที ่2 เกณฑช์ีว้ดัศกัยภาพการขนสง่สนิคา้ทีใ่ชใ้น
งานวจิยั 

ในงานวจิยันี้ ผูว้ ิจยัได้พจิารณาและแบ่งกลุ่มเกณฑ์ชี้
วดัเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่ การประหยดัตน้ทุนขนส่ง ความ
ปลอดภยัในการขนส่งและสิง่อ านวยความสะดวกใน
การขนสง่ และด าเนินวธิกีารดงันี้  
 ผูว้ิจยัออกแบบตารางประเมนิศกัยภาพการ
ขนส่งสนิคา้ โดยก าหนดระดบัคะแนนใหส้อดคลอ้งกบั
ระดบัศกัยภาพตามล าดบัจากมากไปน้อย เช่น ระดบั 
5 คอื มศีกัยภาพมากทีส่ดุ และระดบั 1 คอื มศีกัยภาพ
น้อยทีสุ่ด เป็นต้น และก าหนดค่าคะแนนถ่วงน ้าหนัก 
(Weighting Score) หรอืค่าความส าคญัของปจัจยัหลกั
และปจัจยัรองดว้ยกระบวนการล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห์ 
(Analysis Hierarchy Process : AHP) จ า ก ก า ร
สัมภ าษ ณ์ เ ชิ ง ลึ กผู้ เ ชี่ ย ว ช าญจ า น วน  5 ท่ า น 
ประกอบด้วย เจ้าของกิจการขนส่งสินค้าจ านวน 1 
ทา่น นักวชิาการดา้นการขนสง่ 1 ทา่น และขา้ราชการ
ระดบัสงูทีม่ปีระสบการณ์ดา้นการขนสง่ 3 ทา่น  
 
ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบระดบัความส าคญัของคูป่จัจยั  

เกณฑก์าร
ประเมิน 

ปัจจยั 
A1 A2 A3 

ปัจ
จยั

 A1    
A2    
A3    

ท่ีมา: Saaty (1980) 
  
ผูเ้ชีย่วชาญเปรยีบเทยีบระดบัความส าคญัของคู่ปจัจยั
ด้วยตาราง Pairwise Comparision Matrix ขนาด 3 x 
3 (ตารางที ่1) ตามดุลพนิิจเกณฑก์ารใหค้ะแนนมาตรา
ส่วนอ้างอิงจาก Saaty (1980) ที่มรีะดับความส าคญั
อยูร่ะหว่าง 1/9 ถงึ 9 และตรวจสอบคา่ความสอดคลอ้ง
ของปจัจัย (Consistency ratio : CR) ให้มีค่าไม่เกิน 
0.1 จงึจะมคีวามเหมาะสมในน าค่าน ้าหนักของปจัจยั
นัน้มาใชใ้นงานวจิยั 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์ระดับศักยภาพการขนส่ง
สินค้า  โดยใช้โครงข่าย (Network Analysis) ด้วย
โปรแกรมในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  ท าการ
วเิคราะหแ์ต่ละปจัจยัดงันี้ 
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100 

จ านวนเสน้ทางขนสง่สนิคา้ 

จ านวนเกณฑช์ีว้ดัศกัยภาพ 

 1. ปจัจยัด้านประหยดัต้นทุนค่าขนส่ง ผูว้จิยั
พจิารณาการประหยดัต้นทุนค่าขนส่งด้านระยะเวลา
และระยะทางที่ส ัน้ที่สุดในการขนส่งสินค้า โดย
วิเคราะห์เส้นทางการขนส่งสินค้าด้วยชุดค าสัง่ OD 
Cost Matrix จากจุดน า เข้า -ส่ งออกสินค้า  ไปยัง
ปลายทางใดๆ ของพื้นที่ ก าหนดเงื่อนไขถนนที่มี
ความกวา้ง 2.5 เมตรขึน้ไปและรถขนส่งสนิคา้สามารถ
วิง่ผ่านสวนกนัได้ด้วยอตัราความเรว็ (Speed) ตามที่
กฎหมายก าหนด โดยวดัระยะทางด้วยความยาวเส้น
ถนนใชห้น่วยเป็นเมตร (Meters) และวดัระยะเวลาการ
เดินทางของรถขนส่งสินค้า ใช้ห น่วยเ ป็นนาที 
(Minutes) อา้งองิจาก สเุพชร (2555) ดงัสมการ  

 
  Time = (Meters/Speed) x 0.06          (1) 
 

 2. ปจัจัยด้านความปลอดภัยในการขนส่ง 
วเิคราะห์จากดชันีความรุนแรง (Severity Index) ของ
อบุตัเิหตุทางถนนแยกรายเสน้ทาง ใชข้อ้มลูอตัราส่วน
ระหว่างผูเ้สยีชวีติคดอีุบตัเิหตุจราจรทางบกต่อจ านวน
คดีอุบัติเหตุจราจรใน 100 ครัง้  (2) อ้างอิงข้อมูล
อุบัติเหตุ ปี  พ.ศ.  2558 จากบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด  และค านวณดัชนีความ
รนุแรงของทัง้พืน้ทีโ่ดยน าผลรวมของดชันีความรนุแรง
ของถนนทุกเส้นหารด้วยจ านวนเส้นทางขนส่งสนิค้า
ดงัสมการ 
 
    S.I. ของถนนแต่ละเสน้ =   จ านวนผูเ้สยีชวีติ      (2) 

    ∑S.I.(i) = S.I.(A) + S.I.(B) + S.I.(n)+….        (3) 
  
 เมือ่ i คอื เสน้ทางใดๆ A, B, จนถงึ n 
 3. ปจัจัยด้านสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ขนส่ง ประกอบดว้ย 3 ปจัจยัย่อย ไดแ้ก่ สถานีบรกิาร
เชื้อเพลิง เส้นทางการขนส่งสินค้าต่อเนื่ องหลาย
รูปแบบและสถานที่ด าเนินพธิีการทางศุลกากร โดย
ปจัจยัดา้นนี้ประกอบดว้ยปจัจยัย่อยมากกว่า 1 ขึน้ไป 
ผู้วิจัยจึงก าหนดค่าคะแนนถ่วงน ้ าหนักหรือค่ า
ความส าคญัของแต่ละปจัจยัย่อยดว้ยการเปรยีบเทยีบ

ระดับความส าคัญของคู่ปจัจัยจากการสัมภาษณ์
ผูเ้ชีย่วชาญดว้ยตาราง Pairwise Comparision Matrix 
ขนาด 3 x 3 และวิเคราะห์ระดับศกัยภาพสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการขนสง่แต่ละดา้นดงันี้ 
    - การวเิคราะหพ์ืน้ทีก่ารใหบ้รกิาร (Service 
Area) ของสถานีบริการเชื้อเพลิงที่อยู่ในระยะการ
เดนิทาง 1 ชัว่โมงจากจุดน าเขา้-สง่ออกสนิคา้  
    - การวิเคราะห์จ านวนทางเลือกในการ
ขนส่ งสินค้ าต่ อ เนื่ องหลายรูปแบบ  (Multimodal 
Transport : MT) ไดแ้ก่ การขนส่งทางถนน การขนส่ง
ทางรถไฟ การขนสง่ทางทอ่ การขนสง่ทางน ้า และการ
ขนสง่ทางอากาศ 
     - การวเิคราะหต์ าแหน่งสถานทีด่ าเนินพธิี
การทางศุลกากรซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ ที่ตัง้ของด่าน
พรมแดนตดิกบัด่านศลุกากร (ด่านเดีย่ว) และทีต่ัง้ของ
ด่านพรมแดนอยู่ห่างจากด่านศุลกากร (ด่านคู่ ) 
 ผูว้จิยัรวบรวมผลการวเิคราะห์ศกัยภาพการ
ขนส่งสนิค้าแต่ละด้าน และน ามาวิเคราะห์ศกัยภาพ
การขนส่งสนิคา้ทัง้หมดจากการค านวณระดบัคะแนน
ศกัยภาพของแต่ละพื้นที(่R) คูณด้วยค่าเฉลี่ยคะแนน
ถ่วงน ้าหนักความส าคญัของปจัจยัจากผูเ้ชีย่วชาญ(W) 
และหารดว้ยจ านวนเกณฑช์ีว้ดัศกัยภาพทัง้หมด (4)  
 
   ศกัยภาพพืน้ที ่     =      RW1+RW2+RW3         (4) 
 
เมือ่RW1 คอื ปจัจยัที ่1 การประหยดัตน้ทนุคา่ขนสง่        
     RW2 คอื ปจัจยัที ่2 ความปลอดภยัในการขนสง่   
     RW3 คอื ปจัจยัที ่3 สิง่อ านวยความสะดวกในการ
ขนสง่ 

ผูว้จิยัเปรยีบเทยีบศกัยภาพการขนส่งสนิค้า
ของแต่ละเขตเศรษฐกจิพเิศษประเทศไทยจากสมการ
(4) โดยจดัระดบัคะแนนศกัยภาพพืน้ที ่5 ระดบั ดงันี้ 

4.1 – 5 คอื มศีกัยภาพมากทีส่ดุ 
3.1 – 4 คอื มศีกัยภาพมาก 
2.1 – 3 คอื มศีกัยภาพปานกลาง 
1.1 – 2 คอื มศีกัยภาพน้อย  
0.1 – 1 คอื มศีกัยภาพน้อยทีส่ดุ 
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ผลการวิจยั 
ผลการวิจัย  พบว่า  เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ประเทศไทยทัง้ 5 เขต มศีกัยภาพการขนส่งสนิคา้อยู่
ในระดบัมากถงึมากทีสุ่ด คอื กลุ่มศกัยภาพการขนส่ง
สนิคา้ในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ สระแกว้ (4.48) สงขลา 
(4.47) มุกดาหาร (4.45) และกลุ่มศกัยภาพการขนส่ง
สนิคา้ระดบัมาก ไดแ้ก ่ตราด (3.91) และตาก (3.73)  

โดยปจัจยัหลกัทีส่ง่ผลต่อศกัยภาพการขนสง่
สนิคา้มากทีส่ดุ คอื ความปลอดภยัในการขนสง่สนิคา้ 
(0.52)  รองลงมาคอื การประหยดัตน้ทนุในการขนสง่ 
(0.37) และสิง่อ านวยความสะดวกในการขนสง่ (0.11) 
ตามล าดบั (ตารางที ่2) 

เมือ่พจิารณาแยกเฉพาะปจัจยั พบว่า ปจัจยัที ่
1 การประหยดัตน้ทนุคา่ขนสง่ของเขตเศรษฐกจิพเิศษ
ประเทศไทยนัน้อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุถงึปานกลาง โดย
เขตเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้มรีะดบัศกัยภาพมากทีส่ดุ 
รองลงมาคอื สงขลา มกุดาหาร ตราดและตาก
ตามล าดบั 

 
ตารางที ่2 เปรยีบเทยีบศกัยภาพการขนส่งสนิคา้ของ
เขตเศรษฐกจิพเิศษประเทศไทยระยะแรก 

พืน้ท่ี 
ระดบั

ศกัยภาพ 

ค่าน ้าหนักปัจจยั 
1 

(0.37) 
2 

(0.52) 
3 

(0.11) 
ตาก 3.73 2.5 5 1.95 

มกุดาหาร 4.45 3.9 5 3.76 
สระแก้ว 4.48 4.6 5 1.56 
ตราด 3.91 3 5 1.82 
สงขลา 4.47 4 5 3.53 

ระดบัศกัยภาพ 
มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

 
ปจัจัยที่ 2 ความปลอดภัยในการขนส่งของ

เขตเศรษฐกจิพเิศษประเทศไทยทัง้ 5 เขตนัน้มคีะแนน
เทา่กนัทกุพืน้ที ่โดยมศีกัยภาพอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 

ปจัจยัที ่3 สิง่อ านวยความสะดวกในการ
ขนสง่ของเขตเศรษฐกจิพเิศษประเทศไทยนัน้อยูใ่น
ระดบัมากและน้อย กลุ่มเขตเศรษฐกจิพเิศษทีม่ี
ศกัยภาพมาก ไดแ้ก ่มกุดาหารและสงขลา และกลุ่ม

เขตเศรษฐกจิพเิศษทีม่ศีกัยภาพน้อย ไดแ้ก ่ตราด 
ตากและสระแกว้ ตามล าดบั  

 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบปจัจยัยอ่ยดา้นสิง่อ านวยความ
สะดวกในการขนสง่ 

พืน้ท่ี 
ระดบั

ศกัยภาพ 

ค่าน ้าหนักปัจจยั 
3.1 

(0.18) 
3.2 

(0.30) 
3.3 

(0.53) 
ตาก 1.95 3 3 1 

มกุดาหาร 3.76 3 2 5 
สระแก้ว 1.56 2.5 2 1 
ตราด 1.82 1 2 2 
สงขลา 3.53 4.5 3 3.5 

ระดบัศกัยภาพ 
มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

 
ปจัจยัย่อยด้านสิง่อ านวยความสะดวกในการ

ขนส่งที่มีระดับความส าคัญมากที่สุด คือ สถานที่
ด าเนินพิธีการทางศุลกากร (0.53) รองลงมา คือ 
เสน้ทางการขนส่งสนิคา้ต่อเนื่องหลายรูปแบบ (0.30) 
และขอบเขตการใหบ้รกิารของสถานีเชื้อเพลงิ (0.18) 
ตามล าดบั (ตารางที ่3) โดยแยกพจิารณาปจัจยัย่อย
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวกไดด้งันี้ 

- ปจัจยัย่อยที ่3.1 ขอบเขตการใหบ้รกิารของ
สถานีเชื้อเพลิง เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยมี
ระดบัศกัยภาพอยู่ในระดบัมากทีสุ่ดถงึน้อยทีสุ่ด โดย
เขตเศรษฐกจิพเิศษสงขลามรีะดบัศกัยภาพมากทีส่ดุ มี
การเขา้ถงึบรกิารสถานีเชือ้เพลงิภายใน 1 ชัว่โมงจาก
จุดน าเข้า-ส่งออกสินค้า จ านวน 90 สถานี และเขต
เศรษฐกจิพเิศษตราดมรีะดบัศกัยภาพน้อยทีสุ่ด มกีาร
เขา้ถงึบรกิารสถานีเชื้อเพลงิภายใน 1 ชัว่โมงจากจุด
น าเขา้-สง่ออกสนิคา้ จ านวน 8 สถานี (รปูที ่3)  

- ปจัจัยย่อยที่ 3.2 เส้นทางการขนส่งสินค้า
ต่อเนื่องหลายรปูแบบ เขตเศรษฐกจิพเิศษประเทศไทย
มรีะดบัศกัยภาพอยู่ในระดบัปานกลางและน้อย โดย
กลุ่มที่มีระดับศักยภาพปานกลาง ได้แก่ ตากและ
สงขลา และกลุ่มที่มีระดับศักยภาพน้อย ได้แก่  
มกุดาหาร สระแกว้และตราด 
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รปูที ่3 แสดงขอบเขตการใหบ้รกิารของสถานี
เชือ้เพลงิภายใน 1 ชัว่โมงจากจุดน าเขา้-สง่ออกสนิคา้ 

 
- ปจัจยัย่อยที ่3.3 สถานทีด่ าเนินพธิกีารทาง

ศุลกากร เขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศไทยมีระดับ
ศกัยภาพอยู่ในระดบัมากที่สุดถึงน้อยที่สุด โดยเขต
เศรษฐกจิพเิศษมุกดาหารมรีะดบัศกัยภาพมากที่สุด 
เนื่องจากมีรูปแบบของสถานที่ด าเนินพิธีการทาง
ศุลกากรทัง้ด่านพรมแดน ด่านศุลกากรและจุด X-Ray
ตู้สินค้าอยู่จุดเดียวกัน สะดวกต่อการขนส่งสินค้า 
ระหว่างประเทศ รองลงมาคอื สงขลา ตราด ตากและ
สระแกว้ ตามล าดบั (รปูที ่4) 

รปูที ่4 แสดงรปูแบบสถานทีด่ าเนินพธิกีารทาง
ศลุกากรของเขตเศรษฐกจิพเิศษประเทศไทย 

 
วิจารณ์  

 จากผลการวจิยัมปีระเดน็น่าสนใจ ดงันี้ 
 1. เขตเศรษฐกจิพเิศษตากมศีกัยภาพในการ
ขนสง่สนิคา้น้อยทีส่ดุ ดว้ยลกัษณะภมูปิระเทศตัง้อยูใ่น
ที่ราบระหว่างแนวเทือกเขาถนนธงชยั เส้นทางส่วน
ใหญ่มคีวามชนัและคดเคีย้ว ไมส่ามารถท าความเรว็ได้
ตามกฎหมายก าหนด และมีบางช่วงที่ถนนช ารุด

เนื่องมาจากการชะลอความเร็วประกอบกบัน ้าหนัก
ของรถบรรทกุเกนิพกิดั ผูข้บัจงึตอ้งใชค้วามช านาญใน
เสน้ทาง ดว้ยเหตุนี้เองท าใหเ้ขตเศรษฐกจิพเิศษตากมี
จุดอ่อนในดา้นเสน้ทางขนส่งสนิคา้ ประกอบกบัปจัจยั
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีจุดอ่อนด้านสถานที่
ด าเนินพิธีการทางศุลกากร มีลักษณะเป็น “ด่านคู่” 
กล่าวคือ ด่านพรมแดนและด่านศุลกากรอยู่ห่างกนั 
และยงัไม่มกีารเปิดใชเ้ครื่อง X-Ray อย่างเป็นทางการ 
ส่งผลใหก้ารขนส่งสนิคา้ทางถนนระหว่างประเทศตอ้ง
ใช้ระยะเวลาในการด าเนินเอกสารและจอดรถสนิค้า
เป็นเวลานานกว่าด่านอืน่ๆ 
 ในทางกลบักนัเขตเศรษฐกจิพเิศษสระแกว้มี
ศกัยภาพในการขนส่งสนิคา้มากทีสุ่ด ดว้ยจุดเด่นทาง
ภูมศิาสตร์ของพื้นทีท่ีม่ ีลกัษณะภูมปิระเทศเป็นทีร่าบ 
เส้นทางลักษณะเป็นเส้นตรง ไม่ปรากฏจุดคดโค้งที่
เสี่ยงต่อการเกดิอุบตัิเหตุอนัตราย อกีทัง้มีปจัจุบนัมี
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟสิ้นสุดที่ชายแดนอรัญ
ประเทศ จึงเป็นที่ดีโอกาสในการพัฒนาเส้นทาง
เชื่อมโยงการขนส่งทางบกทางถนนและรถไฟระหว่าง
ประเทศได ้
 2. ผู้เชี่ยวชาญประเมินให้ค่าน ้ าหนักปจัจัย
ด้านความปลอดภัยในการขนส่ง เ ป็นปจัจัยที่มี
ความส าคญัมากทีส่ดุ สอดคลอ้งกบัแนวคดิว่า “ถา้เกดิ
อุบัติเหตุในระหว่างการขนส่งสินค้า จะท าให้ต้นทุน
การขนส่งเพิ่มมากขึ้น ” เนื่ องจากปญัหาการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนนัน้ เป็นต้นเหตุส าคญัที่ท าให้เกิด
ความสูญเสยีและส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรพัย์สิน
ของประชาชนและส่วนราชการ (ส านักงานนโยบาย
และแผนการขนสงและจราจร, 2558)  
 จากผลการวจิยัมขีอ้เสนอแนะดา้นปจัจยัทีใ่ช้
ในการพจิารณา ดงันี้ 
    การพจิารณาปจัจยัด้านความปลอดภยัใน
การขนส่งสินค้า ควรเพิ่มข้อมูลสถิติเฉลี่ยอุบัติเหตุ
ย้อนหลัง 3 - 5 ปี เพื่อดูแนวโน้มความถี่ของจุดเกิด
เหตุซ ้า ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนป้องกนัและ
ลดอตัราการเกดิอบุตัเิหตุบนถนนในอนาคต 
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 ทัง้นี้ เพื่อให้เกิดแนวทางและข้อปฏิบัติที่
ชดัเจน ควรค านึงถงึปจัจยัด้านกฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัของแต่ละพืน้ทีป่ระกอบผลการวจิยันี้ดว้ย 
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ความสามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมเคร่ืองส าอางไทยในอาเซียน 
Competitiveness of Thai Cosmetic Industry in ASEAN 

 
วริฏฐา เตรียมไธสง1* และ ผศ.ดร. มนตรี วิบลูยรตัน์1 

Warittha Triamthaisong1* and Asst.Prof.Dr. Montri Wiboonrat1 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this study are to study the competitive advantage of nation of Thai cosmetic and 
to study an overview of Thai cosmetic industry in ASEAN. This study was carried out based out descriptive 
research method which was made by collecting the relevant secondary data from government and private 
section in order to analyze competitive environment of Thai cosmetic industry applying Porter’s Five Forces 
Model and analyze the competitive advantage of nation applying Diamond Model. Primary data from in-
depth interview was also applied in this study. The study results of competitive environment reveal that Thai 
cosmetic industry face high pressure in term of rivalry among existing such as Indonesia which are 
recognized as leader of cosmetic industry and face high pressure in term of bargaining power of buyer and 
supplier. In term of threat of new entrants and threat of substitute products the pressure is in low level. The 
results of study for competitive advantage of nations applying Diamond model and in-depth interview reveal 
that Thai cosmetic industry is still in the competitive status comparing with other countries in ASEAN in 
term of factor conditions, demand conditions, related and supporting industries, industries structure and 
rivalry, government policy and chance.    
Keywords: Thai cosmetic industry, Competitiveness, ASEAN 
 

บทคดัย่อ
 การศกึษาครัง้นี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาความสามารถในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทย
และสภาพแวดล้อมในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทยในอาเซียนโดยรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมจิาก
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์สภาพการแข่งขนัของ
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทยโดยใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ (Porter’s Five Forces 
Model) และวเิคราะห์ความได้เปรยีบในการแข่งขนัระหว่างประเทศ (Dynamic Diamond Model) จากการศกึษา
พบว่าอตุสาหกรรมเครื่องส าอางของไทยรบัแรงกดดนัจากการแขง่ขนัของประเทศทีอ่ยูใ่นกลุ่มผูน้ าของอตุสาหกรรม
เครื่องส าอาง เช่น อนิโดนีเซยี และมแีรงกดดนัจากอ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อและอ านาจต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิ
ในระดบัสูง ในเรื่องของแรงกดดนัจากการคุกคามของผูเ้ขา้ใหม่และการคุกคามของสนิคา้หรอืบรกิารทดแทนใน
ระดบัต ่า ผลการวิเคราะห์ความได้เปรยีบในการแข่งขนัระหว่างประเทศ (Diamond Model) และขอ้มูลจากการ
สมัภาษณ์พบว่า อุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทยมคีวามไดเ้ปรยีบคู่แขง่ขนัทีส่ าคญั และคู่แขง่ขนัอืน่ๆ ในอาเซยีนทัง้
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ดา้นปจัจยัการผลติ อุปสงค์ภายในประเทศ อุตสาหกรรมต่อเนื่องและสนับสนุน โครงสรา้งอุตสาหกรรม นโยบาย
ของรฐับาล และโอกาสในการแขง่ขนั 
ค าหลกั: อตุสาหกรรมเครือ่งส าอางไทย, ความสามารถในการแขง่ขนั, อาเซยีน 
 

ค าน า 
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางเป็นอุตสาหกรรมที่

มีการขยายตัวเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
ความเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตที่หันมาใส่ใจดูแล
ตวัเองมากขึน้ (ฑตัษภร, 2557) พบว่าตลาดผลติภณัฑ์
เครื่องส าอางมคีวามหลากหลายทัง้ในเรื่องของราคา
และคุณภาพที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บรโิภค
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากขึ้น 
น าไปสู่สภาวะการแข่งขันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดทีเ่พิม่สงูขึน้ทัง้ตลาดภายในและนอกประเทศ 
(พงษ์สรรค,์ 2550)  

ปจัจุบันประเทศไทยยังเป็นฐานการผลิต
เครื่องส าอางส่งออกตดิอนัดบั 1 ใน 5 ของเอเชยี และ
มีประ เทศอิน โดนี เซีย  (Yano Research Institute, 
2014) ที่มีศักยภาพใกล้เคียงกันกับประเทศไทย 
ประเทศไทยได้ร ับการยอมรับด้านคุณภาพของ
ผลติภณัฑ์เครื่องส าอางจากนานาประเทศ และถอืได้
ว่ า เ ป็ นป ร ะ เทศที่ เ ป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ล า งก า รผลิ ต
เครื่องส าอางของอาเซียน และปริมาณการผลิต
เครื่องส าอางเพิม่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกปีจะมจี านวน
การเขา้ลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องส าอางเพิม่ขึน้  มี
ทั ้งการน า เข้าและส่ งออกที่ส ร้า ง รายได้ ให้กับ
ผูป้ระกอบการไทย  

อุตสาหกรรมเครื่องส าอางมตีวัเลขมูลค่าทาง
เศรษฐกจิรวมกว่า 2.1 แสนล้านบาท (นงนุช, 2557)  
ตลาดหลกัทีส่ าคญัของไทยในอาเซยีนคอืกลุ่ม CLMV 
ทีผู่ป้ระกอบการเครื่องส าอางไทยใหค้วามสนใจในการ
เข้าไปท าตลาดมากที่สุด  (อัทธ์, 2554) จากความ
ได้เปรียบด้านพรมแดนที่เชื่อมถึงกนัได้สะดวกและ
ความคุ้น เคยต่อสินค้าไทย อีกทัง้อุตสาหกรรม
เครือ่งส าอางไดร้บัการสนับสนุนจากภาครฐัและเอกชน  
 การเปิดการค้าเสรีอาเซียนอาจท าให้การ
แข่งขนัของอุตสาหกรรมมกีารแข่งขนัทีรุ่นแรงเขม้ขน้
มากขึ้น มีนักลงทุนและผู้ประกอบการเข้ามาใน

อุตสาหกรรมมากขึน้ ดงันัน้จงึมคีวามจ าเป็นต้องรบัรู้
ถงึสภาพแวดล้อมในการแขง่ขนัและความสามารถใน
การแข่งขนัของเครื่องส าอางไทยในอาเซียนตัง้แต่
อตุสาหกรรมตน้น ้า กลางน ้า และปลายน ้า (กรรณิการ,์ 
2551) พรอ้มเร่งปรบัตวัเพื่อเพิม่ขดีความสามารถใน
การแข่งขนัให้สามารถแข่งขนักบัประเทศอื่นได้และ
รกัษาความเป็นผูน้ าในอาเซยีนต่อไป 

อปุกรณ์และวิธีการ 
ผูศ้กึษาจะท าการศกึษาคน้ควา้และรวบรวมขอ้มลู

ในระดับทุติยภูมิ (Secondary Data) เพื่อใช้ในการ
วิ เ ค ร า ะห์  ค ว ามส าม า รถ ในกา ร แข่ ง ขัน ขอ ง
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทยในอาเซียน โดยใช้
ทฤษฎกีารวเิคราะหแ์บบจ าลองแรงผลกัดนั 5 ประการ 
(Porter’s Five Forces Model) การวิเคราะห์ความ
ได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ (Diamond 
Model) โดยใชแ้หล่งขอ้มูลจากหน่วยงาน และองค์กร
ทีเ่กีย่วขอ้งร่วมกบัวเิคราะห์การสมัภาษณ์เชงิลกึเพื่อ
รวบรวมขอ้มลูระดบัปฐมภูม ิ(Primary Data) กบัผูท้ีม่ ี
หน้าทีเ่กีย่วขอ้ง 

ผลการวิจยั 
การวิเคราะห์แบบจ าลองแรงผลกัดนั 5 ประการ 
(Porter’s Five Force Model) 

1. การเขา้มาของคู่แขง่รายใหม ่(Threat of New 
Entrants) 

 อุตสาหกรรมเครื่องส าอางในประเทศไทย 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็นการรบัจา้งผลติ และการสรา้ง
แบรนด์ของตวัเอง  จากขอ้มลูทีไ่ดท้ าการศกึษาพบว่า 
ประเทศที่เป็นคู่แข่งขนัส าคัญของประเทศไทย คือ 
อนิโดนีเซีย ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่อยู่ในอาเซยีนและ
ก าลังการผลิตและความสามารถในการแข่ง ขัน
ใกล้เคยีงกนั โดยในการเขา้มาแข่งขนัของคู่แข่งราย
ใหมท่ีป่ระเทศไทยเผชญิแรงกดดนัคอ่นขา้งต ่า 
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2. การแขง่ขนัระหว่างธุรกจิทีม่อียูใ่น
อตุสาหกรรม  ( Rivalry among Existing) 

 ในอุตสาหกรรมเครื่องส าอาง สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ส่วน คือ ผู้ผลิต และ ผู้ที่เป็นเจ้าของ  
แบรนด์ ดังนัน้การแข่งขนัระหว่างธุรกิจก็จะมคีวาม
แตกต่างกัน ทัง้ในด้านจ านวนและดุลยภาพของคู่
แขง่ขนั อตัราการเตบิโตของอุตสาหกรรม ปรมิาณของ
ตน้ทุนคงที ่การเพิม่ก าลงัการผลติ ความหลากหลาย
ในกลยุทธ์การแข่งขันอุปสรรคของการออกไปสู่
อตุสาหกรรมอืน่  แต่การสรปุจากการวเิคราะหโ์ดยรวม
แรงกดดนัในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรมเครือ่งส าอาง
ทีป่ระเทศไทยตอ้งเผชญิอยูใ่นระดบัสงู 

3. อ านาจการต่อรองของผูซ้ื้อ (Bargaining 
Power of Buyer) 

 อ านาจการต่อรองของผู้ซื้อเป็นแรงกดดนัที่
ธุรกิจต้องเผชิญ อ านาจต่อรองของลูกค้ามีผลต่อ
เสถยีรภาพและความอยู่รอดของธุรกจิทัง้ทางตรงและ
ทางออ้ม ผูบ้รโิภคเป็นผูต้ดัสนิใจและเลอืกทีจ่ะซื้อและ
ใชผ้ลติภณัฑ ์และความพงึพอใจและความคดิเหน็ของ
ลูกค้าทีม่ตี่อผลติภณัฑ์เป็นตวักระตุ้นใหเ้กดิการบอก
ต่อและสนใจ อีกทัง้ในปจัจุบันมีการค้าเสรีมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเปิดประชาคมการค้าเสรี
อาเซียนไป  จากการวิเคราะห์ พบว่าแรงกดดันที่
ประเทศไทยตอ้งเผชญิอยูใ่นระดบัสงู 

4. อ านาจการต่อรองของผูข้ายวตัถุดบิ 
(Bargaining Power of Suppliers) 

 อ านาจการต่อรองของผู้ขายวตัถุดิบเป็นอีก
ปจัจัยส าคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจต้องเผชิญ ส าหรับ
อตุสาหกรรมเครือ่งส าอาง อ านาจการต่อรองของผูข้าย
วตัถุดบิส่งผลต่อการบรหิารจดัการ และองค์ประกอบ
โดยรวมทัง้หมด รวมถึงราคาขายสินค้าด้วย ซึ่ง
วตัถุดบิทีใ่ชใ้นการผลติเครื่องส าอางของประเทศไทย
นัน้ มาจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
ตวัแทนจ าหน่ายเป็นตวักลางในการจ าหน่ายวตัถุดิบ
เหล่านั ้นให้โรงงานผู้ผลิตเครื่องส าอาง  จากการ
วเิคราะห์พบว่า พบว่า แรงกดดนัที่ประเทศไทยต้อง
เผชญิอยูใ่นระดบัต ่า 

5. การคกุคามของสนิคา้หรอืบรกิารทดแทน 
(Threat of Substitute Products)  

 ผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางมวีตัถุประสงคค์อืเพื่อ
ท าความสะอาด หรอืสง่เสรมิใหเ้กดิความสวยงาม หรอื
เพือ่เปลีย่นแปลงรปูลกัษณะ  ซึง่ไม่มสีนิคา้หรอืบรกิาร
อืน่ใดจะมาทดแทนได ้ถงึแมว้่าการเสรมิความงามดว้ย
การท าศลัยกรรมจะเขา้มามบีทบาทมากขึ้น แต่ก็ไม่
สามารถทดแทนเครื่องส าอางได้ ผูบ้รโิภคยงัมตี้องใช้
เครือ่งส าอาง  ดงันัน้เมือ่พจิารณาในแงข่องการมสีนิคา้
หรอืบรกิารทดแทน พบว่าประเทศไทยมแีรงกดดนัใน
ระดบัทีต่ ่า 
 แรงกดดันจากภายนอกที่อุตสาหกรรม
เครื่องส าอางของไทยได้ร ับและเผชิญอยู่  มีความ
แตกต่างกนัด้วยผลจากปจัจยัที่แตกต่างกนั สามารถ
สรปุไดต้ามตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 สรุปการประเมนิสถานการณ์ภายนอกโดย
ใช้การวิเคราะห์แบบจ าลองแรงผลักดัน 5 ประการ 
(Porter’s Five Forces Model) 

หวัข้อ 
แรงกดดนั 

สงู กลาง ต า่ 
การเขา้มาของคูแ่ขง่รายใหม ่    
การแข่งขนัระหว่างธุรกจิทีม่อียู่
ในอตุสาหกรรม      

อ านาจการต่อรองของผูซ้ือ้     
อ านาจการต่อรองของผู้ขาย
วตัถุดบิ     

การคุกคามของสินค้าหรือ
บรกิารทดแทน 

   

 
การวิเคราะหแ์บบจ าลองเพชร (Diamond Model) 

1. ปจัจยัดา้นการผลติ (Factor Condition) 
 ด้านปจัจัยการผลิต ประเทศไทยจัดเป็น
ประเทศทีม่คีวามสามารถในการผลติบุคลากรทีม่คีวาม
เชี่ยวชาญในการวิจัยและพฒันา ผลิตเครื่องส าอาง
มากกว่าประเทศอื่น ซึง่มีสถาบนัการศกึษาทีเ่ปิดสอน
ในหลักสูตร เฉพาะคือสาขาวิช าวิทยาศาสตร์
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เครือ่งส าอางมากทีส่ดุในอาเซยีน   ส าหรบัในดา้นของ
ลกัษณะกายภาพ ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่จุด
ศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน ท าให้สะดวกต่อการ
เดนิทางการขนส่งและการเจรจาธุรกจิเป็นอย่างด ี อกี
ทัง้ยังเป็นประเทศเกษตรกรรมท าให้มีพืช ผลไม้ 
สมุนไพรพื้นบ้าน ที่สามารถน ามาเป็นวตัถุดบิในการ
ผลติและสรา้งจุดขายใหก้บัผลติภณัฑเ์ครื่องส าอางได้ 
ส าหรับทรัพยากรด้านแหล่งเงินทุน โดยส่วนใหญ่
ผูป้ระกอบการเครื่องส าอางจะเป็นผูป้ระกอบการขนาด
กลางและเลก็ ซึง่ใชแ้หล่งเงนิทุนในการประกอบธุรกจิ
ไม่มากแต่ยอดขายขยายขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้มี
เงนิทุนหมุนเวยีนเอื้อใหธุ้รกจิเตบิโตไปได้ด้วยด ีและ
ในดา้นของโครงสรา้งพืน้ฐาน ก็ยงัมคีวามไดเ้ปรยีบใน
ทกุดา้น ซึง่รฐับาลยงัวางแผนและส่งเสรมิใหด้สีามารถ
แขง่ขนักบัต่างประเทศไดอ้กีดว้ย 

2. เงือ่นไขทางอปุสงค ์ 
 อุตสาหกรรมเครื่องส าอางมีการเติบโตขึ้น
อย่างต่อเนื่ อง ท าให้มีตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่ง
ประเทศไทยมีการผลิตและจ าหน่ายเครื่องส าอางที่
สามารถตอบสนองผูบ้รโิภคไดใ้นทกุระดบั ทกุเพศ ทุก
วัย และยังมีช่องทางการจัดจ าหน่ายหลากหลายที่
เขา้ถงึผูบ้รโิภคไดเ้ป็นอยา่งด ี 

3. อตุสากรรมทีเ่กีย่วขอ้งและสนบัสนุน 
 อุตสาหกรรมเครื่องส าอางมีอุตสาหกรรม
สนับสนุนอยู่หลายอุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเกษตร โดย
แต่ละอตุสาหกรรมลว้นเป็นสิง่จ าเป็นทีผู่บ้รโิภคจะขาด
ไม่ได้ในชวีติประจ าวนั อกีทัง้ยงัเอื้อประโยชน์ในด้าน
วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิตที่ต้องการความปลอดภยั ไร้
สารปนเป้ือน และเครื่องจกัรที่ใช้ในการผลิตซึ่งเป็น
ประเภทเดยีวกนักบัการผลติเครื่องส าอางอกีดว้ย  ใน
ด้านของการเกษตรก็ยงัเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน
ตัง้แต่ต้นน ้ า เพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
วตัถุดิบทางธรรมชาติมาก และสามารถสร้างให้เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวัและน ามาใชเ้ป็นประโยชน์และมี
สรรพคณุในการออกฤทธิข์องเครือ่งส าอางไทยได ้

4. กลยุทธ์ของกจิการ โครงสร้างอุตสาหกรรม
และคูแ่ขง่ขนั ในการแขง่ขนั 

 อตุสาหกรรมเครือ่งส าอางจะใชก้ลยทุธใ์นการ
สรา้งความแตกต่าง และเน้นนวตักรรมและเทคโนโลยี
การผลติใหม่ ทีท่นัสมยัเพื่อสรา้งจุดขายและจุดดงึดูด
ผูบ้รโิภค การเลอืกใชว้ตัถุดบิทีน่ ามาผลติและเลอืกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางยังขึ้นอยู่กับความเชื่อมัน่  
ค่ านิ ยมและ   รสนิ ยมของผู้บ ริโภค   จึงท า ให้
อุตสาหกรรมนี้มีทัง้การน าเข้าและส่งออก  โดย
ประเทศไทยมีการส่งออกเครื่องส าอาไปยงัประเทศ
เพื่อนบ้านใกล้เคยีง ในขณะที่น าเขา้เครื่องส าอางที่มี
ยีห่อ้จากต่างประเทศ  ในด้านของการแขง่ขนัส าหรบั
แบ รนด์ ไ ทย อา จยัง ไ ม่ ส า ม า ร ถ เทียบ เท่ า กับ
ต่างประเทศที่เป็นผู้น าจากทางยุโรปและอเมรกิาได้ 
แต่สามารถแข่งขนัได้ในแบรนด์ทีอ่ยู่ในอาเซยีน และ
การผลติเครื่องส าอางหรอืการรบัจา้งผลติเครื่องส าอาง
ในไทยถือว่ามีความสามารถและมีความได้เปรียบ
หลายๆประ เทศ  จะ เห็นได้จากประ เทศไทยมี
โรงงานผลิตมาก และ Global Brand ยังให้ความ
ไวว้างใจทีจ่ะเขา้มาวางฐานการผลติในประเทศไทย 

5. รฐับาล  
 รัฐบ าล เ ริ่ม มีบทบาท เข้ า ม า สนับ ส นุ น
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางมากขึ้น ทัง้มีการจัดตัง้
สมาคม และรว่มมอืกบัต่างประเทศในการเจรจาต่อรอง
เรื่องการค้า และร่วมมือสร้างมาตรฐาน ก าหนด
กฎระเบียบต่างๆเพื่อเอื้อให้ผู้ประกอบการในไทย
ด าเนินงานไดอ้ยา่งราบรื่น และมมีาตรฐานระดบัสากล 
นอกจากนี้ยงัมกีารสนบัสนุนผลกัดนัใหจ้ดัตัง้คลสัเตอร์
เครื่องส าอางเพื่อเป็นการเชื่อมโยงและสรา้งเครอืข่าย
อุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทยตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า 
ปลายน ้า ใหเ้ตบิโตอยา่งแขง็แรงและยัง่ยนื รวมทัง้การ
เจรจาทางการค้าและการวางนโยบายที่ส่งเสริมการ
ลงทุนต่างๆใหป้ระเทศไทยมคีวามได้เปรยีบทางการ
ค้า เช่น BOI ที่ส่งเสริมการลงทุนของอุตสาหกรรม
เครือ่งส าอางในเขตธุรกจิพเิศษซึง่สามารถดงึดดูใหเ้กดิ
การลงทุนในประเทศไทยมากขึน้ถงึแมว้่าไทยจะไดร้บั
ผลกระทบจากการตดัสทิธ ิGSP จากยโุรปกต็าม 

6. โอกาส 
 โอกาสของอุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทย
ค่อนขา้งมมีากเนื่องจากเครื่องส าอางมคีวามต้องการ
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ของผูบ้รโิภคมากขึน้เรื่อยๆ และเครื่องส าอางแบรนด์
ไทยเป็นทีย่อมรบัในตลาดประเทศเพือ่นบา้นเป็นอยา่ง
มาก เนื่องจากความเชือ่มัน่ในคณุภาพประกอบกบัการ
เข้าสู่ส ังคมคนเมือง ท าให้สินค้าประเภทนี้ เ ป็นที่
ตอ้งการมากขึน้ รวมทัง้ต่างชาตยิงัมองว่าประเทศไทย
มคีวามสามารถในการรกัษาคุณภาพ การแกไ้ขปญัหา 
การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑม์าก จงึตดัสนิใจและให้
ความไว้วางใจในการเขา้มาสรา้งฐานการผลติในไทย
และจ้างผลิตในประเทศไทยเพื่อส่งออกอีกด้วย 
นอกจากนี้ประเทศไทยยงัมวีตัถุดบิทีเ่ป็นพชืไทย ซึง่มี
สารออกฤทธิท์ี่มีสรรพคุณในการบ ารุงดูแลรักษา
ผวิพรรณทีม่ปีระสทิธภิาพสงู ซึง่สามารถน ามาต่อยอด
ใหเ้กดิการท าเป็นอตุสาหกรรมไดอ้กีดว้ย 

สรปุผลการวิจยัและอภิปรายผล 
 อุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทยมีควา ม
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ขนัในอาเซยีนทัง้ดา้น
ปจัจยัการผลติ อุปสงค์ภายในประเทศ อุตสาหกรรม
ต่อเนื่ องและสนับสนุน โครงสร้างอุตสาหกรรม 
นโยบายของรัฐบาล และโอกาสในการแข่งขัน  ที่
ครอบคลุมตัง้แต่ต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้าซึ่งสามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 
ถงึแมว้่าประเทศไทยจะถูกตดัสทิธิ ์GSP จากสหภาพ
ยุโรป แต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการด าเนินธุรกิจ
เครื่องส าอางแต่อย่างใด และยงัมีความได้เปรยีบใน
การแขง่ขนัมากกว่าประเทศอื่นในอาเซยีนในเรื่องของ
การส่งเสริมการลงทุน (BOI) จากรฐับาล ท าให้มนีัก
ลงทุนเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องได้รบัการสนับสนุนจากภาครฐั 
เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ใน
เรื่องของนโยบายภาครฐั การส่งเสรมิการลงทุน การ
ชัดเจนของข้อกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับให้
บุคลากรในอุตสาหกรรมสามารถด าเนินงานได้เต็ม
ประสทิธภิาพ และผูบ้รโิภคมคีวามไว้ใจและเชื่อใจถงึ
คว ามปลอดภัยมากขึ้น  แล ะ ในขณะ เดีย วกัน
ผู้ประกอบการไทยเองควรมีการปรบัตวัในเรื่องของ
การแข่งขนัให้ความส าคัญกบัการสร้างแบรนด์เพิ่ม
มากขึ้น  เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัของ

อุตสาหกรรมเครื่องส าอางไทยให้สามารถแข่งขนักบั
ประเทศอืน่ๆในอาเซยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป  

 
รปูที ่1 ความสามารถในการแขง่ขนัของอตุสาหกรรม
เครือ่งส าอางไทยและอนิโดนีเซยีโดยเปรยีบเทยีบจาก
มลูคา่สง่ออกของสนิคา้ในอตุสาหกรรมตน้น ้า กลางน ้า 
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นัยยะการส่งออกทเุรียนสดจากประเทศไทยไปประเทศจีนต่อเกษตรกร 
The Impact on Thai farmers of Thailand’s Durian Exports to China 

 
กสุมุา สวนตะโก1* และ อ.ดร.จารปุระภา รกัพงษ์2 

Kusuma Suantako1* and Dr. Jaruprapa Rakpong2 
 

ABSTRACT 
From 2004, Thailand has been the main exporter of durian to the People's Republic of China. In 

that year, a protocol was signed on the inspection and quarantine conditions of fruits, designating sanitary 
and phytosanitary measures (SPS) on fresh fruits exported from Thailand to China. Using a comparative 
law approach, current regulations on Thai exports of durian to China were evaluated in terms of Chinese 
regulations on importing durian from Thailand. Results were that although legislation is consistent 
between the two countries, the export and import processes are mostly controlled by Chinese 
businessmen. Thai farmers rarely obtain benefits from any trade surplus. This creates a difference 
between real prices and pricing mechanism. The findings from this study may help Thai farmers produce 
good quality durians to be price takers. It also provides guidelines for enforcing and amending the current 
law so that it can be more suitable with the real situation in the durian export industry. 
Keywords: sanitary and phytosanitary measures (SPS), impact of export, comparative law, demand, 
supply 
 

บทคดัย่อ 
นับตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา จนีเป็นประเทศทีไ่ทยส่งออกทุเรยีนสดมากเป็นอนัดบัหนึ่ง จงึได้มกีาร

ลงนามร่วมกนัในพธิสีารว่าดว้ยขอ้ก าหนดในการตรวจสอบและกกักนัโรคส าหรบัผลไมส้่งออกจากประเทศไทยไป
ประเทศจีน พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นการก าหนดมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื (Sanitary and Phytosanitary 
Measures: SPS) ส าหรบัการส่งออกทุเรยีนสดจากประเทศไทยไปประเทศจนี งานวจิยัฉบบันี้จงึน ำหลกักฎหมำย
เปรยีบเทยีบ (comparative law) มำใชเ้ปรยีบเทยีบกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งของไทยในกำรส่งออกทุเรยีนไปจนีและ
กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งของจนีในกำรน ำเขำ้ทุเรยีนจำกไทย แมว้่ำกฎหมำยดงักล่ำวของประเทศไทยมคีวำมสอดคลอ้ง
กบักฎหมำยของประเทศจีน แต่กระบวนกำรส่งออกทุเรยีนสดจำกประเทศไทยไปยงัประเทศจีนอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของนักธุรกิจจีนเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลให้ดุลกำรค้ำเกินดุล (trade surplus) ของทุเรียนไทยไม่ตกไปสู่
เกษตรกรอย่ำงแทจ้รงิ กำรศกึษำนี้มุ่งสรำ้งประโยชน์แก่เกษตรกรในกำรผลติทุเรยีนทีม่คีุณภำพเพิม่อ ำนำจในกำร
ก ำหนดรำคำ และเป็นแนวทำงในกำรบงัคบัใช้และปรบัปรงุกฎหมำยใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์กำรส่งออกทุเรยีน
ไทยไปยงัประเทศจนีในปจัจุบนั 
ค าหลกั: มำตรกำรสุขอนำมยัและสุขอนำมยัพชื, ผลกระทบกำรส่งออก, กฎหมำยเปรยีบเทยีบ, อุปสงค,์ อุปทำน
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ค าน า 
แมว้่ำประเทศจนีจะผลติผลไมม้ำกเป็นอนัดบั

ที ่3 ของโลก ในปี พ.ศ. 2553 (ศนูยว์จิยัเศรษฐศำสตร์
ประยุกต์  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ , 2555) แต่
รสชำติและคุณภำพผลไม้ยังไม่ดีเท่ำที่ควร  อีกทัง้
ปริมำณผลผลิตไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของ
ผู้บริโภค ท ำให้ประเทศจีนต้องน ำเข้ำผลไม้จำก
ประเทศไทย (ศูนย์ขอ้มูลเพื่อธุรกจิไทยในจีน, 2556) 
โดยเฉพำะทเุรยีนสด ซึง่ประเทศจนีน ำเขำ้จำกประเทศ
ไทยมำกเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก ปรมิำณ 27,053.90 
ตนั คิดเป็นมูลค่ำ 560.31 ล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2547 
ขณะทีป่ระเทศไทยส่งออกทุเรยีนสดไปยงัประเทศจนี
มำกเป็นอันดับหนึ่ งเช่นกัน  (ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
กำรเกษตร, 2557) 

ในปีพ.ศ. 2547 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แห่งรำชอำญำจกัรไทยและกระทรวงควบคุมคุณภำพ
ตรวจสอบและกกักนัโรคแห่งสำธำรณรฐัประชำชนจนี
จงึจดัท ำบนัทกึควำมเขำ้ใจรว่มกนัว่ำดว้ยควำมรว่มมอื
ทำงด้ำนสุขอนำมยัและสุขอนำมยัพืช  (SPS) โดยมี
ขอ้ตกลงที่ส ำคญัคอื พธิสีำรว่ำด้วยขอ้ก ำหนดในกำร
ตรวจสอบและกักกันโรคส ำหรับผลไม้ส่งออกจำก
ประเทศไทยไปสำธำรณรฐัประชำชนจนี ซึง่ก ำหนดให้
เกษตรกรตอ้งปฏบิตัติำมและจดทะเบยีนแปลงปลกูทีด่ี
และเหมำะสม (GAP) ส ำหรับทุ เรียนกับทำงกรม
วชิำกำรเกษตร โรงคดับรรจุควรรบัซื้อผลทุเรยีนทีม่ำ
จำกแปลงปลูกทีป่ฏบิตัติำมและจดทะเบยีนแปลงปลูก
ทีด่แีละเหมำะสม (GAP) โดยทีโ่รงคดับรรจุตอ้งปฏบิตัิ
ตำมและจดทะเบียนแหล่งผลิตที่ดีและเหมำะสม 
(GMP) ผู้ส่งออกต้องจดทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทุเรยีน
กบักรมวิชำกำรเกษตร ภำชนะที่บรรจุต้องระบุ  ชื่อ
ผลไม ้“ทุเรยีน” ชื่อผูส้่งออก หมำยเลขสวน หมำยเลข
โรงคดับรรจุ และหมำยเลขผูส้่งออก รวมถงึผลทุเรยีน
ที่ส่งออกจำกประเทศไทยไปยังประเทศจีนจะต้อง
ปลอดจำกศตัรูพืชควบคุม มยีำฆ่ำแมลงและสำรเคมี
ตกค้ำงไม่เกินมำตรฐำนตำมกฎหมำยระเบียบของ
ประเทศจนี และมใีบรบัรองสขุอนำมยัพชื เป็นตน้ สว่น
กำรขนส่งทุเรยีนจำกประเทศไทยไปประเทศจีนนัน้ 
ส่วนใหญ่จะใช้กำรขนส่งทำงทะเล จำกท่ำเรอืแหลม

ฉบงั ผำ่นทำงฮ่องกง กอ่นจะลำกตูค้อนเทนเนอรต์่อไป
ยงัตลำดค้ำส่งผลไม้เจยีงหนำนในเมอืงกวำงโจวของ
ประเทศจนี โดยที่ผูน้ ำเขำ้จะต้องขอใบอนุญำตกกักนั
กำรน ำเขำ้ก่อนกำรน ำเขำ้ และตอ้งผ่ำนกำรตรวจสอบ
กักกันสินค้ำที่จุดน ำเข้ำเพื่อรับรองคุณภำพสินค้ำ 
ประกอบกบัใบรบัรองสุขอนำมยัพชืและใบขออนุญำต
น ำเขำ้ 

ถงึแมม้าตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพชื
(SPS) จะไดร้บัการยอมรบัในระดบัระหว่างประเทศว่า
เป็นมาตรการทีช่อบดว้ยกฎหมายเพือ่ปกป้องชวีติและ
สขุภาพของคนและสตัว์ แต่กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการ
สง่ออกทุเรยีนของไทยและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งในการ
น าเข้าทุเรยีนของประเทศจีนตามมาตรการดังกล่าว
อาจมีผลกระทบต่อการส่ งออกทุ เรียนของไทย 
งานวจิยัฉบบันี้จงึด าเนินการตามวตัถุประสงค์ในการ
เปรยีบเทยีบกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัมาตรการในการ
ส่งออกทุเรียนของไทยและกฎหมายในการน าเข้า
ทุ เรียนที่ออกโดยประเทศจีน เอง เพื่ อ ให้ทราบ
ผลกระทบในดา้นกฎหมาย อาทเิช่น การเปลีย่นแปลง
กฎหมายและมาตรฐานของประเทศไทยเพื่ อให้
สอดคลอ้งกบักฎเกณฑก์ารน าเขา้ของประเทศจนี และ
ผลกระทบด้านเศรษฐกจิ อาทเิช่น การเปลี่ยนแปลง
ตน้ทนุ กลไกราคา และสถานะการแขง่ขนัในตลาดของ
ประเทศไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบต่อ
เกษตรกรผูป้ลูกทุเรยีนไทยซึง่เป็นผูม้สี่วนได้ส่วนเสยี
โดยตรงจากการปรับใช้กฎหมายดังกล่าว  โดยมี
สมมตฐิานคอื กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของประเทศไทยใน
การส่งออกทุเรยีนสอดคล้องกบักฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง
ของประเทศจนีในการน าเขา้ทุเรยีนภายใต้มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) แต่เกษตรกร
ได้ร ับผลกระทบด้านราคาซึ่งเกิดจากกระบวนการ
สง่ออกทเุรยีนภายใตก้ฎหมายและมาตรการดงักล่าว 

 

อปุกรณ์และวิธีการ 
กำรศึกษำในครัง้นี้มีกรอบแนวคิดวิเครำะห์

เกี่ยวกบักระบวนกำรกำรผลติและส่งออกทุเรยีนจำก
ประเทศไทยไปประเทศจนีที่สมัพนัธ์กบัเกษตรกร โรง
คัดบรรจุ ผู้ส่งออก กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวง
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เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงควบคุมคุณภำพ
ตรวจสอบและกักกันโรค โดยมีวิธีกำรในกำรศึกษำ 
ประกอบด้วย กำรเปรียบเทียบกฎเกณฑ์ตำมหลัก
กฎหมำยเปรยีบเทยีบ (Comparative Law) เพือ่ทรำบ
ขอ้เท็จจรงิ โดยจะเป็นกำรเปรยีบเทียบกฎหมำยใน
เรื่อง แมลงศตัรูพชื และสำรพษิตกคำ้ง แลว้วเิครำะห์
เชิงพรรณำถึงควำมสอดคล้องกนัระหว่ำงมำตรฐำน
สินค้ำเกษตร : ทุเรียน พ.ศ. 2546 และพ.ศ. 2556 
มำตรฐำนสนิค้ำเกษตร: กำรปฏิบตัิที่ดีส ำหรบัโรงคดั
บรรจุผกัและผลไมส้ด พ.ศ. 2553 ตำมพระรำชบญัญตัิ
มำตรฐำนสินค้ำเกษตร พ.ศ. 2551, ประกำศกรม
วิชำกำรเกษตรเรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไข
กำรจดทะเบียนเป็นผู้ส่งผลทุเรียนสดออกไปนอก
รำชอำณำจักร พ .ศ. 2542 และ พ .ศ. 2556 ตำม
ประกำศกระทรวงพำณิชยว์่ำด้วยกำรส่งสนิคำ้ออกไป
นอกรำชอำณำจกัร พ.ศ. 2542,  ประกำศกรมวชิำกำร
เกษตรเรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขกำรขอและ
อ อ ก ใบ รับ ร อ ง สุ ข อ น ำ มั ย  พ .ศ .  2552 ต ำ ม
พระรำชบญัญตักิกัพชื พ.ศ. 2507 และกฎหมำยกกักนั
กำรน ำเข้ำและส่ งออกพืชและสัตว์  พ .ศ . 2534, 
กฎหมำยตรวจสอบกำรน ำเขำ้และส่งออกสนิคำ้ พ.ศ. 
2532, กฎหมำยอำหำรถูกสุขลักษณะ  พ.ศ. 2538 
ประกอบกบักำรน ำขอ้มลูเชงิปรมิำณเช่น ปรมิำณและ
มูลค่ำทุเรยีนส่งออก รำคำที่เกษตรได้รบั รำคำขำย
ทุเรยีนทีต่ลำดจนี จำกกำรสมัภำษณ์เชงิลกึเกษตรกร 
จ ำนวน 10 รำย และผู้ส่งออกทุเรียนจำกไทยไปจีน 
จ ำนวน 5 รำยในจังหวัดจันทบุรี ระหว่ำงปี  พ.ศ. 
2547-2557 มำวิเครำะห์ตำมแนวคิดเศรษฐศำสตร์
เรื่องอุปสงค์ (Demand) อุปทำน (Supply) และกลไก
ร ำ ค ำ /ก ล ไก ต ล ำ ด  (Pricing Mechanism) ต ำ ม
โครงสรำ้งของตลำดแขง่ขนัสมบรูณ์  

 

ผล 
เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการส่งออกทุเรยีนของประเทศไทยกบักฎหมาย
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัมาตรการน าเขา้ทุเรยีนของประเทศจนี
แล้วนัน้ พบว่ากฎหมายดังกล่าวของประเทศไทยมี
ความสอดคล้องและเป็นไป ในทิศทางเดียวกับ

กฎหมายของประเทศจนีทัง้ในเรื่องแมลงศตัรพูชื และ
ปริมาณสารพิษตกค้างในทุเรียนภายใต้มาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชและสัตว์ (SPS) พ.ศ. 
2547 เนื่ องจากประเทศไทยมีการ เปลี่ยนแปลง
กฎหมายและมาตรฐานใหส้อดคลอ้งกบักฎเกณฑ์การ
น าเขา้ของประเทศจีนตามบนัทกึความเขา้ใจร่วมกนั 
(MOU) ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แห่ง
ราชอาณาจกัรไทยและกระทรวงควบคุมคุณภาพและ
ตรวจสอบโรคแห่งสาธารณรฐัประชาชนจนี ในพธิสีาร
ดว้ยว่าขอ้ก าหนดดา้นกกักนัโรคและตรวจสอบส าหรบั
สินค้าผลไม้เมืองร้อนที่ส่งออกจากประเทศไทยไป
สาธารณรฐัประชาชนจนี ดงัแสดงในตารางที ่1 
 

ตารางที ่1 เปรยีบเทยีบระหว่างกฎหมายไทย-จนี 

ประเดน็
เปรียบเทียบ 

ความสอดคล้องของเน้ือหา 

กฎหมายไทย กฎหมายจนี 
แมลง ศตัรูพชื   
ปรมิาณสารพษิ
ตกคา้ง 

  

 
นอกจากนี้  ผลจากการศึกษากระบวนการ

ส่งออกทุเรยีนจากประเทศไทยไปประเทศจีนพบว่า  
การปรบัใชก้ฎเกณฑก์ารส่งออกดงักล่าวนัน้ก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อตลาดการส่งออกทุเรยีน 
จากแนวการปฏบิตัขิองเกษตรกร โรงคดับรรจุหรอืล้ง 
และผู้ส่งออกปรากฎว่า ไม่สอดคล้องตามกลไกราคา
ตามโครงสร้างตลาดแข่งขนัสมบูรณ์ แต่มีลักษณะ
โครงสรา้งตลาดลม้เหลว (Market Failure) จากอ านาจ
ผูกขาดของผูส้่งออกจนีทีด่ าเนินการส่งออกทุเรยีนใน
นามของบริษัทผู้ส่งออกไทยมากถึงร้อยละ 90 (ผู้
ส่งออกไทยทีร่่วมทุนกบัผูข้ายในตลาดจนีแล้วแบ่งปนั
ก าไรกันร้อยละ 70 และผู้ส่งออกไทยที่ด าเนินการ
สง่ออกตามค าสัง่ของผูน้ าเขา้ในประเทศจนีรอ้ยละ 20) 
ขณะทีผู่ส้่งออกไทยด าเนินการส่งออกเองโดยการจา้ง
ให้ผู้รบัฝากที่ตลาดจีนขาย มีอยู่ประมาณร้อยละ 10 
ของผูส้ง่ออกทเุรยีนทัง้หมด (ภาพที ่1)  
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90% 

ผูส้่งออกไทย (ฝำกขำย)

ผูส้่งออกจนี

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที ่1 สดัสว่นผูส้ง่ออกทเุรยีนไทย-จนี 
 

ขณะทีเ่กษตรกรสว่นใหญ่ปฏบิตัติามหลกัการ
ปฏิบัติทางการเกษตรกรที่ดีและเหมาะสม (GAP) 
ถงึแมว้่าบางรายจะเน้นการใชส้ารเคมมีากกว่าการท า
เกษตรอินทรีย์  แต่ เกษตรกรให้ความส าคัญกับ
คุณภาพทุเรียนที่ส่งออกโดยค านึงถึงปริมาณสาร
ตกค้างไม่ให้เกนิค่ามาตรฐานตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ก าหนด แต่เมื่อพจิารณาถงึราคาทุเรยีนที่
เกษตรกรได้รบักบัราคาขายทีต่ลาดผลไมเ้จยีงหนาน
ในประเทศจนีแลว้พบว่า มสี่วนต่างเป็น 2 เท่า ขณะที่
ราคาส่งออกต ่ากว่าราคาทีเ่กษตรกรได้รบัจนผดิปกต ิ
ดังตารางที่ 1-2 แม้ว่าปริมาณและมูลค่าการส่งออก
ทุเรียนจากประเทศไทยไปประเทศจีนจะเพิ่มสูงขึ้น 
(ตารางที่ 1-3) แต่รายรบัรวมจากดุลการค้าที่เกนิดุล 
(Trade surplus) ตกอยู่กับผู้ส่งออกจีนที่ด าเนินการ
ส่งออกทุเรียนในนามของบริษัทผู้ส่งออกไทยและ
พอ่คา้คนกลาง ไมไ่ดต้กอยูก่บัเกษตรกร  
 

ตำรำงที ่1-2 รำคำทเุรยีนสดพนัธุห์มอนทอง 

ตำรำงที ่1-3 กำรสง่ออกทเุรยีนจำกไทยไปจนี 

 

วิจารณ์ 
ดว้ยวตัถุประสงคข์องมำตรกำรสขุอนำมยัและ

สขุอนำมยัพชื (SPS) ทีป่ระเทศสำมำรถน ำมำไปใชไ้ด้
ในกรณีที่จ ำเป็นเพื่อคุ้มครองสุขอนำมยัของคน พืช 
และสตัว์ โดยไม่เป็นกำรกดีกนัทำงกำรค้ำได้รบักำร
ยอมรับในระดับระหว่ำงประเทศ กำรที่จีนก ำหนด
มำตรกำรสุขอนำมัยและสุขอนำมัยพืช (SPS) เพื่อ
คุม้ครองพชืพนัธุ์ในประเทศซึง่เป็นแหล่งเกษตรกรรม
ทีส่ ำคญัของโลกกย็อ่มไดร้บักำรยอมรบัเชน่เดยีวกนั  

จำกผลกำรศึกษำเปรียบเทียบกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องกับกำรส่งออกทุเรียนของประเทศไทย
สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกบักฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งกบักำรน ำเขำ้ทเุรยีนของประเทศจนี แสดงให้
เห็นว่ำ มำตรกำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำร
น ำเขำ้ทุเรยีนจำกประเทศไทยนัน้ไม่ได้เป็นกำรกดีกนั
ทำงกำรคำ้ และมำตรกำรดงักล่ำวไม่ได้ส่งผลกระทบ
ต่อปรมิำณกำรส่งออกที่ลดลงเสมอไป หำกแต่ท ำให้
ผูบ้รโิภคมคีวำมปลอดภยัมำกขึน้ส่งผลใหป้รมิำณกำร
ส่งออกเพิม่มำกขึน้ดว้ยดงัเช่นกรณีกำรส่งออกทุเรยีน
จำกประเทศไทยไปประเทศจนีนี้เป็นตน้ 

หากมองผวิเผนิ การทีทุ่เรยีนมคีุณภาพและมี
ความปลอดภัยมากขึ้นอาจท าให้ผู้บริโภคได้ร ับ
ผลกระทบจากราคาทุเรยีนทีน่ าเขา้จากไทยสงูขึน้จาก
กระบวนการผลติและส่งออกทุเรยีนตามกฎหมายและ
มาตรการดังกล่าว แต่ในความเป็นจริง ผู้ที่ได้ร ับ
ผลกระทบคอื ผูผ้ลติ และผูส้่งออกของไทย เนื่องจาก

ปี ปริมาณ (ก.ก.) มลูค่า (ล้านบาท) 

2550 75,182,407 1,342.30 
2551 93,888,861 1,551.80 
2552 123,891,633 2,039.90 
2553 124,784,241 2,227.80 
2554 142,617,515 2,500.20 
2555 204,585,594 3,944.50 
2556 198,874,814 4,305.40 
2557 
2558 

149,949,232 
158,792,474 

5,167.10 
6,575.00 

ปี ราคาท่ี
เกษตรกรได้รบั 

ราคาส่งออก 
(FOB) 

ราคาขายส่ง
ตลาด 

เจียงหนาน 

2550 16.75 17.92 64.71  
2551 20.93 16.53 69.62  
2552 21.52 16.47 75.76  
2553 25.36 17.85 72.37  
2554 
2555 
2556 
2557 

27.76 
31.92 
39.90 
34.29 

17.53 
19.28 
40.45 
34.46 

77.27 
80.64 
79.60 
103.15 

ผูส้่งออกไทยทีม่หีุน้สว่น
ชำวจนี (70%) 

ผูส้่งออกไทยส่งออก
ตำมค ำสัง่ชำวจนี (20%) 

10% 

90% 
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ชาวจีนและชาวฮ่องกงมีบทบาทในการเป็นตัวแทน
น าเขา้และกระจายทุเรยีนจากประเทศไทยไปยงัตลาด
ผลไม้ของประเทศจีน ซึ่งมสี่วนส าคญัในการก าหนด
ราคาขายทุเรยีนแก่ผูบ้รโิภค เนื่องจากทราบถงึความ
ต้องการและก าลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะการ
ก าหนดราคารับซื้ อทุ เรียนจากเกษตรกร (Price 
Maker) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบบซื้อเหมาราคาล่วงหน้า 
เพื่อใหต้นเองไดร้บัค่าตอบแทนอย่างเต็มที ่ซึง่เท่ากบั
เป็นผูม้อี านาจผูกขาดตลาดจงึเป็นการบดิเบอืนกลไก
ราคา  ทั ้งในด้านอุปสงค์  (Demand) และอุปทาน 
(Supply) ส่งผลตลาดล้มเหลว (Market Failure) ราคา
สนิคา้ไมเ่ปลีย่นแปลงไปตามความตอ้งการบรโิภคของ
ผู้บริโภคและปริมาณสินค้าในตลาด ตามโครงสร้าง
ตลาดของสนิคา้เกษตรทีเ่ป็นตลาดแขง่ขนัสมบรูณ์  

ด้วยเหตุนี้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจึง
ควรเขา้มามสี่วนร่วมในการก าหนดราคากลางรบัซื้อ
ทุ เรียนที่ เหมาะสมแก่ เกษตรกร แก้ไขเพิ่ม เติม
รายละเอยีดในตวับทกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการจด
ทะเบียนเป็นผู้ส่งออกทุเรยีนเพื่อลดบทบาทของชาว
จนีในกระบวนการส่งออกทุเรยีนจากประเทศไทยไป
ประเทศจนี โดยเฉพาะการใหค้วามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย
ซึง่มสี่วนส าคญัต่อกระบวนการผลติและส่งออกทุเรยีน
แก่เกษตรกรอย่างทัว่ถงึ เพื่อพฒันาขดีความสามารถ
และศักยภาพในการผลิตและส่งออกทุเรียนของ
เกษตรกรไทยเพื่อตอบสนองอุปสงค์ทุ เรียนของ
ผูบ้รโิภคอนัจะน าไปสูร่ายรบัและราคาทีเ่หมาะสมอยา่ง
แทจ้รงิ 

สรปุ 

ถงึแมว้่ำกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งของไทยในกำร
ส่งออกทุ เรียนไปจีนจะสอดคล้องกับกฎหมำยที่
เกีย่วขอ้งของจนีในกำรน ำเขำ้ทุเรยีนจำกไทย ในเรื่อง 
แมลงศัตรูพืช และปริมำณสำรพิษตกค้ำงจำกกำร
เปรยีบเทียบกฎหมำยแล้วนัน้ แต่ด้วยกระบวนกำร
ส่งออกทุเรยีนสดจำกประเทศไทยไปยงัประเทศจนีอยู่
ภำยใต้กำรควบคุมของนักธุรกิจจีนเป็นส่วนใหญ่จึง
สง่ผลกระทบต่อเกษตรกร โดยเฉพำะรำคำทีเ่กษตรกร

ได้รบัต ่ำกว่ำทีค่วรจะเป็นตำมสถำนกำรณ์กำรคำ้กำร
สง่ออกทเุรยีน ซึง่เป็นไปตำมสมมตฐิำนทีต่ัง้ไว้ 

 

ค ำขอบคณุ 

 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความ
กรุณาจากอาจารย์ ดร.จารุประภา รกัพงษ์ อาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์ ดร.ศุพฤฒิ ถาวรยุติการต์ และ
ศาสตราจารย์ ดร. ประยงค์ เนตยารกัษ์ กรรมการที่
ปรกึษา ในการให้ค าแนะน า ตรวจสอบแก้ไขซึ่งเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่องานวิจัยฉบับนี้  และผู้วิจัย
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ภายใต ้“ทนุวจิยัทัว่ไป” 
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Staff Attitudes to Words Accepting on ISO 9001:2008 Quality Management System  
of Academic Resources and Information Technology, Nakhon Sawan Rajabhat University 

 
สณิุสา อ่อนฉ า่,1* กลุณัฏฐา ธญัรฐัวฒิุนนท์2 และ จริยา ทิพยห์ทยั3 

Sunisa Onchum,1* Kunnattha Thanyaratwuttinon2 and Chariya Thiphathai3 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research was to study the level of attitude toward ISO 9001:2008 Quality 

Management System by comparison between general information with attitudes. Moreover, this study was 
also objected is to evaluated the correlation between cognitive, affective and behavior of Academic 
Resources and Information Technology Center staff from Nakhon Sawan Rajabhat University. 

The total populations of this study were 32 staff. Questionnaires were used to collect data and 
analyzed by statistical program. Statistics for data analysis were percentage, mean, standard deviation, 
and correlation analysis. The research findings were as follow: The level of attitude on ISO 9001:2008 
Quality Management System of staff is the moderate level. The correlation between general information 
and attitude toward ISO 9 0 0 1 :2 0 0 8  Quality Management System was found that difference division 
correlation with attitude at the statistical significance level of 0.05. Attitudes of the computer center staff 
was highest. The relationships between cognitive and affective; cognitive and behavior; and affective and 
behavior were found to be positively significant at the level of 0.05. 
Keywords: attitude, ISO 9001:2008 
 

บทคดัย่อ
กำรวิจัยในครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำระดับทัศนคติของบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์  ที่มีต่อระบบบริหำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001: 2008  
โดยเปรียบเทียบปจัจัยส่วนบุคคลกับระดับทัศนคติ และเพื่อศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรรับรู้ ควำมรู้สึก  
และพฤติกรรม โดยศึกษำจำกประชำกรทัง้หมดจ ำนวน 32 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรวิจัย  
และวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงสถิติ ซึ่งสถิติที่ท ำกำรวิเครำะห์ ได้แก่ ร้อยละ, ค่ำเฉลี่ย,  
สว่นเบีย่งเบนมำตรฐำน และกำรวเิครำะหค์ำ่ควำมสมัพนัธ ์ จำกผลกำรวจิยัพบว่ำ ระดบัทศันคตขิองบุคลำกรเกีย่วกบั
ระบบบรหิำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001: 2008 อยู่ในระดบัปำนกลำง  ค่ำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงขอ้มูลทัว่ไปกบั
ระดับทัศนคติที่มีต่อระบบบริหำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001: 2008 พบว่ำควำมแตกต่ำงของหน่วยงำนมี
ควำมสมัพนัธ์กบัทัศนคติอย่ำงมีค่ำนัยส ำคญัทำงสถิติที่ระดับ 0.05 ระดับทัศนคติของบุคลำกรศูนย์เทคโนโลยี
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สำรสนเทศและกำรสื่อสำรมีค่ำสูงสุด ขณะที่ควำมสมัพันธ์ระหว่ำงกำรรบัรู้กบัควำมรู้สึก กำรรบัรู้กบัพฤติกรรม  
และควำมรูส้กึกบัพฤตกิรรม พบว่ำ มคีำ่นยัส ำคญัทำงสถติใินเชงิบวกทีร่ะดบั 0.05 
ค าหลกั: ทศันคต,ิ ISO 9001:2008 

 
ค าน า 

ในสภำวกำรณ์ปจัจุบันกำรปรบักลยุทธ์ใน
กำรบ ริห ำรคุณ ภ ำพ ของห น่ วยงำนตำมกำร
เปลี่ยนแปลงของสังคมและควำมก้ำวหน้ำของ
เทคโนโลยีนัน้เป็นสิง่ที่ส ำคญั  โดยกำรจดัท ำระบบ
บรหิำรคณุภำพขององคก์ร มวีตัถุประสงคเ์พื่อปฏบิตัิ
ตำมควำมคำดหวงัและควำมตอ้งกำรของผูร้บับรกิำร
อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทัง้ร ักษำและปรับปรุง
ประสทิธผิลของระบบกำรบรหิำรคุณภำพขององคก์ร
เพือ่รกัษำระดบัของคณุภำพกำรใหบ้รกิำร  

มำตรฐำน ISO (International Organization 
for Standardization) คื อ ห นึ่ ง ใน ร ะ บ บ บ ริห ำ ร
คุณภำพที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล โดย ISO 
9001:2008 เป็ น ระบบมำตรฐำน ในกำรบริห ำร
คุณภำพ มีหัวใจส ำคัญคือกำรจัดท ำข้อก ำหนด 
ของงำน เพรำะต้องน ำไปปฏิบตัแิละน ำไปพิจำรณำ
ตรวจประเมิน โดยโครงสร้ำงพื้นฐำนสอดคล้องกบั
วงจรกำรพฒันำ PDCA (P = วำงแผน, D = ปฏบิตัิ, 
C = ตรวจสอบ,  A = ปรบัปรงุ) กำรระบุขอ้ก ำหนดที่
จ ำเป็นในระบบบรหิำรคุณภำพ เพื่อมุ่งสรำ้งควำมพงึ
พอใจต่อลกูคำ้อยำ่งเป็นระบบมำกกว่ำกำรมุง่เน้นกำร
ตรวจสอบในผลิตภัณฑ์หรือบริกำร  ด้วยกำรมุ่ง
ส่งเสรมิให้มกีำรน ำเอำแนวทำงกำรจดักำรโดยมอง
แบบกระบวนกำรในกำรบรหิำรงำนดำ้นคุณภำพของ
องค์กรโดยรวมว่ำกิจกรรมใดๆ ก็ตำมที่มีกำรรบัสิ่ง
ป้ อน เข้ ำ  ( Inputs) แล้ วมีก ำ ร เป ลี่ ย น แป ล งให้
กลำยเป็นผลติผลของกจิกรรม และส่งออกไปเป็นสิง่
ป้อนออก (Outputs) แล้วกิจกรรมเช่นกล่ำวถึงนี้  
อำจเรียกว่ำเป็น กระบวนกำร (Process) (NSAI 
Certification Department, 2012) 

ใน ปี  พ .ศ . 2557 ส ำ นั ก วิ ท ย บ ริก ำ ร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์  เป็นส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ แห่งแรกของภำคเหนือที่ได้กำรรบัรอง

มำตรฐำน ISO 9001:2008 ในทุกส่วนงำน อนัได้แก ่
1) ส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 2) ศูนย์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร  และ 3) ศูนย์วทิยบรกิำร 
ซึ่งแต่ละส่วนงำนมีเนื้อหำงำนที่แตกต่ำงกันอย่ำง
สิ้นเชิง  ด้วยเหตุดังกล่ำวคณะผู้วิจัยซึ่งท ำงำนใน 
ส่วนงำนก ำกับดู แลกำรด ำ เนิ น งำนของส ำนั ก 
วทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ใหเ้ป็นไปตำม 
ISO 9001:2008 จึงสนใจที่จะศึกษำว่ำบุคลำกรใน
ระดบัต่ำงๆ ในแต่ละส่วนงำนว่ำมทีศันคต ิยอมรบัได ้
หรอืยงัมปีญัหำอื่นทีย่งัยอมรบัไมไ่ด้ หลงัจำกทีส่ ำนัก
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด ำเนินกำร
ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงระบบกำรบรหิำรงำนโดยใช้
ระบบบรหิำรคุณภำพ ISO 9001:2008 เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ย ังมีปญัหำ
เพื่ อให้องค์กรสำมำรถด ำเนินกิจกำรได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพต่อไป 

อปุกรณ์และวิธีการ 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ท ำกำรเก็บข้อมูลจำกประชำกรทัง้หมด 
จ ำนวนรวมทัง้สิ้น 32 คน  (มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสว รรค์ , 2558 ) โด ยแบ่ ง เป็ น ส ำนั ก งำน
ผู้อ ำนวยกำร จ ำนวน  3 คน   ศูนย์ เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร จ ำนวน 13 คน และศูนย์
วทิยบรกิำร จ ำนวน 16 คน 

เคร่ืองมือ 
เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นกำรเกบ็รวบรวม ขอ้มลู เป็น

แบบสอบถำม (Questionnaire) โดยผูว้จิยัไดส้รำ้งขึน้
จำกค ำนิยำมศพัท์เชงิปฏิบตักิำร โดยแบบสอบถำม 
มทีัง้หมด 3 สว่น ดงันี้ 

1) สอบถำมเกี่ยวกับป ัจจัยส่วนบุคคล 
ป ระกอบด้วย  เพ ศ  ป ระสบกำรณ์ กำรท ำงำน  
ระดับกำรศึกษำสูงสุด หน่วยงำน และต ำแหน่ง  
มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรำยกำร (Check List) 
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2) สอบถำมเกี่ยวกบัทัศนคติของบุคลำกร
ส ำนกัวทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ ต่อระบบ
บรหิำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 จ ำนวน 
30 ขอ้ ประกอบด้วย ด้ำนกำรรบัรู ้(Cognitive) ด้ำน
ค ว ำ ม รู้ สึ ก  (Affective)  แ ล ะ ด้ ำ น พ ฤ ติ ก ร ร ม 
(Behavior) มลีกัษณะเป็นแบบมำตรำส่วนประมำณ
ค่ำ (Rating Scale) ซึ่ งมีตัว เลือกตำมระดับกำร
ยอมรบั กำรเปลี่ยนแปลงองค์กรตำมควำมคิดเห็น 
โดยก ำหนดค่ำ คะแนนออกเป็น 5 ระดบั ตัง้แต่เห็น
ดว้ยมำกทีสุ่ด (คะแนน 5) เหน็ด้วยมำก (คะแนน 4) 
เห็ น ด้ วยป ำนกลำง  (ค ะแนน  3) ไม่ เห็ น ด้ วย  
(คะแนน 2) และไมเ่หน็ดว้ยมำกทีส่ดุ (คะแนน 1)  

3) ส อ บ ถ ำม เกี่ ย ว กั บ ค ว ำ ม คิ ด เห็ น 
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มีลักษณะเป็นค ำถำม
ปลำยเปิด (Open-Ended Question) 

ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
ท ำกำรศกึษำคน้คว้ำจำกเอกสำรต ำรำต่ำงๆ 

และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลง
องคก์รตำมระบบบรหิำรงำนคุณภำพระบบมำตรฐำน 
ISO 9001:2008 และน ำร่ำงแบบสอบถำมตรวจสอบ
ควำมถูกตอ้งครบถว้นของเนื้อหำ จำกนัน้หำค่ำควำม
เที่ยงตรงของเครื่องมือ (Validity) โดยเสนอต่อ
ผู้ท รงคุณ วุฒิภ ำยนอก จ ำนวน  3 ท่ ำน  ได้แก ่ 
1) ผูเ้ชีย่วชำญจำกบรษิทัรบัวำงระบบมำตรฐำน ISO 
2) ผู้ เชี่ ย วช ำญด้ ำนกำรตรวจวัดมำตรฐำน ใน
สถำบันอุดมศึกษำ และ 3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตำมล ำดับ 
โดยหำคำ่ดชันีของควำมสอดคลอ้งระหว่ำงขอ้ค ำถำม
แต่ละข้อกับจุดประสงค์  (Index of Item Objective 
Congruence) (Polit and Beck, 2008) 

ตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมอืดว้ยกำรหำ
ค่ำควำมเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถำม โดย
ให้บุคลำกรภำยในส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ที่อยู่ภำยใต้ระบบบริหำรงำนตำม
มำตรฐำน ISO 9001:2008 ทดลองตอบแบบสอบถำม
เพื่อหำควำมเที่ยงตรงของแบบสอบถำม (Try- out) 
จ ำน วน  5 ชุ ด  และส่ งแบบสอบถำม ให้ส ำนั ก 
วทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยั

รำชภัฏล ำปำง ซึ่งเป็นหน่วยงำนที่ผ่ำนกำรรบัรอง
ร ะบ บ คุ ณ ภ ำพ ม ำต ร ฐ ำน  ISO ใน ส่ ว น ข อ ง 
ศูนย์วิทยบรกิำร เพื่อน ำกลบัมำหำค่ำควำมเชื่อมัน่
ของแบบสอบถำม โดยน ำผลของขอ้มูลทีไ่ด้เฉพำะที่
มกีำรวดัแบบมำตรำสว่นประมำณคำ่มำค ำนวณหำค่ำ
ควำม เชื่ อมั น่  โดย ใช้สห สัมป ระสิท ธิ แ์ อลฟ ำ  
(α-Coefficient) ของครอนบำค (Conbrach) (วรญัญำ
, 2553) ซึ่งจำกผลกำรค ำนวณพบว่ำมีค่ำควำม
เชือ่มัน่ของแบบสอบถำม เทำ่กบั 0.98 

การวิเคราะหข้์อมลู 
ขอ้มลูจำกงำนวจิยัวเิครำะหโ์ดยใชโ้ปรแกรม 

ส ำเรจ็รปูทำงสถติ ิแบบสอบถำมส่วนที ่1 ปจัจยัส่วน
บุ ค ค ล  ใช้ ก ำ ร วิ เค ร ำ ะห์ ค่ ำ ค ว ำม ถี่  ร้ อ ย ล ะ 
แบบสอบถำมส่วนที่ 2 ใช้กำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย  
ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวเิครำะห์สมัพนัธ์เพยีร์
สนั (Pearson Correlation) ระหว่ำงปจัจยัส่วนบุคคล 
โดยแปลงให้เป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) กบั
กำรรับรู้ ควำมรู้สึก และพฤติกรรม ที่มีต่อระบบ
บรหิำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008  

ผลการศึกษา 
บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ จ ำนวนทัง้สิน้ 32 คน เป็นเพศชำยรอ้ยละ 
40.62 เพศหญิ งร้อยละ 59.38  ส่วนใหญ่ เป็น
บุคลำกรสำยสนับสนุน  (ร้อยละ 87.50) โดยมี
ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนน้อยกว่ำ 10 ปี มำกทีสุ่ด 
(ร้อยละ 68.75) และมีระดับกำรศึกษำสูงสุดระดับ
ปรญิญำตรมีำกที่สุด (รอ้ยละ 87.50) โดยมำกสงักดั
หน่วยงำนในส่วนของศูนย์วิทยบริกำรมำกที่สุด  
(รอ้ยละ 50.00) (ตำรำงที ่1) 

ผลกำรวเิครำะห์ระดบัทศันคตขิองบุคลำกร
ส ำนั กวิทยบริกำรและเทคโน โลยีส ำรสน เทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ต่ อระบบกำร
บ ริห ำรงำน ต ำม ม ำต รฐำน  ISO 9001 :200 8  
ทัง้ 3 ด้ำน ได้แก่  ด้ำนกำรรับรู้ ด้ำนควำมรู้สึก  
และดำ้นพฤตกิรรม พบว่ำบุคลำกรมรีะดบัทศันคตใิน
ด้ำนกำรรับ รู้  และด้ ำนควำมรู้สึก  อยู่ ใน ระดับ 
เห็นด้วยมำก ทัง้สองด้ำน โดยคะแนนเฉลี่ย 3.49 
แ ล ะค ะแน น เฉ ลี่ ย  3 .4 1  ต ำม ล ำ ดั บ  ขณ ะที ่
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ดำ้นพฤตกิรรมมคี่ำคะแนนเฉลีย่ทีน้่อยกว่ำ โดยมคี่ำ
เท่ำกับ  3.27 ซึ่งอยู่ ในระดับเห็นด้วยปำนกลำง 
(ตำรำงที ่2) 
 
ตำรำงที่  1  ข้ อ มู ลทั ่ว ไป ข องบุ ค ล ำก รส ำนั ก 
วทิยบรกิำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ มหำวทิยำลยั
รำชภฏันครสวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตำรำงที ่2  ทศันคตขิองบุคลำกรโดยรวมต่อระบบ
บรหิำรงำนตำมมำตรฐำน ISO9001:2008  

 
 
 
 
 

 
 

ผลกำรวิเครำะห์ระดบัทศันคติด้ำนกำรรบัรู ้  
ควำมรูส้กึและพฤตกิรรมของบุคลำกรส ำนักวทิยบรกิำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ

นครสวรรคร์ะหว่ำง 3 หน่วยงำนโดยภำพรวม พบว่ำ 
ศนูย์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร มทีศันคติ
ในเรื่องกำรรบัรู้ ควำมรูส้กึในเชงิบวกต่อบรหิำรงำน
ตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 มำกที่สุดเมื่อเทยีบ
กับอีกสองหน่วยงำน  ขณ ะที่ศูนย์วิทยบริกำร 
มีทัศนคติในด้ำนกำรรบัรู้ และควำมรู้สึกน้อยที่สุด 
ขณะทีใ่นดำ้นพฤตกิรรมพบว่ำส ำนกังำนผูอ้ ำนวยกำร
มคีำ่มำกทีส่ดุ (ตำรำงที ่3) 

ผลกำรวเิครำะหค์วำมแตกต่ำงระหว่ำงขอ้มลู
ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ งบุ ค ล ำก รส ำนั ก วิ ท ย บ ริก ำ ร 
และเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ส่ งผลต่อทัศนคติ
(ลกัษณะประชำกรศำสตรผ์ูว้จิยัได้ปรบัเป็น Dummy 
variable เพื่อสำมำรถใช้วิเครำะห์กำรทดถอยได้) 
พบว่ำข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ ประสบกำรณ์
ก ำรท ำ งำน  ร ะดับ ก ำรศึ กษ ำ  แ ล ะต ำแ ห น่ ง  
ไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบัทศันคตอิย่ำงมนีัยส ำคญั 
เป็นทำงลบที่ระดับทำงสถิติ P<0.05 ซึ่งสรุปได้ว่ำ
ควำมแตกต่ำงของขอ้มูลส่วนบุคคลดงักล่ำวไม่ส่งผล
ต่อทัศนคติกำรยอมรับของบุคลำกรที่มีต่อระบบ
บริหำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 แต่ใน
สว่นของควำมแตกต่ำงของหน่วยงำนภำยใน พบว่ำมี
ควำมสมัพนัธ์กบัระดบัทศันคตอิย่ำงมนีัยส ำคญัเป็น
ทำงบวกที่ ระดับทำงสถิติ  P<0.05 ซึ่ งส่ งผลต่ อ
ทัศนคติกำรยอมรับของบุ คลำกรที่มีต่ อระบบ
บ ริ ห ำ ร ง ำ น ต ำ ม ม ำ ต ร ฐ ำ น  ISO 9001:2008   
(ตำรำงที ่4)  

ควำมสัมพันธ์ด้ำนกำรรับรู้  ควำมรู้สึก   
และพฤติกรรม ของบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร 
แล ะ เท ค โน โลยีส ำรสน เท ศ  พ บ ว่ ำ  ก ำรรับ รู ้ 
ควำมรูส้ ึก และพฤติกรรม ต่อระบบกำรบรหิำรงำน
ตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 มคีวำมพนัธก์นัอยำ่ง
มนียัส ำคญั (P<0.05) (ตำรำงที ่5) 
 
 
 
 
 
 

ลกัษณะข้อมูล จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
ชำย 13 40.62 
หญงิ 19 59.38 
ประสบการณ์ท างาน   
ต ่ำกว่ำ  1 ปี 3 9.38 
1 – 5 ปี 11 34.38 
6 – 10 ปี 8 25.00 
11 – 15 ปี 8 25.00 
15 – 20 ปี 0 0 
20 ปีขึน้ไป 2 6.25 
ระดบัการศึกษาสงูสุด   
อนุปรญิญำ 1 3.13 
ปรญิญำตร ี 28 87.50 
ปรญิญำโท 3 9.38 
หน่วยงาน   
ศนูยว์ทิยบรกิำร 16 50.00 
ศนูยเ์ทคโนโลยี
สำรสนเทศฯ 

13 40.63 

ส ำนกังำนผูอ้ ำนวยกำร 3 9.38 
ต าแหน่ง   
ผูบ้รหิำร 0 0.00 
หวัหน้ำกลุ่มงำน 4 12.50 
บุคลำกรสำยสนบัสนุน 28 87.50 

 
 
 

ทศันคติ คะแนนเฉล่ีย ระดบัทศันคติ 
ดำ้นกำรรบัรู ้ 3.49 เหน็ดว้ยมำก 
ดำ้นควำมรูส้กึ  3.41 เหน็ดว้ยมำก 
ดำ้นพฤตกิรรม  3.27 เหน็ดว้ยปำนกลำง 
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ตำรำงที ่3 ระดบัทศันคตขิองบุคลำกรต่อระบบบรหิำร 
งำนตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 จ ำแนก
หน่วยงำน 
 

 
ตำรำงที่ 4  ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลส่วนบุคคล 
กบัระดบัทศันคตติ่อระบบบรหิำรงำนตำมมำตรฐำน 
ISO 9001:2008 
 
 
 
 

 
 
 (P<0.05) 

 
ตำรำงที ่5 ควำมสมัพนัธร์ะหวำ่งกำรรบัรู ้ควำมรูส้กึ 
และพฤตกิรรม 

 
 
 
 

 (P<0.05) 

 
วิจารณ์ 

ระดบัทศันคตขิองบุคลำกรส ำนกัวทิยบรกิำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครสวรรค์ ที่มีต่อระบบบรหิำรงำนตำมมำตรฐำน 
ISO 9001:2008 โดยภำพรวม พบว่ำบุคลำกรมรีะดบั
ทัศนคติอยู่ ใน เกณฑ์มำตรฐำนระดับปำนกลำง  
ซึ่งพบว่ำมีค่ำเฉลี่ยน้อยกว่ำกำรศกึษำงำนวิจยัของ 
พฒันำ และคณะ (2559) ทีศ่กึษำเกีย่วกบักำรยอมรบั
ระบบบริหำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008  
ของ บรษิทั พ.ีท.ีจ ีกรุ๊ป จ ำกดั ซึง่มรีะดบักำรยอมรบั
อยู่ ใน เกณ ฑ์ ม ำต รฐำน ระดับ ม ำก  ทั ้งนี้ อ ำ จ
เนื่องมำจำกกำรที่ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด ำเนินกำรโดยใช้ระบบทำงรำชกำรมำ
เป็นระยะเวลำนำน จงึส่งผลต่อทศันคตทิี่ในเชงิบวก

ต่อระบบบรหิำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 
เมือ่เทยีบกบับรษิทัเอกชน (อรอมุำ, 2547) 

ขณะที่ข้อมูลทัว่ไปของบุคลำกรด้ำนต่ำงๆ 
พบว่ำ ไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัระดบัทศันคติต่อระบบ
บริหำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 ทัง้นี้
เนื่องมำจำกกำรที่ส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศไดน้ ำระบบบรหิำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 
9001:2008 ม ำป รับ ใช้ ใน ทุ ก ส่ วน งำน  แ ล ะ ใน
ระยะเวลำเดยีวกนัทัว่ทัง้องค์กร กำรเรยีนรูท้ ำควำม
เขำ้ใจต่อระบบจงึเป็นไปโดยพรอ้มกนั  ดงันัน้ขอ้มูล
ทัว่ไปเกีย่วกบั เพศ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ระดบั
กำรศกึษำ ต ำแหน่ง จงึไม่ส่งผลต่อระดบัทศัคตขิอง
บุคลำกร  ทัง้นี้สอดคล้องกบักำรศกึษำของ ธรีนันท์
(2543) ทีพ่บว่ำถำ้บุคคลไดเ้กดิกำรรบัรูจ้ำกปจัจยัสิง่
ต่ำงๆ รอบตวัจะส่งผลก่อให้เกดิควำมรูส้กึต่อสิง่นัน้ 
และจะมอีทิธิพลต่อกำรแสดงออกทำงพฤติกรรมใน
แบบทีต่่ำงกนัออกไป 

แต่เมื่อเปรียบเทียบทัศนติของบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำนย่อย ของส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ กลับพบว่ำศูนย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร มรีะดบัทศันตใินเชงิบวก
ต่อระบบบรหิำรงำนตำมมำตรฐำน ISO 9001:2008 
มำกทีส่ดุ ทัง้นี้อำจเนื่องจำกกำรจดักำรเอกสำรต่ำง ๆ 
ของระบบคณุภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 จะตอ้ง
ใชค้อมพวิเตอรใ์นกำรควบคุมกำรด ำเนินกำร (NSAI 
Certification Department, 2012) รวมทัง้รำยละเอยีด
งำนของศนูยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำรนัน้
มลีกัษณะงำนทีด่ ำเนินกำรเป็นระบบ ซึง่เมือ่น ำระบบ
คุณภำพมำตรฐำน ISO 9001:2008 เขำ้มำใชบ้รหิำร
จัดกำร ส่งผลท ำให้กระบวนงำนเกิดควำมชัดเจน 
และมปีระสทิธภิำพอย่ำงเหน็ไดช้ดักว่ำส่วนงำนอื่นๆ 
ตำมกรอบเวลำทีก่ ำหนด  

จำกผลกำรศึกษำพบว่ำในอนำคตควร
ส่งเสริมให้บุคลำกรได้ท ำกิจกรรมที่สำมำรถสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบบริหำรงำนตำม
มำตรฐำน ISO 9001:2008 ร่วมกัน  เช่น  กำรจัด
อบรม สัมมนำ กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อ
แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ภำยในหน่วยงำน เพื่อให้

ข้อมลูส่วนบคุคล การรบัรู้  ความรู้สึก  พฤติกรรม  

เพศ -0.24 .073 -.115 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน -.068 -.008 .012 
ระดบักำรศกึษำ .003 -.035 -.083 
ต ำแหน่ง -.117 -.139 -.210 
หน่วยงำน .295* .227* .118* 
    

 

หน่วยงาน การรบัรู้  ความรู้สึก พฤติกรรม 
ส ำนกังำนผูอ้ ำนวยกำร 3.47 3.47 3.33 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีำรสนเทศฯ 3.78 3.60 3.32 

ศนูยว์ทิยบรกิำร 3.26 3.25 3.21 

 

 พฤติกรรม การรบัรู้ ความรู้สึก 
พฤติกรรม -   
การรบัรู้ 0.690* -  
ความรู้สึก 0.733* 0.859* - 
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บุคลำกรเกดิทศันคตทิีด่ใีนเชงิบวก และปฏบิตัหิน้ำที่
ตำมกระบวนงำนตำมระบบบรหิำรงำนตำมมำตรฐำน 
ISO 9001:2008 ไปในทศิทำงเดยีวกนั  

ข้อเสนอแนะการวิจยั 
 ข้อมูลที่ ได้จำกงำนวิจัย  ในครัง้นี้  ควร
น ำไปใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรตดัสนิใจของผูบ้รหิำร
ในกำรจดักจิกรรมเพื่อสรำ้งทศันคตทิีด่ขีองบุคลำกร
ภ ำย ใต้ ร ะบบบ ริห ำรงำนตำมมำต รฐำน  ISO 
9001:2008 และจะเป็นประโยชน์ต่อกำรพฒันำงำน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องหน่วยงำนมำกยิง่ขึน้ และใน
อนำคตควรศึกษำ ในกำรสมัภำษณ์บุคลกำรเชงิลึก
เพื่อทรำบถึงปญัหำ และอุปสรรค์ในกำรปฏิบัติงำน
ภ ำย ใต้ ร ะบบบ ริห ำรงำนตำมมำต รฐำน  ISO 
9001:2008 เพื่อท ำกำรแก้ปญัหำหรือจัดกิจกรรม
แกไ้ขไดต้รงประเดน็มำกยิง่ขึน้  

ค าขอบคณุ 
 ขอขอบคุณส ำนักวทิยบรกิำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ ที่
สนับสนุนด้ำนงบประมำณ  และขอขอบคุณผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย ์ดร.ทนิพนัธุ์ เนตรแพ รองผูอ้ ำนวยกำร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ให้
ค ำปรกึษำตลอดกำรด ำเนินงำนวจิยั  
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คณุธรรมและจริยธรรมตามเกณฑม์าตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรี ของนักศึกษา 
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

Virtue and Morality on Criteria of Undergraduate Qualification of Students  
of Public Administration Program of Songkhla Rajabhat University 

 
ไชยา เกษารตัน์1* และ นางสาวบณิุกา จนัทรเ์กต1ุ 

Chaiya Kesarat1* and Bunika Chanked1 
 

ABSTRACT 
 The purposes of study were to study of levels and relationship between the virtue and morality on 
criteria of undergraduate qualification of students of Public Administration Program (PAP) of Songkhla 
Rajabhat University (SKRU) and the personal factors. The samples for study were students of PAP of 
SKRU. The 5-rating scale questionnaires were used to collect data. The questionnaires were tested for 
reliability before using (Cronbach’s alpha was 0.903). The questionnaires were filled out by 200 
respondents, which were selected by stratified sampling and simple random sampling procedures. The 
data collected were computed and analyzed via frequency, percentage, mean, standard deviation, and 
chi-square (𝜒2). The results of the study revealed that the levels of the virtue and morality on criteria of 
undergraduate qualification of students of PAP of SKRU was at the high level. In terms of analysis of 
relationship between the virtue and morality on criteria of undergraduate qualification of students of PAP of 
SKRU, during gender, age, and grad were no statistically significant. However, the relationship between 
the virtue and morality on criteria of undergraduate qualification of students of PAP of SKRU and the class 
level was statistically significant level of .01  
Keywords: Virtue, Morality, Students, Undergraduate Qualification 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษาครัง้นี้วตัถุประสงค์เพื่อวดัระดบัคุณธรรมและจรยิธรรม และเพื่อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง

คุณธรรมและจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ีของนักศึกษาสาขารฐัประศาสนศาสตร ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลากับปจัจัยส่วนบุคคล โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จ านวน 200 คน ซึง่ไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบชัน้ภูม ิและสุ่มอย่างงา่ย แบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ประกอบด้วย 20 ขอ้ค าถาม มคี่าสมัประสิทธิอ์ลัฟ่าของครอนบาค เท่ากบั 
0.903 ท าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใช้คา่ความถี ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติไิคสแควร ์(𝜒2) 
ผลการศกึษาพบว่า ระดบัคณุธรรมและจรยิธรรมตามเกณฑม์าตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษาสาขารฐั
ประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง และเมื่อท าการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์

                                                 
1 โปรแกรมวชิารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จ.สงขลา 90000 
Public Administration Program, Songkhla Rajabhat University, Songkhla 90000, Thailand. 
*Corresponding author: E-mail chaiya.ke@skru.ac.th 
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ระหว่างคณุธรรมและจรยิธรรมตามเกณฑม์าตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนักศกึษาสาขารฐัประศาสนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลากบัเพศ อาย ุและเกรดเฉลีย่ปจัจุบนั พบว่า ไมม่คีวามสมัพนัธ์กนั ในขณะทีค่วามสมัพนัธ์
ระหว่างคุณธรรมและจรยิธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนักศกึษาสาขารฐัประศาสนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลากบัระดบัชัน้ปี พบว่า มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01   
ค าหลกั: คณุธรรม, จรยิธรรม, นกัศกึษา, มาตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตร ี
 

ค าน า 
โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะ

มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั
สงขลา ได้ด าเนินการสอนในสาขาวิชารฐัประศาสน
ศาสตร ์ภายใตห้ลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิา
รัฐป ระศาสนศาสตร์  ตั ้งแต่ ปี ก ารศึกษ า 2544 
จนกระทัง่ถึงปจัจุบัน ตลอดระยะเวลาในการเปิด
หลักสูตร ได้มีการติดตาม ประเมินผลและปรบัปรุง
หลักสูต ร ให้มีค วามทัน สมัย  พ ร้อม รับ กับ การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
วัฒ นธรรมที่ มีค วาม เป็ นพ ลวัตอยู่ ต ลอด เวล า 
นอกจากนี้การศึกษาในสาขารฐัประศาสนศาสตร์มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ทั ้งใน
ระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญ พ.ศ.2550 ซึ่งให้
ความส าคญัในเรื่องการกระจายอ านาจการปกครอง
ไปสู่ท้องถิ่น การให้ท้องถิ่นมีอิสระในการก าหนด
นโยบาย มอีสิระการใช้หรอืควบคุมทรพัยากรต่าง ๆ 
ของทอ้งถิน่เอง ดงันัน้การใหท้อ้งถิ่นมคีวามพรอ้มทัง้
ในดา้นบุคลากร ดา้นการบรหิารจดัการ ดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรมตามหลกัธรรมาภิบาล มีส านึกในส่วนรวม
หรือมีจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของ
บุคลากรภาครฐัหรอืแม้กระทัง่บุคลากรที่ไม่ได้อยู่ใน
องค์การภาครฐัแต่ต้องค านึงถงึประโยชน์ขององค์การ
หรอืประโยชน์ของสงัคมจึงเป็นสิง่ส าคญั (โปรแกรม
วชิารฐัประศาสนศาสตร,์ 2555) 

การจดัการศึกษาหลกัสูตรระดบัปรญิญาตร ี
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ จ าเป็นต้องมมีาตรฐาน
ไม่ต ่ ากว่ า  “มาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ” ซึ่งได้
ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับ
ปรญิญาตรอีย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม

จรยิธรรม แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จรยิธรรม เชน่ ความมวีนิยั มคีวามรบัผดิชอบ ซื่อสตัย์
สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และ
เขา้ใจโลก เป็นต้น 2) ด้านความรู ้3) ด้านทกัษะทาง
ปญัญา 4) ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผดิชอบ และ 5) ด้านทกัษะการวเิคราะห์เชงิ
ตวัเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) จากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณธรรม
จรยิธรรมนัน้ บณัฑติทางดา้นรฐัประศาสนศาสตร ์ซึ่ง
ถือเป็นนักบรหิารงานภาครฐัในอนาคตจ าเป็นต้องม ี
และถูกระบุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ที่ระบุว่า
เจา้หน้าทีร่ฐัต้องมคีวามโปร่งใสในการปฏบิตัริาชการ 
เนื่องจากปญัหาทุจรติคอร์รปัชัน่เป็นปญัหาส าคญัใน
ระดบัประเทศทีส่ ัง่สมมาเป็นเวลานาน ดงันัน้จงึตอ้งให้
ความส าคญัในเรื่องการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ 
ซึง่จะเป็นการลดความสญูเสยีของภาครฐัในระยะยาว 
และสร้างความ เชื่ อถือไว้วางใจของประชาชน 
(ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2556) 
จากประเด็นดังกล่าว โปรแกรมวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ ได้ให้ความส าคัญต่อการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลกัษณะในด้านคุณธรรม จรยิธรรม ซึ่งได้ก าหนด
ไวใ้นหลกัสตูรรฐัประศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรุง 
พุทธศกัราช 2555 หมวดที่ 4 ผลการเรยีนรู ้กลยุทธ์
การสอนและการประเมนิผล ซึ่งก าหนดด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ที่ให้ผู้เรียนจะต้องเข้าใจและตระหนักใน
คุณค่าของคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละและซื่อสตัย์
สุจรติ มีวินัย ตรงต่อเวลา รบัผิดชอบต่อตนเองและ
สงัคม เคารพกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์าร
และสงัคม รวมถงึมคีวามรบัผดิชอบและจรรยาบรรณ
ต่อการเป็นนักบรหิารงานภาครฐั ดงัทีโ่กลด์สมทิ และ
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เอกเกอส์ (2552) กล่าวว่า นักบริหารงานภาครัฐ
จะต้องเป็นผู้สร้างคุณค่าสาธารณะ (Public value) 
ต้องยดึ “เป้าประสงค์สาธารณะ” เป็นหลัก ตลอดจน
ต้องมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปญัหาสังคมได้ มี
ความรบัผดิชอบและมวีนิยัในการท างาน ซึง่สอดคลอ้ง
กบัไชยา (2559) ที่อธิบายว่า นักบรหิารงานภาครฐั
ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน 
สามารถน าการเปลีย่นแปลงไปปฏบิตัใิหเ้กดิผลส าเรจ็
ได ้

แสดงให้เห็นว่าประเด็นด้านการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรือผู้ที่ศึกษาใน
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์มคีวามส าคญัยิง่ เพราะ
สง่ผลต่อการพฒันาประเทศในอนาคต ผูว้จิยัจงึมคีวาม
สนใจที่จะศึกษาคุณธรรมและจริยธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนักศกึษาสาขา
รฐัประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา ซึ่ง
เป็นผลมาจากการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรรฐั
ประศาสนศาสตรบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา อนัจะท าใหห้ลกัสตูรรฐัประศาสตรบณัฑติได้มี
การพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอนเพื่อ
ตอบสนององคก์ารและสงัคมต่อไป 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อวดัระดับคุณธรรมและจรยิธรรมตาม

เกณฑม์าตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษา
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  

2. เพื่ อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ร ะหว่ าง
คุณธรรมและจรยิธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาสาขารัฐประศาสน
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลากบัปจัจยัสว่นบุคคล  

อปุกรณ์และวิธีการ 
การวิจัยเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตาม

เกณฑม์าตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษา
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
เป็นการวิจัย เชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษาสาขาวิชารฐั
ประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา จ านวน 
415 คน (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 
2559) ซึ่งเลือกขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรการ

ค านวณของยามาเน่ (Yamane, 1973) ได้ขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม คอื 200 ตวัอย่าง หลงัจาก
นั ้น ใช้วิธีการสุ่ มแบบชั ้นภู มิ  (Stratified Random 
Sampling) และวธิกีารสุ่มอย่างงา่ย (Simple Random 
Sampling) เพื่ อ เลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั ้น ปี
การศกึษา เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม
ที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
จ านวน 20 ข้อ แบ่ งออกเป็น  3 ประเด็น  ได้แก ่
ประเด็นที ่1 มคีวามเขา้ใจและตระหนักในคุณค่าของ
คุณธรรม จรยิธรรม เสยีสละและซื่อสตัย์สุจรติ ได้ค่า
ความเชือ่มัน่เทา่กบั 0.856 ประเดน็ที ่2 มวีนิยั ตรงต่อ
เวล า  รับ ผิด ชอบต่ อตน เองแล ะสังคม  เค ารพ
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์ารและสงัคม ได้
คา่ความเชือ่มัน่เทา่กบั 0.817 และประเดน็ที ่3 มคีวาม
รบัผดิชอบและจรรยาบรรณต่อการเป็นนักบรหิารงาน
ภาครฐั ไดค้่าความเชื่อมัน่เท่ากบั 0.774 และค่าความ
เชื่อมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.903 ส่วนการวเิคราะหข์อ้มูล 
ผูว้จิยัใชก้ารประมวลผลขอ้มลูด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางสถิติ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน 
ได้แก่  ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติไคสแควร์ (chi-square: 𝜒2) 
เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและ
จรยิธรรมตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี
ของนักศกึษาสาขารฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภัฏสงขลากบัปจัจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ
ระดบัชัน้ปี และเกรดเฉลี่ย โดยก าหนดเกณฑ์การวดั
ระดบัคณุธรรมและจรยิธรรมตามคะแนนซึง่องิกลุ่มจาก
คะแนนเฉลีย่ของค าตอบทัง้หมด แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ดงัตารางที ่1 และใชเ้กณฑก์ารวดัระดบัความสมัพนัธ์
ของเพคและคณะ (Peck et al., 2008) ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่1 ชว่งคา่เฉลีย่เพือ่วดัระดบัคณุธรรมและ จรยิธรรม 

ช่วงค่าเฉล่ีย ระดบัคณุธรรมและจริยธรรม 
3.68 – 5.00 สงู 
2.34 – 3.67 ปานกลาง 
1.00 – 2.33 ต ่า 
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ตารางที ่2 เกณฑค์า่สหสมัพนัธ์ 

ค่าสหสมัพนัธ ์ ความหมาย 
มากกว่า ±0.80 สมัพนัธก์นัสงู 
±0.50 ถงึ ±0.80 สมัพนัธก์นัปานกลาง 
น้อยกว่า ±0.50  และสมัพนัธก์นัต ่า 

 
ผล 

ผลการวเิคราะหร์ะดบัคุณธรรมและจรยิธรรม
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของ
นักศกึษาสาขารฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสงขลา ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัสงู (�̅�=3.98) 
เมื่อพจิารณาในแต่ละประเด็น พบว่า ประเด็นที่ 1 มี
ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละและซื่อสตัย์สุจรติ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
(�̅�= 4.08) โดยในประเด็นย่อย พบว่า เขา้ใจในคุณค่า
ของความซื่อสตัยส์ุจรติ มคีา่เฉลีย่สงูสดุ และเขา้ใจในจติ
วิญาณของรัฐประศาสนศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยต ่ าสุด 
รองลงมา ประเด็นที ่2 มวีนิัย ตรงต่อเวลา รบัผดิชอบ
ต่อตนเองและสงัคม เคารพกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ขององคก์ารและสงัคม (�̅�= 3.93) โดยในประเดน็ย่อย 
พบว่า ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบัต่าง ๆ ของ
มหาวทิยาลยั มคี่าเฉลีย่สงูสุด และไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรม
ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยัครบตามก าหนด มคี่าเฉลี่ย
ต ่ าสุด  และประเด็นที่  3 มีความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณต่อการเป็นนักบริหารงานภาครัฐ  มี
ค่าเฉลี่ยต ่าสุด (�̅�= 3.92) โดยในประเด็นย่อย พบว่า 
สามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของการเป็นนัก
บรหิารงานภาครฐัได ้มคี่าเฉลีย่สงูสุด และรูแ้ละเขา้ใจ
เกีย่วกบัจรรยาบรรณต่อการเป็นนักบรหิารงานภาครฐั 
มคีา่เฉลีย่ต ่าสดุ (ดตูารางที ่3) 

 
ตารางที่ 3 ระดับคุณธรรมและจรยิธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนักศกึษาสาขา
รฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา  

ตวัแปร �̅� S.D. 
ระดบั

คณุธรรม 
จริยธรรม 

ประเดน็ท่ี 1 มีความเข้าใจและ 4.08 1.14 ระดบัสงู 

ตวัแปร �̅� S.D. 
ระดบั

คณุธรรม 
จริยธรรม 

ตระหนักในคณุค่าของคณุธรรม 
จริยธรรม เสียสละและซ่ือสตัย ์สจุริต  
1. ท่านเขา้ใจในคุณค่าของคุณธรรม 
และจรยิธรรม 

4.07 1.16 ระดบัสงู 

2. ท่านเขา้ใจในคุณค่าของการเสยีสละ 4.11 1.23 ระดบัสงู 
3. ท่านเขา้ใจในคุณค่าของความ
ซื่อสตัยส์ุจรติ 

4.18 1.20 ระดบัสงู 

4. ท่านเขา้ใจในจติวญิาณของรฐั
ประศาสนศาสตร ์

3.95 1.16 ระดบัสงู 

5. ท่านไดต้ระหนกัในคุณค่าของ
คุณธรรมและจรยิธรรม 

4.01 1.20 ระดบัสงู 

6. ท่านไดต้ระหนกัในคุณค่าของ
การเสยีสละ 

4.12 1.20 ระดบัสงู 

7. ท่านไดต้ระหนกัในคุณค่าของ
ความซื่อสตัยส์ุจรติ 

4.14 1.19 ระดบัสงู 

8. ท่านตระหนกัในจติวญิาณของรฐั
ประศาสนศาสตร ์

4.05 1.19 ระดบัสงู 

ประเดน็ท่ี 2 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
รบัผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
เคารพกฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่าง ๆ  
ขององคก์าร และสงัคม 

3.93 1.09 ระดบัสงู 

1. ท่านไดป้ฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

4.01 1.18 ระดบัสงู 

2. ท่านไดเ้ขา้เรยีนตรงตามเวลาที่
มหาวทิยาลยัก าหนด 

3.95 1.17 ระดบัสงู 

3. ท่านไดแ้ต่งกายถูกตอ้งตาม
ระเบยีบมหาวทิยาลยั 

3.98 1.23 ระดบัสงู 

4. ท่านไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมต่าง ๆ 
ของมหาวทิยาลยัครบตามก าหนด  

3.83 1.24 ระดบัสงู 

5. ท่านไดป้ฏบิตัติามกฎ ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของสงัคม
ภายนอกมหาวทิยาลยั 

3.89 1.13 ระดบัสงู 

6. ท่านมวีนิยัเสมอทัง้ต่อตนเองและผูอ้ื่น  3.92 1.13 ระดบัสงู 
7. ท่านมคีวามรบัผดิชอบทัง้ต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น 

3.92 1.12 ระดบัสงู 

ประเดน็ท่ี 3 มีความรบัผิดชอบ
และจรรยาบรรณต่อการเป็นนัก
บริหารงานภาครฐั 

3.92 1.09 ระดบัสงู 

1. ท่านรูแ้ละเขา้ใจเกีย่วกบั
จรรยาบรรณต่อการเป็นนกั
บรหิารงานภาครฐั 

3.86 1.17 ระดบัสงู 

2. ท่านสามารถรบัผดิชอบต่ออาชพี
ความเป็นนกับรหิารงานภาครฐัได ้

3.91 1.18 ระดบัสงู 
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ตวัแปร �̅� S.D. 
ระดบั

คณุธรรม 
จริยธรรม 

3. ท่านสามารถปฏบิตัตินเป็น
แบบอย่างของการเป็นนกั
บรหิารงานภาครฐัได ้

3.98 1.14 ระดบัสงู 

4. ท่านสามารถพฒันาตนอนัน าไปสู่
การปฏบิตังิานเพือ่งานสาธารณะได ้

3.96 1.19 ระดบัสงู 

5. ท่านสามารถคน้ควา้หาความรู ้
ตลอดจนวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์
ปญัหาไดอ้ย่างเป็นระบบ อนัจะ
เป็นประโยชน์ต่อการพฒันา
ทอ้งถิน่และประเทศชาต ิ

3.89 1.11 ระดบัสงู 

รวม 3.98 1.08 ระดบัสงู 

 
 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างคุณธรรม
และจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษาสาขารฐัประศาสนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลากบัปจัจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก ่
เพศ อายุ ระดบัชัน้ปี และเกรดเฉลี่ย โดยใชส้ถิตไิคส
แควร์ (chi-square:𝜒2) พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่าง
คุณธรรมและจรยิธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาสาขารัฐประศาสน
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลากบัเพศ อายุ และ
เกรดเฉลี่ยปจัจุบัน ไม่มีความสมัพันธ์กนั ในขณะที่
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมตาม
เกณฑม์าตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษา
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
กบัระดบัชัน้ปี มคีวามสมัพนัธก์นัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิต ิ
Contingency Coefficient เพื่อหาระดับและทิศทาง
ของความสมัพนัธ์ พบว่า มคี่าเท่ากบั 0.254 แสดงว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมตาม
เกณฑม์าตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษา
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
กบัระดบัชัน้ปี มคีวามสมัพนัธ์กนัต ่า โดยนักศึกษาทุก
ระดบัชัน้ปีมรีะดบัคุณธรรมและจรยิธรรมในระดบัสูง 
โดยผลการวเิคราะหข์อ้มลูดงัตารางที ่4  
 

ตารางที่  4  ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและ
จรยิธรรมตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี
ของนักศกึษาสาขารฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสงขลากบัปจัจยัสว่นบุคคล  

ตวัแปร 

ระดบัคณุธรรม 
จริยธรรม 

𝜒2 
ต า่ สงู 

n % n % 
เพศ ชาย 14 20.9% 53 79.1% 3.324 
 หญงิ 15 11.3% 118 88.7%  
อายุ ไมเ่กนิ 20 ปี 12 16.2% 62 83.8% 0.279 
 21 ปีขึน้ไป 17 13.5% 109 86.5%  
ระดบัชัน้ ปีชัน้ปีที ่1 13 22.8% 44 77.2% 13.810** 
 ชัน้ปีที ่2  3 6.0% 47 94.0%  
 ชัน้ปีที ่3  2 4.2% 46 95.8%  
 ชัน้ปีที ่4  11 24.4% 34 75.6%  
เกรดเฉล่ีย ต ่ากว่า 2.00 3 27.3% 8 72.7% 1.597 
 2.00-2.99 19 13.4% 123 86.6%  
 3.00 ขึน้ไป 7 14.9% 40 85.1%  
รวม 29 14.5% 171 85.5%  

**p<.01 
วิจารณ์ 

ผูว้จิยัไดจ้ าแนกการอภปิรายผลตามวตัถุประสงค์
การวจิยัออกเป็น 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ระดบัคุณธรรม
และจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษาสาขารฐัประศาสนศาสตร ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา และ 2) ผลการวเิคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมตาม
เกณฑม์าตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษา
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
กบัปจัจยัสว่นบุคคล สามารถอภปิรายผลไดด้งันี้ 

1. ระดับคุณธรรมและจริยธรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของ
นักศึกษาสาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสงขลา  

ระดับคุณธรรมและจริยธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนักศกึษาสาขา
รฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา พบว่า 
อยูใ่นระดบัสงู ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการทีน่กัศกึษาไดเ้ขา้
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มาศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ก็เหมอืนเป็นการเรยีนรู ้
และเป็นการขดัเกลาทางสังคมให้แก่นักศึกษา โดย
แนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้แก่นักศึกษานั ้น 
หลักสูตรเชื่อว่า การปรับ เปลี่ยนพฤติกรรมของ
นักศึกษานั ้นต้องใช้กระบวนการเสริมแรงและการ
ลงโทษเป็นเครื่องมือ ซึ่งลกัษณะดังกล่าวนี้สามารถ
เป็นการพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของนักศกึษานัน่เอง 
ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิพฤติกรรมนิยม ที่อธบิายว่า 
การพฒันาคุณธรรมจรยิธรรมของบุคคลสามารถท าได้
ด้วยกระบวนการปรบัพฤติกรรมโดยใช้ตัวเสรมิแรง 
หรอืตวัลงโทษเป็นเครือ่งมอืในการเพิม่พฤตกิรรมทีพ่งึ
ปรารถนา และลดหรอืขจดัพฤตกิรรมทีไ่มพ่งึปรารถนา 
ขณะที่แนวคิดสังคมวิทยา อธิบายว่า การพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรมของบุคคลนัน้เกดิขึ้นได้โดยผ่าน
กระบวนการขดัเกลาทางสงัคม การขดัเกลาทางสงัคม 
(Socialization) เป็นกระบวนการที่ช่วยให้บุคคลได้
เรยีนรูก้ารอยู่ร่วมกบัผู้อื่น เพื่อการปรบัตัวให้เข้ากบั
มาตรฐาน จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียม และการ
ประพฤติปฏิบัติต่าง ๆ (งามตา , 2534), (สุพัตรา , 
2 5 3 7 ),(ศิณ าภ ร ณ์ , 2 5 5 2 )  แ ล ะห ลั ก สู ต ร รัฐ
ป ระศ าสน ศาสต รบัณ ฑิ ต  ห ลัก สู ต รป รับ ป รุ ง 
พุทธศักราช 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้
ก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม โดย
สอดแทรกเนื้ อหาของคุณธรรมและจริยธรรม จัด
กจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมและจรยิธรรม และอาจารย์
ผู้สอนต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เสรมิสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรมให้แก่นักศึกษาอีก
ด้วย (โปรแกรมวิชารฐัประศาสนศาสตร์, 2555) เมื่อ
พจิารณาในแต่ละประเดน็ พบว่า ประเดน็ที ่1 มคีวาม
เขา้ใจและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จรยิธรรม 
เสยีสละและซื่อสตัย์สุจรติ มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ในขณะที่
ประเด็นที่ 3 มีความรบัผิดชอบและจรรยาบรรณต่อ
การเป็นนักบรหิารงานภาครฐั มีค่าเฉลี่ยต ่าสุด ทัง้นี้
อาจเนื่องมาจากการกล่อมเกลาโดยผ่านการเรยีนการ
สอนของหลกัสูตรในแต่ละรายวชิาในขณะทีน่ักศกึษา
ก าลงัศกึษาอยู่นัน้ ไดเ้น้นย ้าใหน้ักศกึษามคีวามเขา้ใจ

และตระหนกัในคณุคา่ของคณุธรรม จรยิธรรม เสยีสละ
และซื่อสตัย์สุจรติอยู่ตลอดเวลาของการเรยีนในแต่ละ
รายวิชา ในขณะที่การแสดงซึ่งความรบัผดิชอบและ
จรรยาบรรณต่อการเป็นนกับรหิารงานภาครฐั อาจเป็น
ผลสบืเนื่องหลงัจากจบการศกึษา ดงันัน้ นักศกึษาจงึ
ยงัอาจยงัไม่เขา้ใจในประเดน็ดงักล่าวอย่างถ่องแท ้ซึง่
ทัง้นี้ต้องเกดิจากการเรยีนรู ้การได้เขา้ไปปฏิบตัิงาน
อย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นหล่อหลอมให้นักศึกษาได้มี
ความรบัผิดชอบและได้รูเ้ห็นถึงจรรยาบรรณต่อการ
เป็นนักบรหิารงานภาครฐัอย่างแท้จรงิได้นัน่เอง ซึ่ง
สอดคลอ้งตามเจตนารมณ์แห่งมาตรฐานคุณวุฒริะดบั
ปรญิญาตร ีสาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
ที่ว่าบัณฑิตที่พึงประสงค์จึงต้องเป็นผู้มีคุณธรรม 
จรยิธรรม ตลอดจนมคีวามรูแ้ละความสามารถในการ
ประยุกตค์วามรูท้างรฐัประศาสตรเ์พื่อประกอบวชิาชพี
อย่างมปีระสทิธิภาพ เกดิประสทิธิผล และเป็นธรรม 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ในขณะเดียวกนัตาม
หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรบณัฑติ หลกัสตูรปรบัปรุง 
พุทธศกัราช 2555 มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา ยงัได้
ก าหนดคณุลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงคไ์ปในแนวทาง
เดียวกันกับกรอบาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวชิารฐัประศาสนศาสตร ์พ.ศ. 2558 ทีว่่าบณัฑติ
ตอ้งมคีวามเขา้ใจและตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม 
จรยิธรรม เสยีสละและซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้มวีนิยั ตรง
ต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบ ข้อบังคบัต่าง ๆ ขององค์การและสงัคม 
ท้ายที่สุดคือ บัณฑิตต้องมีความรับผิดชอบและ
จรรยาบรรณต่อการเป็นนักบรหิารงานภาครฐัอกีด้วย 
(โปรแกรมวชิารฐัประศาสนศาสตร,์ 2555) 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและ
จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี ของนักศึกษาสาขารฐัประศาสนศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลากบัปัจจยัส่วนบคุคล  

ความสมัพนัธ์ระหว่างคุณธรรมและจรยิธรรม
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ของ
นักศกึษาสาขารฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสงขลากบัเพศ อายุ และเกรดเฉลีย่ปจัจุบนั พบว่า 
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ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการเรยีน
ในระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษามีช่วงอายุที่ไม่
ต่างกนัมาก จงึท าใหค้วามคดิเห็นอยู่ในกลุ่มเดียวกนั 
ตลอดจนปจัจัยด้านเพศก็ไม่มีความสัมพันธ์กับ
คุณธรรมและจริยธรรม เนื่องจากการรบัรู้เกี่ยวกับ
คุณธรรมและจริยธรรมจากการเรียนการสอนของ
หลกัสตูรไม่ไดเ้น้นหนักไปว่าเป็นเพศใด เช่นเดยีวกบั
เกรดเฉลีย่ทีอ่าจเป็นตวัชีว้ดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก็
ไม่ไดม้คีวามสมัพนัธ์กบัคุณธรรม จรยิธรรม เนื่องจาก
คนที่มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกไ็ม่สามารถเป็นสิง่
ยืนยนัได้ว่าจะเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จรยิธรรม ในทาง
ตรงกันข้ามผู้ที่มีผลสัมฤทธิท์างการเรียนต ่ าก็ไม่
สามารถเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าจะไม่เป็นผู้ที่มีคุณธรรม 
จรยิธรรม ซึ่งสอดคล้องกบัการศกึษาของ ศณิาภรณ์ 
(2552) ได้ศึกษาเรื่องพฤติกรรมด้านคุณ ธรรม
จรยิธรรมของนักศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีวทิยาลยั
ราชพฤกษ์ พบว่า เพศไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม
ด้านคุณธรรมจรยิธรรม ในขณะเดยีวกนัดนัย (2533) 
ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติเชิงจริยธรรมของนักศึกษา
วิชาเอกพลศึกษา ในกลุ่มวิทยาลัยพลศึกษาภาคใต ้
พบว่า เพศ และเกรดเฉลี่ยปจัจุบนัไม่มคีวามสมัพนัธ์
กบัทศันคติเชิงจรยิธรรมของนักศึกษาวชิาเอก พลศ
และนงนุช (2547) ไดท้ าการศกึษาคุณธรรม จรยิธรรม
ขอ งนั ก เรีย น  นั ก ศึกษ าอ าชี ว ศึกษ า ใน สังกัด
วิทยาลัยเทคนิค กรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 7 
พบว่า ผลการศึกษาไม่มีความสมัพันธ์กับคุณธรรม 
จรยิธรรมของนักเรยีน นักศกึษาอาชวีศกึษาในสงักดั
วทิยาลยัเทคนิค 

ในขณะทีค่วามสมัพนัธ์ระหว่างคุณธรรมและ
จรยิธรรมตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี
ของนักศกึษาสาขารฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสงขลากบัระดบัชัน้ปี พบว่า มคีวามสมัพนัธก์นั
อย่ า งมีนั ย ส าคัญ ท างสถิ ติที่ ร ะดับ  .01  แล ะมี
ความสัมพันธ์กันต ่า โดยนักศึกษาทุกระดับชัน้ปีมี
ระดับคุณธรรมและจริยธรรมในระดับสูง ทัง้นี้ อาจ
เนื่องมาจากการไดร้บัการหล่อหลอมในแต่ชัน้ปี ท าให้
นักศึกษามีความเข้าใจที่ถ่องแท้ยิ่งขึ้นต่อประเด็น
คณุธรรมและจรยิธรรม ทัง้นี้เนื่องจากการจดัการเรยีน

การสอนในแต่ละรายวิชาของหลกัสูตรจะเรยีงล าดับ
ความยากงา่ยของรายวชิาและความซบัซอ้นของแต่ละ
รายวชิา ท าใหน้ักศกึษาพบเจอสิง่ทีแ่ตกต่างกนัในแต่
ละชัน้ปี ดงันัน้จงึส่งผลให้คุณธรรมและจรยิธรรมตาม
เกณฑม์าตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษา
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
กับระดับชัน้ปีมีความสัมพันธ์กัน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศกึษาของ ทองอนิทร ์(2552) ซึ่งได้ท าการศกึษา
ระดบัพฤตกิรรมดา้นคณุธรรมจรยิธรรมของบุคคลากร
ในสถานศึกษาขัน้พื้ น ฐาน ส านักงาน เขตพื้ นที่
การศกึษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า ระดบัการศกึษา
มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมด้านคุณธรรมจรยิธรรม
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 นอกจากนี้กมล
ธร (2556) ซึ่งได้ศึกษาคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
และลักษณ ะอันพึงป ระสงค์ของนัก เรียน ระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1-3 วทิยาลยัอาชวีศกึษา
ศรีราชา สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุร ี
พบว่า ระดบัชัน้มคีวามสมัพนัธก์บัคณุธรรม จรยิธรรม 
ค่านิยมและลกัษณะอนัพงึประสงค์ของนักเรยีนระดบั
ประกาศนียบตัรวชิาชพีปีที ่1-3 วทิยาลยัอาชวีศกึษา
ศรรีาชาอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศกึษา พบว่า ระดบัคุณธรรมและ

จรยิธรรมตามเกณฑม์าตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ี
ของนักศกึษาสาขารฐัประศาสนศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ราชภฏัสงขลา อยู่ในระดบัสงู แต่ถงึอย่างไรกต็ามกลบั
พ บ ว่ า  ป ร ะ เด็ น ที่  3 มี ค ว าม รับ ผิ ด ช อบ แ ล ะ
จรรยาบรรณต่อการเป็นนักบริหารงานภาครัฐ มี
คา่เฉลีย่ต ่าสุด ดงันัน้หลกัสตูร ตลอดจนอาจารยผ์ูส้อน
ในแต่ละรายวิชาอาจต้องเน้นหนักในเรื่องของความ
รบัผดิชอบและจรรยาบรรณต่อการเป็นนักบรหิารงาน
ภาครัฐมากขึ้น  และจากผลการศึกษายัง พบว่า 
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณธรรมและจริยธรรมตาม
เกณฑม์าตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตร ีของนกัศกึษา
สาขารฐัประศาสนศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา
กบัระดบัชัน้ปีมคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .01 แสดงให้เห็นว่าระดับชัน้มีผลต่อ
คณุธรรม จรยิธรรมของนักศกึษา ดงันัน้ หลกัสตูรอาจ
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ต้องค านึงถึงระดบัชัน้ปี ความเหมาะสมของกจิกรรม
เกีย่วกบัคุณธรรมและจรยิธรรมในแต่ละชัน้ปีเมื่อต้อง
จดักจิกรรม และส าหรบัการวิจยัในครัง้ต่อไป อาจท า
การวจิยัเชงิเปรยีบเทยีบความมคีณุธรรมและจรยิธรรม
ของนักศกึษาก่อนและหลงัเรยีนในแต่ละรายวชิา เพื่อ
แสดงใหเ้หน็ถงึผลสมัฤทธิท์างการเรยีนตามมาตรฐาน
ผลการเรยีนรูด้า้นคณุธรรม จรยิธรรม ของหลกัสตูรรฐั
ประศาสนศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
ตลอดจนอาจด าเนินการวจิยัในมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านความรู ้ด้านทกัษะทางปญัญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รบัผดิชอบ และดา้นทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข การ
สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นตน้ 
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ABSTRACT 
This research was to study a promotion of international activities for staff and students of the 

Faculty of Science, Mahidol University (MUSC). Objective aimed to find key indicators in determining 
appropriate activities for MUSC. Liket Scale rating questionnaires were used to collect data from 619 
sample staff and students in order to evaluate effects of the three key organized international promoting 
activities: 1) Academic activities for science staff and students, 2) Cultural exchange activities, and 3) 
International relation services activities for supportive staff.  Frequency, percentage, mean and standard 
deviation were applied for data analysis.  The study revealed that academic staff and students were 
satisfied in high level with activities jointly organized with international institutions in terms of activity 
attractions, expectations and activity utilizations.  Cultural exchange activities enhanced interactive 
participation among Thais and foreign staff in highest level, while supportive skills and knowledge 
exchange activities between International Relations Officers have inspired and made better understanding 
to provide international service activities in highest level. 
Keywords: Internationalization, Promotion of Internationalization, International Relations, Faculty of 
Science, Mahidol University
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัเพือ่ศกึษาผลของกจิกรรมสง่เสรมิความเป็นนานาชาตขิองบุคลากรและนกัศกึษาคณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหดิล มวีตัถุประสงค์เพื่อหาตวัชี้วดัส าคญัในการก าหนดกจิกรรมทีเ่หมาะสมเพื่อใชใ้นองค์กร จาก
กลุ่มตวัอย่างบุคลากร และนักศกึษาทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม จ านวน 619 คน โดยใชแ้บบประเมนิผลของ ลเิคริท์ สเกล 
(Likert Scale) เพื่อประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมมิติความเป็นนานาชาติ  3 ด้าน คือ 1) ด้านวิชาการในสาขา
วทิยาศาสตร์ส าหรบักลุ่มบุคลากรสายวชิาการ และนักศกึษา 2) ด้านการแลกเปลี่ยนทางศลิปวฒันธรรม และ 3) 
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ดา้นการใหบ้รกิารงานวเิทศสมัพนัธ์ของบุคลากรสายสนับสนุน โดยวเิคราะหค์่าความถี ่รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า กลุ่มบุคลากรสายวชิาการ และนักศกึษา มคีวามพงึพอใจกจิกรรมวิชาการนานาชาติ
ร่วมกบัสถาบันต่างประเทศในระดับมาก ทัง้ด้านความน่าสนใจ การตอบโจทย์ความคาดหวงั  และการน าไปใช้
ประโยชน์ ในการประเมนิผลกจิกรรมแลกเปลี่ยนศลิปวฒันธรรมช่วยท าให้ผู้เขา้ร่วมโครงการทัง้ชาวไทย  และ 
ต่างชาติมีปฏิสมัพันธ์กนัในระดับมากที่สุด ส่วนกิจกรรมเสรมิทักษะและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของบุคลากรสาย
สนับสนุนดา้นวเิทศสมัพนัธส์ามารถสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างาน และเขา้ใจการใหบ้รกิารดา้นวเิทศสมัพนัธ์ ใน
ระดบัมาก และมากทีส่ดุ 
ค าหลกั: ความเป็นนานาชาต,ิ สง่เสรมิความเป็นนานาชาต,ิ วเิทศสมัพนัธ,์ คณะวทิยาศาสตร,์ มหาวทิยาลยัมหดิล 
 

ค าน า 
 องค์กรด้านการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร ์ 
มีพันธกิจหลัก ทัง้การเรียนการสอน การวิจัย และ
บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกบัคนหลายระดับ ทัง้ยัง
ต้องมกีลไกขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อรกัษาค่านิยม
องค์กร และภาพลักษณ์ (Branding) ขององค์กรให ้ 
คงความน่าเชื่อถือ โดดเด่น ทันสมัย ได้มาตรฐาน   
ทัง้ในระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิเป็นส าคญัเพือ่ให้
เกดิการยอมรบัระดบัสากล โดยใช้ตวัชี้วดัด้านต่างๆ 
ซึ่งต้องค านึงถึงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในมิติ
ดา้นยุทธศาสตรข์องความเป็นนานาชาตขิองบุคลากร
ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง ใน ทุ ก ร ะดั บ  คณ ะวิท ย าศ าส ต ร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นองค์กรด้านการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์หนึ่งที่ส าคญัของประเทศซึ่งเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการเพิ่มมิติความเป็นนานาชาติ    
ของบุคลากรและนักศกึษาภายในองค์กรทัง้ในแง่ของ   
การเรียนการสอน ในหลักสูต รน านาชาติ  ก าร
ศกึษาวจิยั การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และตดิต่อเชื่อมโยง
กบัเครือข่ายสถาบันในต่างประเทศ การท าวิจัยกับ
เครอืข่ายต่างประเทศซึ่งต้องมกีารแลกเปลี่ยนความรู้
ซึ่งกันและกัน และมีส่วนส าคัญต่อการจัดอันดับ
มหาวทิยาลยัโลก และช่วยในการตอบโจทยศ์กึษาวจิยั
ด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยชาต ิ
รวมถึง การเขา้ถงึความเป็นนานาชาตขิองการศกึษา
แบบการศึกษาข้ามชาติ (Transnational Education)
และการให้บรกิารวชิาการระหว่างประเทศ ทัง้หมดนี้
เป็นพนัธกจิหลกัของสถานศกึษาหรอืองค์กรทางด้าน
วทิยาศาสตรอ์ยู่แล้ว มติคิวามเป็นนานาชาตซิึ่งถอืได้
ว่าเป็นองค์ประกอบหลักที่จะก้าวเข้าสู่ความเป็น

นานาชาติ ไม่ได้ประกอบไปด้วยเรื่องของหลักสูตร 
หรอืการวจิยัเพยีงอยา่งเดยีว แต่ยงัมเีรือ่งของบุคลากร
เขา้มาเกีย่วขอ้งดว้ย ทัง้ระดบัลกูคา้ (customer) และผู้
มสี่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholder)ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร
สายวิชาการ (อาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์) 
นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนซึ่งมีส่วนช่วย    
ในการสร้างมิติความเป็นนานาชาติในลักษณะที่
หลากหลายเช่น การเคลื่อนย้ายของบุคลากรสาย
วชิาการ สายสนับสนุน และการแลกเปลีย่นนักศกึษา
ในมิติความเป็นนานาชาติ โดยสามารถใช้กิจกรรม
โครงการต่างๆ เพือ่เพิม่มติคิวามเป็นนานาชาตขิองคน
ในองคก์รทัง้แบบจดัขึน้ในองคก์ร (Inbound) และนอก
องคก์ร (Outbound)  
 ดงันัน้ การจดักจิกรรมเพื่อเพิม่มติคิวามเป็น
นานาชาติจึงเป็น เครื่องมือหนึ่ งที่ส าคัญที่คณ ะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานความ
ร่วมมอืระหว่างประเทศได้จดัขึน้เพื่อศกึษาบรบิทของ
ความเป็นนานาชาติของคนในองค์กรผ่านการท า
กจิกรรม โดยงานศกึษานี้ มวีตัถุประสงคใ์นการศกึษา
กจิกรรมการส่งเสรมิความเป็นนานาชาตขิองบุคลากร
ประเภทต่าง ๆ ที่จ ัดขึ้นให้กับบุคลากรที่มีความ
แตกต่างกัน ในสายงาน และภารกิจหน้าที่ประจ า     
ในองค์กร ทั ้งกิจกรรมที่ส่ ง เสริมทางความเป็น
น าน าชาติด้ าน วิช าการ  กิจกรรมส่ ง เส ริม การ
แลกเปลี่ยนทางวฒันธรรม และกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิ
ทางด้านมิติการให้บริการวิเทศสัมพันธ์กับสาย
สนับสนุนโดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ หาตัวชี้ว ัดที่
ส าคญัจากการท ากจิกรรมทีม่ผีลท าใหบุ้คลากรภายใน
องคก์รและนักศกึษามคีวามคุน้เคย และความเขา้ใจใน
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ความส าคญัในการก าหนดกจิกรรมส่งเสรมิความเป็น
นานาชาติของบุคลากรเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่าย    
ในต่างประเทศ ทัง้ด้านการศึกษา การวิจยั และการ
ท างานประจ าซึ่งจะน าไปสู่การสรา้งความร่วมมอืกบั
ชาวต่างชาต ิและองคก์รนานาชาตมิสี่วนช่วยส่งเสรมิ
ให้ปฏิบตัิภารกจิได้บรรลุตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
ดา้นความเป็นนานาชาตทิีม่มีาตรฐานสากล 

วตัถปุระสงค ์
1. เพื่อศกึษากจิกรรมและผลของกจิกรรมการส่งเสรมิ
ความเป็นนานาชาติ และทักษะการให้บริการด้าน
วเิทศสมัพนัธข์องบุคลากร 
2. เพื่อหาตวัชีว้ดัส าคญัในการก าหนดกจิกรรมส่งเสรมิ
ความเป็นนานาชาติ และทักษะการให้บริการด้าน
วเิทศสมัพนัธข์องบุคลากร  
3. เพื่อศกึษากจิกรรมทีเ่หมาะสมต่อการส่งเสรมิความ
เป็นนานาชาตขิองบุคลากรในระยะต่อไป 

อปุกรณ์และวิธีการ 
  การวิจัยครัง้นี้ เป็นการประเมินผลการจัด
กจิกรรมการส่งเสรมิความเป็นนานาชาตขิองบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งงานความ
ร่ ว ม มื อ ร ะห ว่ า งป ร ะ เท ศ  คณ ะวิท ย าศ าส ต ร ์
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้จัดโดยมีข ัน้ตอนการ
ด าเนินการวจิยัดงันี้ 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย

ค รั ้งนี้ เ ป็ น บุ ค ล าก ร  แ ล ะนั ก ศึ ก ษ าจ าก คณ ะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 619 คน 
ในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 โดยกลุ่มตวัอย่างทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรมจะมีขนาดและประเภทแตกต่างกันไปตาม
ประเภทของกิจกรรมโดยได้แบ่ งประเภทตาม
วตัถุประสงคข์องกจิกรรม ม ี3 ประเภท ดงันี้  

ประเภทท่ี1 กิจกรรมเพื่อส่งเสริมมิติความ
เป็นนานาชาติด้านวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร ์
ส าหรบักลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษาทัง้
ระดบัปรญิญาตร ีและบณัฑติศกึษาในองค์กรทีศ่กึษา 
ซึ่งได้เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมย่อย ออกเป็น3 
ลั ก ษ ณ ะ คื อ 1) ก า ร จั ด บ ร ร ย า ย พิ เศ ษ โด ย

นักวิทยาศาสตร์รางวลัโนเบล 2) การจดัสมัมนาร่วม
เชิงวิชาการกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศและ 3) 
การประชุมวชิาการ และอบรมเชงิปฏิบตัิการร่วมกบั
สถาบนัเครอืขา่ยในต่างประเทศ 

ประเภทท่ี 2 กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิมิติความ
เป็นนานาชาตดิ้านการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมและ
การส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไทย ประกอบดว้ยกจิกรรม
ย่อย คือ 1) กจิกรรมสนัทนาการ การท าอาหารและ
ศิลปะวัฒ นธรรม  2) กิจกรรมสันทนาการ  และ        
ทัศนศึกษาเพื่อเรียนรู้วิถีภูมิปญัญาไทย ส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุนของเครือข่ายการให้บริการ   
งานวิเทศสมัพันธ์ รวมทัง้นักศกึษาทัง้ชาวไทย และ
ต่างชาตทิีศ่กึษาในองคก์ร 

ประเภท ท่ี  3  กิจกรรม เพื่ อส่ งเส ริมมิติ    
ความเป็นนานาชาติเพื่อเสรมิทกัษะและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการให้บริการงานวิเทศสัมพันธ์ของ
บุคลากรสายสนับสนุนของเครอืข่ายภายในองค์กร
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย คือ 1) กจิกรรมสร้างแรง
บนัดาลใจในการท างานและใหบ้รกิารของบุคลากรดา้น
วเิทศสมัพนัธ์ 2) กจิกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของ
บุคลากรดา้นวเิทศสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน 
 การวดัผล ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืใน
การวดัความพึงพอใจ มลีักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) โดยผลประเมนิจากเกณฑ์คะแนน
ความพงึพอใจมากทีส่ดุ (5 คะแนน) ไปจนถงึน้อยทีสุ่ด 
(1 คะแนน) ของตัวชี้ว ัดความพึงพอใจด้านต่างๆ 
ได้แก่ ความน่าสนใจของกจิกรรม การตอบโจทย์ต่อ
ความคาดหวงั ความพงึพอใจดา้นวชิาการทีไ่ดร้บัจาก
วทิยากรและผู้ร่วมประชุม และการน าขอ้มูลวิชาการ  
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ ข้อมูลที่ได้จะน ามาหาค่าเฉลี่ย 
และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน รวมทัง้ จ านวนรอ้ยละของ
น ้าหนักคะแนนในแต่ละตัวชี้ว ัดความพึงพอใจของ
ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรม 
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ผลการศึกษาวิจยั 
 การจัดกิจกรรม เพื่ อส่ ง เส ริมความ เป็ น
น าน า ช า ติ ข อ งบุ ค ล า ก รคณ ะวิ ท ย า ศ า ส ต ร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล สามารถแสดงผลการประเมนิตาม
วตัถุประสงค ์ไดด้งัต่อไปนี้ 

1. การประเมินผลกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมมิติความ
เป็นนานาชาติด้านวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร ์
ส าหรบักลุ่มบคุลากรสายวิชาการ และนักศึกษา 

 

 

 
ภาพที่ 1 ผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยของความ  
พงึพอใจในการจดักจิกรรมส าหรบักลุ่มประชากรสาย
วชิาการ และนักศกึษาในองค์กร โดยภาพ (1.1.) เป็น
กจิกรรมการบรรยายโดยนักวทิยาศาสตรร์างวลัโนเบล
จากผู้ประเมิน จ านวน 350 คน  ภาพที่ (1.2) คือ
กิจกรรมสัมมนาร่วมทางวิชาการ หัวข้อ Mahidol – 
Liverpool Symposium: Towards the Biomedical 

Research in 21st Century จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 45 คน และภาพ (1.3) คือกิจกรรมประชุม
วิชาการ และอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมกับสถาบัน
เครอืขา่ยในต่างประเทศในหวัขอ้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม จากผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 57 คนซึง่ไดจ้ าแนกตวัชีว้ดัความพงึพอใจดา้น
วชิาการเป็น 4 หวัขอ้การประเมนิดังนี้ 1. ด้านความ
น่าสนใจของกจิกรรม () 2. การตอบโจทยต์่อความ
คาดหวัง () 3. ด้านวิชาการที่ได้รบัจากวิทยากร
และผูร้่วมประชุม ( ) และ 4. การน าขอ้มูลวชิาการที่
ไดไ้ปใชป้ระโยชน์ ( )  

ผลการประเมินกิจกรรมด้านวิชาการ จาก
ภาพรวมแต่ละหัวข้อจะเห็นได้ว่าทุกกิจกรรมมีค่า
คะแนนความพึงพอใจอยู่ ในระดับ  4 ขึ้น ไป  ซึ่ ง
หมายถงึความพงึพอใจอยูร่ะดบัมากซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า
กจิกรรมสง่เสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นวชิาการกบั
บุ คลากรต่ างชาติที่ จ ัดขึ้นนั ้น  เป็ นกิจกรรมที่มี
ประโยชน์และน่าสนใจส าหรบัคนในองคก์รอยู่ในระดบั
มาก ทัง้ดา้นความน่าสนใจของกจิกรรมการตอบโจทย์
ต่อความคาดหวงัความพงึพอใจด้านวชิาการที่ได้รบั
จากวิทยากรและผู้ร่วมประชุม  และการน าข้อมูล
วิชาการที่ได้ไปใช้ประโยชน์ท าให้เกิดการส่งเสริม
ความเป็นนานาชาตดิา้นทีเ่กีย่วกบัสายวชิาชพี 

2. การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมมิติความเป็น
นานาชาติด้านการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมและ
การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมไทย 

ค่าคะแนนเฉลี่ยของกจิกรรมในภาพรวมจาก 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากบุคลากรสายสนับสนุน และ
นักศึกษาทัง้ชาวไทยและต่างชาติ พบว่าค่าเฉลี่ย
คะแนนของกจิกรรมสนัทนาการและทศันศึกษาเพื่อ
เรียนรู้วิถีภูมิปญัญาไทย มีความพึงพอใจสูงกว่า 
กิ จ ก ร ร ม สั น ท น า ก า ร  ก า ร ท า อ า ห า ร แ ล ะ
ศลิปะวฒันธรรม ในทกุตวัชีว้ดั 

 

 

ค่าเฉลีย่คะแนน (1.1) 

ค่าเฉลีย่คะแนน (1.2) 
 

ค่าเฉลีย่คะแนน (1.3) 
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ภาพที่ 2 การวัดผลประเมินคะแนนเฉลี่ยของความ  
พงึพอใจในการจดักจิกรรมส าหรบักลุ่มประชากรสาย
สนับสนุนและนักศึกษาชาวไทย และต่างชาติสาขา
วทิยาศาสตร์ต่อการจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิมติิความ
เป็นนานาชาตดิา้นการแลกเปลีย่นทางวฒันธรรม และ
ก ารส่ ง เส ริม ศิ ล ป วัฒ น ธ รรม ไท ย  จ ากผู้ ต อบ
แบบสอบถาม 20 คน โดยเปรียบเทียบประเภท
กจิกรรม 2 ประเภทคอื 1) กิจกรรมสนัทนาการ การ
ท าอาหารและศลิปะวฒันธรรม () จากผูป้ระเมนิ 27 
คน และ 2) กิจกรรมสนัทนาการและทศันศกึษาเพื่อ
เรยีนรูว้ถิภีมูปิญัญาไทย ()  

ผลค่าคะแนนเฉลี่ยการจัดกิจกรรม ทัง้ 2 
กจิกรรม ในตารางที ่2 แสดงใหเ้หน็ว่ากจิกรรมทัง้สอง
ประเภท มีข้อเด่นคือ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมโครงการมีการแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์กัน   
ในระดบัมาก อนัจะส่งผลใหเ้กดิเขา้ใจในมติคิวามเป็น
นานาชาตทิีม่คีวามหลากหลายแตกต่างในวฒันธรรม
และเชื้อชาติซึ่งจะเป็นแนวทางในการสื่อสารความ
เข้าใจอันดีระหว่างกันและส่งเสริมความร่วมมือ
ประสานงานภายในองคก์รดขีึน้ต่อไป 

3. การประเมินผลกิจกรรมส่งเสริมมิติความเป็น
นานาชาติเพ่ือเสริมทกัษะ และแลกเปล่ียนเรียนรู้

ด้านการให้บริการวิเทศสมัพนัธ์ของบุคลากรสาย
สนับสนุนของเครือข่ายภายในองคก์ร 

ตารางที ่1 กจิกรรมสรา้งแรงบนัดาลใจในการท างาน
และใหบ้รกิารของบุคลากรดา้นวเิทศสมัพนัธ์ 

ตวัช้ีวดัความพึงพอใจ 
ด้านต่างๆ 

ร้อยละของผู้ประเมินท่ี
เลือกคะแนนระดบัต่าง  SD 
5                            4 3 2 1 

ความน่าสนใจของกจิกรรม 69.6 30.4 - - - 4.7  ± 0.5 
ความพงึพอใจด้านการตอบโจทย์
ต่อความคาดหวงั 

69.6 30.4 - - - 4.7  ± 0.5 

ความพงึพอใจดา้นวชิาการทีไ่ด้รบั 78.5 21.4 - - - 4.8  ± 0.4 
ความพึงพอใจในการน าข้อมูล
วชิาการทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ 

67.9 26.8 5.4 - - 4.6  ± 0.6 

ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรสายสนับสนุนต่อการจัดกิจกรรม
สร้างแรงบันดาลใจของบุคลากรด้านวิเทศสัมพันธ์  
สายสนับสนุน จ านวน 70 คน พบว่า ผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจสูงสุด ในด้านความรู้เชิง
วิชาการ/วิชาชีพที่ได้ร ับ (ร้อยละ 78.5 มีค่าความ    
พงึพอใจมากทีสุ่ด และมคี่าคะแนนเฉลีย่สงูสดุเป็น 4.8
คะแนน) รองลงมาคือ ความน่าสนใจของกิจกรรม  
ความพึงพอใจด้านการตอบโจทย์ต่อความคาดหวัง 
และความพงึพอใจในการน าขอ้มูลวชิาการที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ ตามล าดบั แสดงให้เห็นว่า กจิกรรมสร้าง
แรงบันด าล ใจของบุ คลากรด้านวิ เทศสัมพัน ธ ์          
มคีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่เพราะเป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิ
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใหบ้รกิาร เพื่อส่งเสรมิความเป็นนานาชาตขิององคก์ร 
ในระดบัผูป้ฏบิตังิานสายสนับสนุน ซึง่ปฏเิสธไม่ไดว้่า
เป็นฟนัเฟืองส าคญัทีจ่ะท าใหเ้กดิความราบรื่นของการ
ท างาน และการใหบ้รกิารต่างๆ ถ้าสายสนันสนุนไม่มี
ความเขา้ใจในมติิความเป็นนานาชาติก็จะท าให้การ
ปฏบิตังิานตามนโยบาย และวสิยัทศัน์จะเกดิขึน้ไม่ได้
ในการส่งเสรมิความเป็นนานาชาติตามยุทธศาสตร์
ขององคก์ร  

 

 

คะแนนเฉล่ีย 
การตอบโจทยต่์อความคาดหวงั 

คะแนนเฉล่ีย 
ความน่าสนใจของกิจกรรม 

 

  

คะแนนเฉล่ีย 
การเรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกต่าง 

 

คะแนนเฉล่ีย 
การปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผูร้่วมโครงการ 

 

 

ประเภทกจิกรรม ประเภทกจิกรรม 

ประเภทกจิกรรม ประเภทกจิกรรม 
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ตารางที ่2 กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องบุคลากร
ดา้นวเิทศสมัพนัธภ์ายในหน่วยงาน 

ตวัช้ีวดัความพึงพอใจของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ แยกตาม

ประเภทการให้บริการ 

ร้อยละของผู้ประเมินท่ี 
เลือกคะแนนระดบัต่างๆ  SD 
5 4 3 2 1 

เทคนิคในการตดิต่อกบั
ชาวต่างชาต ิ

13.6 81.8 4.6 - - 4.1  ± 0.4 

ขัน้ตอนในการดูแลให้บ ริการ
ชาวต่างชาต ิ

31.8 63.6 4.6 - - 4.3  ± 0.6 

การท าวซี่าประเภทต่างๆ 4.6 22.7 72.7 - - 4.2  ± 0.4 
การน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชป้ระโยชน์ 40.9 59.1 - - - 4.4  ± 0.5 

การประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรสาย
สนับสนุนต่อกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานให้บริการด้านวิเทศ
สมัพนัธ์ภายในองค์กร โดยเป็นรูปแบบของการอบรม 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานด้านวเิทศ
สัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ระดับหน่วยงาน      
ในส านักงานซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะเป็นบุคลากร 
สายสนับสนุน จ านวน 50 คน โดยบุคลากรกลุ่มนี้จะ
เป็นผูท้ีต่ดิต่อและประสานงานกบันกัศกึษาทัง้ชาวไทย
และต่างชาตจิากตารางที ่2 แสดงให้เห็นว่าผู้เขา้ร่วม
โครงการส่วนใหญ่ มคีวามพงึพอใจในขอ้มลูทีไ่ดร้บัว่า
มปีระโยชน์ต่อการท างานมากถงึมากทีสุ่ด โดยไม่พบ
ค่าระดบัคะแนนในระดบัที่ต ่ากว่า 4 และพบว่าค่าถ่วง
คะแนนทีป่ระเมนิในระดบัมาก (คะแนน 4) คดิเป็นรอ้ย
ละ 59.1 รองลงมาคอื คะแนนระดบัมากทีสุ่ด (คะแนน 
5) คดิเป็นรอ้ยละ 40.9 และมคี่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากบั 
4.4เมื่อแยกความรูใ้นโครงการอบรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ที่ได้รบัที่ช่วยในการท างาน 3 ด้าน ได้แก่  เทคนิค    
ในการติดต่อกับชาวต่างชาติ  ข ัน้ตอนในการดูแล
ให้บรกิารชาวต่างชาติและการท าวีซ่าประเภทต่างๆ
ผูเ้ขา้ร่วมกจิกรรม มคีวามพงึพอใจสงูสุดในขอ้มลูเรื่อง
ขัน้ตอนในการดูแลใหบ้รกิารชาวต่างชาติ (ค่าคะแนน
เฉลี่ย  4.3) ตามด้วย การท าวีซ่ าประเภทต่างๆ       
(ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.2) และเทคนิคในการติดต่อกับ
ชาวต่างชาติ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.1) ตามล าดับจาก  
ข้อมูลค่าคะแนนเปรียบเทียบ ก่อน และหลังจากที่     
ผู้เข้าอบรมเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรด้านวิเทศสมัพันธ์ภายในหน่วยงาน พบว่า

บุคลากรส่วนใหญ่มรีะดบัความรู้ ความเข้าใจในการ
ให้บรกิารในหวัขอ้ต่างๆ อยู่ในระดบัดกี่อนการอบรม 
ยกเว้นความรู้ในหัวข้อการท าวีซ่าประเภทต่างๆ     
ผลคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
ได้ร ับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วม
โครงการ อยา่งไรกต็ามยงัมกีารปฏบิตังิานบางขัน้ตอน
ในระบบการท างาน เช่น เรื่องการให้บรกิารท าวีซ่า
ป ร ะ เภ ท ต่ า งๆ ที่ ย ั ง ไม่ ค่ อ ย เข้ า ใจ  ห รือ ไม่ มี
ประสบการณ์ในการให้บรกิาร ดังนัน้ การจดัการท า 
“คู่มอืการปฏบิตัิงาน” จะเป็นส่วนส าคญัทีช่่วยให้การ
ปฏิบตัิงานในเรื่องดงักล่าวชดัเจนขึ้น ซึ่งจะได้จดัท า
ต่อไป   

อภิปรายผลการวิจยั 
จากผลการวิจัยเรื่องกิจกรรมการส่งเสริม

ความเป็นนานาชาติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิด ล  โดยได้แบ่ งป ระเภทตาม
วัตถุป ระสงค์ของกิจกรรม  เป็น  3 ประเภทนั ้น 
 ประเภทท่ี1 กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิมิติความ
เป็นนานาชาติด้านวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร ์
ส าหรับกลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา      
จะเหน็ได้ว่าภาพรวมแต่ละหวัขอ้ของทุกกจิกรรมมคี่า
คะแนนความพงึพอใจอยู่ในระดบัมาก ซึง่แสดงใหเ้หน็
ว่ากจิกรรมส่งเสรมิการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นวชิาการ
ทีจ่ดัขึน้นัน้ เป็นกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์ และน่าสนใจ
ส าหรบัคนในองคก์ร 

 ประเภทท่ี 2 กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิมิติความ
เป็นนานาชาตดิ้านการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมและ
การส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมไทยจะเห็นได้ว่ากจิกรรม
ทัง้สองประเภท มีข้อเด่น คือ เป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาส ให้ผู้ เข้าร่วม โครงการมีการแลกเปลี่ยน
ปฏิสมัพนัธ์กนัในระดบัมาก อนัจะส่งผลให้เกดิเขา้ใจ 
ในมิติความเป็นนานาชาติที่ มีความหลากหลาย
แตกต่างในวฒันธรรมและเชือ้ชาต ิ

ประเภทท่ี 3 กิจกรรมเพื่อส่งเสรมิมิติความ
เป็นนานาชาติเพื่อเสรมิทกัษะและแลกเปลี่ยนเรยีนรู้
ด้านการให้บริการงานวิเทศสัมพันธ์ของบุคลากร    
สายสนบัสนุนของเครอืขา่ยภายในองคก์ร จะเหน็ไดว้่า
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กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการท า งานและ
ให้บรกิารของบุคลากรด้านวิเทศสมัพนัธ์ผู้เขา้อบรม   
มีความพึงพอใจสูงสุดในด้านความรู้เชิงวิชาการ/
วิชาชีพที่ได้รบั ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว    
มคีวามส าคญัเป็นอยา่งยิง่เพราะเป็นกจิกรรมทีส่ง่เสรมิ
ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของการ
ใหบ้รกิาร 

ส าหรบักิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
บุคลากรด้านวเิทศสมัพนัธ์ภายในหน่วยงานบุคลากร
ส่วนใหญ่มรีะดบัความรู ้ความเขา้ใจในการให้บรกิาร
ในหัวข้อต่างๆ อยู่ในระดับดีก่อนการอบรม ยกเว้น
ความรูใ้นหวัขอ้การท าวซี่าประเภทต่างๆ ผลคะแนน
อยู่ ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าผู้ เข้าร่ วม
กจิกรรมมคีวามรูค้วามเขา้ใจเพิม่ขึน้หลงัจากเขา้ร่วม
โครงการ ทัง้นี้การจดัท าคู่มอืการปฏิบตัิงานจึงจดัว่า
เป็นส่วนส าคญัทีช่่วยส่งเสรมิใหก้ารปฏบิตังิานในด้าน
ความเป็นนานาชาติของบุคลากรชดัเจนขึ้น ซึ่งจะได้
จดัท าต่อไป   
 ทัง้นี้ จะเห็นได้ว่ากจิกรรมการส่งเสรมิความ
เป็นนานาชาติของบุ คลากรคณ ะวิทยาศาสตร ์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทัง้ 3 ด้าน ทุกกิจกรรมจะมี
บุคลากร และนักศกึษาเป็นตวัเชื่อมกจิกรรม แสดงให้
เห็นว่า กจิกรรมการส่งเสรมิความเป็นนานาชาติของ
บุคลากรคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล มกีาร
ส่งเสรมิให้เกิดความร่วมมอื และการแลกเปลี่ยนกนั
ระหว่างบุคลากรและนกัศกึษาอนัจะมสี่วนชว่ยส่งเสรมิ
การท าพนัธกจิใหบ้รรลุตามยทุธศาสตรข์ององคก์รไดด้ี
ยิง่ขึน้ 

ข้อเสนอแนะการวิจยั 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 
 จากผลการศึกษากิจกรรมการส่ งเสริม   
ความเป็นนานาชาติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัมหดิล จะเหน็ไดว้่าการจดักจิกรรมแต่ละ
ประเภทมสีว่นชว่ยส่งเสรมิใหบุ้คลากรและนกัศกึษาทัง้
ชาวไทย และต่างชาติเกดิความร่วมมอื และเกดิการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในองค์กร ทัง้นี้
กจิกรรมทีส่่งเสรมิความเป็นนานาชาตขิองบุคลากรทัง้

บุคลากรสายวชิาการ สายสนบัสนุน และนกัศกึษาจะมี
ความสนใจในประเภทของกจิกรรมแตกต่างกนั ดงันัน้
องคก์รจงึจ าเป็นตอ้งแยกประเภทของกจิกรรมใหไ้ดว้่า
กิจกรรมประเภทใด เหมาะกับกลุ่ม เป้าหมายใด     
เพือ่ประโยชน์สงูสดุของการจดักจิกรรมนัน้ 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 การจัดกิจกรรมการส่ ง เส ริมความ เป็ น
น าน า ช า ติ ข อ งบุ ค ล า ก รคณ ะวิ ท ย า ศ า ส ต ร ์
มหาวิทยาลยัมหดิล จะเห็นได้ว่าตวัชี้วดัส าคญัต่างๆ  
ทีใ่ชใ้นการวดัผลกจิกรรมส่งเสรมิความเป็นนานาชาติ
ของบุคลากร ในแต่ละประเภทของกิจกรรมแม้ว่า    
ค่ าค ะแน น คว ามพึ งพ อ ใจ เฉ ลี่ ย ข อ งกิ จ ก รรม            
ในแต่ละดา้นอยู่ในระดบั 4 ขึน้ไปกต็าม แต่การพฒันา
กจิกรรมเพื่อส่งเสรมิความเป็นนานาชาตขิองบุคลากร
ก็เป็นเรื่องส าคญั ดังนัน้องค์กรจึงจ าเป็นต้องน าผล
การศกึษากจิกรรมดา้นต่างๆ ในครัง้นี้ไปศกึษาต่อยอด
เพื่อประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
นานาชาตขิองบุคลากรในระยะต่อไป 
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  การพฒันาระบบควบคมุการทดลองทางด้านการประจพุลงังานยานยนตไ์ฟฟ้าไร้สาย 
แบบเรียลไทม ์และการพฒันาอิงแบบจ าลองด้วย MATLAB/Simulink  
กรณีศึกษา : การพฒันาระบบควบคมุการเคลื่อนท่ียานยนตไ์ฟฟ้า 

Wireless Electric Vehicle Charger Experimentation System Development 
using Real Time Executable Function and Model Based Development on 

MATLAB/Simulink  
Case Study: Electric Vehicle Motion Control 

 
วชัระ อมศิริ1* และ วนัชยั ไพจิตโรจนา1 

Watchara Amasiri1* and Wanchai Pijitrojna1 
 

ABSTRACT 
 This paper present the method of real-time executable function and model-based development 
technique on MATLAB/Simulink with ARDUINO MEGA2560 for in-motion wireless electric vehicle charger 
test bed control system to control and monitor test bed status. This method can build the real-time control 
system with model based development technique and can completely control electric vehicle movement 
and can apply to another experimental part. 
Keywords: wireless electric vehicle charger, model-based development 
 

บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอ การพัฒนาระบบควบคุมแบบเรียลไทม์   และการพัฒนาอิงแบบจ าลองบน 

MATLAB/Simulink โดยประยกุตใ์ชง้านรว่มกบั ARDUINO MEGA2560 เพือ่ใชใ้นการควบคมุการท างานของ 
ระบบทดลองระบบประจุไฟฟ้าส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายขณะเคลื่อนที่ เพื่อควบคุมการท างาน และ
ตรวจสอบสถานะการท างานของระบบโดยอตัโนมตัิ วธิทีีน่ าเสนอนี้สามารถสรา้งระบบควบคุมแบบเรยีลไทม์ ดว้ย
วธิกีารพฒันาแบบองิแบบจ าลอง สามารถสรา้งระบบการควบคุมการเคลื่อนทีข่องยานยนต์ไฟฟ้าส าหรบัใชใ้นการ
ทดลอง และสามารถน าประยกุตใ์ชใ้นการควบคมุระบบทดลองอืน่ได้ 
ค าหลกั: ระบบประจุยานยนตไ์ฟฟ้าไรส้าย, การพฒันาองิแบบจ าลอง
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ค าน า 
การส่งพลงังานไฟฟ้าแบบไร้สาย (Wireless 

Power Transfer) ได้ร ับความสนใจในการวิจัย และ
พฒันาเป็นอยา่งมาก Miller et al. (2014), Miller et al. 
(2015), Li and Mi (2015), Chung et al. (2015), Choi 
et al. (2015) เนื่ องจากมีความหลากหลายในการ
น าไปใชง้าน และมคีวามปลอดภยัในการใชง้าน เช่น 
ระบบประจุพลงังานไฟฟ้าแบบไร้สายส าหรบัแปรงสี
ฟนัไฟฟ้า การน าระบบสง่พลงังานไฟฟ้าแบบไรส้ายไป
ประยุกต์ใชก้บัการประจุพลงังานไฟฟ้าใหก้บัอุปกรณ์
การแพทย์ชนิดฝงัภายในร่างกายมนุษย์ ระบบประจุ
พลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายส าหรับโทรศัพท์มือถือ 
รวมถงึการประจุพลงังานไฟฟ้าแบบไรส้ายส าหรบัยาน
ยนตไ์ฟฟ้า 

การประจุพลังงานไฟฟ้าไร้สายส าหรบัยาน
ยนต์ไฟฟ้า เป็นการส่งผ่านพลงังานไฟฟ้าไรส้ายโดย
การเหนี่ยวน าให้เกิดสนามแม่เหล็ก ผ่านช่องว่าง
อากาศ จากขดลวดภาคส่งดว้ยกระแสไฟฟ้าทีม่รีะดบั
แรงดันสูง กระแสสูง และมีความถี่สูง ไปยงัขดลวด
ภาครับ ซึ่งเชื่อมต่อกบั วงจรเรียงกระแส วงจรลด
แรงดนั และ วงจรควบคุมการประจุแบตเตอรีข่องยาน
ยนต์ไฟฟ้า เพื่อน าไปประจุพลงังานไฟฟ้าให้แก่ยาน
ยนต์ไฟฟ้า ทัง้นี้ระบบประจุพลงังานไฟฟ้าส าหรบัยาน
ยนต์ไฟฟ้านั ้น สามารถแบ่งประเภทได้เป็นสอง
ลกัษณะ คอื ระบบประจุพลงังานยานยนต์ไฟฟ้าแบบ
ประจ าที ่ซึ่งจ าเป็นต้องใหย้านยนต์ไฟฟ้าหยุดนิ่ง จึง
สามารถจะประจุพลงังานไฟฟ้าไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
และ ระบบประจุพลงังานยานยนต์ไฟฟ้าแบบเคลื่อนที ่
ซึง่สามารถประจุไฟฟ้าใหก้บัยานยนต์ไฟฟ้าขณะก าลงั
เคลื่อนทีผ่่านกนัได้ ดว้ยลกัษณะของการเคลื่อนทีด่ว้ย
ความเร็วของยานยนต์ไฟฟ้า ท าให้ระบบการประจุ
พลงังานไฟฟ้าส าหรบัยานยนตไ์ฟฟ้าขณะเคลื่อนทีน่ัน้  
มคีวามจ าเป็นตอ้งมปีระสทิธภิาพส่งพลงังานไฟฟ้าสูง 
จึงจะสามารถประจุไฟฟ้าให้แก่ยานยนต์ไฟฟ้าใน
ชัว่ขณะเวลาสัน้ๆได้  ท าใหม้กีารศกึษา คน้คว้า และ
วจิยัพฒันาในสว่นนี้อยา่งกวา้งขวาง 

บทความนี้ ได้น า เสนอการพัฒนาระบบ
ควบคุ ม แบบ เ รีย ล ไทม์  (Real-Time Executable 

Function) โดยใช้การพฒันาอิงแบบจ าลอง (Model-
Based Development) บ น ซ อ ฟ ท์ แ ว ร์ MATLAB 
/Simulink ร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO 
MEGA2560 ซึ่งใช้สถาปตัยกรรม แบบ AVR RISC-
Based และ ARDUINO WI-FI Shield  ในการพฒันา
ระบบควบคุมการเคลื่อนทีข่องยานยนต์ไฟฟ้าไร้สาย
เพื่อใช้ในการท าการทดลองการสร้างระบบประจุ
พลังงานส าหรับยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายขณะ
เคลื่อนที ่

Simulink เ ป็ นซอฟท์ แ ว ร์ ซึ่ ง ท า ง านบน 
MATLAB เพื่อพฒันาการจ าลองของระบบ ด้วยการ
เชื่อมต่อส่วนประกอบเข้าด้วยกันในลักษณะกล่อง 
(Block-Based Diagram Environmental) นอกจากนี้  
Simulink ยงัมคีวามสามารถในการสร้างการควบคุม
แบบเรยีลไทม์ (Real-Time Executable Function) T. 
M. Inc. (2016) ซึ่งท าใหร้ะบบจ าลองทีถู่กสรา้งขึน้นัน้
สามารถท างานได้บนฮาร์ดแวร์ทีร่องรบั และสามารถ
ควบคุม สัง่การ หรอืส่งผลแสดงการท างานของระบบ
จ าลองนั ้นๆบนฮาร์ดแวร์ปลายทาง  กลับมายัง 
Simulink ไ ด้ แ บ บ เ รี ย ล ไ ท ม์  ผู้ พั ฒ น า
MATLAB/Simulink ไ ด้ มี ก า ร พั ฒ น า  Simulink 
Hardware Support Package for ARDUINO 
Hardware ซึ่งท าให ้Simulink สามารถท างานร่วมกนั
กบัไมโครคอนโทรเลอรใ์นตระกลู ARDUINO ไดอ้ย่าง
หลากหลาย โดยท าให้ Simulink สามารถเข้าถึง
ทรพัยากรต่างๆได ้เชน่ การเขา้ถงึ Input และ Output, 
การ เข้า ถึงชุดสร้ า งสัญญาณแบบ  Pulse Width 
Modulation, การเข้าถึงชุดสื่อสารแบบอนุกรม , การ
เขา้ถึงชุดสื่อสารแบบ TCP/IP เมื่อท างานร่วมกนักบั 
ARDUINO ETHERNET Shield หรอื ARDUINO WI-
FI Shield เป็นตน้จากคณุสมบตัดิงักล่าวขา้งตน้นัน้ ท า
ใหส้ามารถพฒันาระบบควบคมุแบบองิแบบจ าลอง บน
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล ARDUINO ซึ่งสามารถ
ควบคุมการท างานได้ตามระยะเวลาจรงิ และสามารถ
ส่งผลการท างานกลบัมาแสดงขณะที่ระบบควบคุมนี้
ท างานอยูไ่ด ้ 
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รปูที ่1 แนวคดิของการควบคมุแบบเรยีลไทม ์และ 

การท างานรว่มกนักบั ARDUINO 

ความต้องการทางฮารด์แวรแ์ละซอฟท์แวร ์

 การพัฒนาระบบควบคุมแบบเรียลไทม์  
(Real-Time Executable Function) โดยใช้การพฒันา
อิ ง แ บบ จ า ล อ ง  (Model-Based Development) ที่
น าเสนอนี้เลอืกใชฮ้ารด์แวร ์ทีส่ามารถเขา้ถงึไดง้า่ย มี
ราคาถูก และสามารถประยุกต์น าอุปกรณ์อื่นๆมาใช้
รว่มกนัไดห้ลากหลาย โดยความตอ้งการทางฮารด์แวร์
และซอฟทแ์วรท์ีไ่ดเ้ลอืกใชใ้นบทความนี้ ดงัปรากฏใน
ตารางที ่1 

ตารางที ่1 ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรใ์นการวจิยั 
ส่วนท่ีเลือกใช้ / ความมุ่ง

หมายในการใช้งาน 
อปุกรณ์/ซอฟทแ์วรท่ี์

เลือกใช้ 
ส่วนระบบสมองกลฝงัตวั / 
ไมโครคอนโทรลเลอรส์ าหรบั

ควบคุมการท างาน 

ARDUINO MEGA2560 with 
AVR ATMEGA2560 

ส่วนของเซน็เซอรต์รวจจบั
ระยะห่างระหว่างกนัชนหน้า

หลงัยานยนต์ไฟฟ้า 

เซน็เซอรว์ดัระยะทางแบบ
ท างานโดยใชแ้สงอนิฟราเรด 

ส่วนของระบบควบคุมเคลือ่นที่
ของยานยนต์ไฟฟ้าจ าลอง 

ชุดวงจรควบคุมการท างาน
ของมอเตอรย์านยนต์ไฟฟ้า 

ส่วนของระบบสือ่สารระหว่าง
ซอฟทแ์วรค์วบคุม 

และระบบสมองกลฝงัตวั 
ARDUINO WI-FI Shield 

ซอฟทแ์วรส์ าหรบัออกแบบ
ระบบควบคุมการท างาน 

MATLAB r2015a และ
SIMULINK 

 

 

 

การควบคมุการเคล่ือนท่ีของยานยนตไ์ฟฟ้า 

ด้วยลักษณะของทดลองการประจุพลังงาน
ไฟฟ้าใหแ้ก่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไรส้าย จ าเป็นตอ้งท า
ให้ยานยนต์ไฟฟ้ามีลักษณะของการเคลื่อนที่ผ่าน
สถานีส าหรับจ่ายพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายอยู่
ตลอดเวลา จงึจ าเป็นตอ้งมกีารควบคุมยานยนต์ไฟฟ้า
ใหเ้คลื่อนทีอ่ย่างอตัโนมตัเิพื่อใหเ้กดิความคล่องตวัใน
การทดลอง 

ในบทความนี้ น าเสนอการควบคุมยานยนต์
ไฟฟ้าให้เคลื่อนที่อัตโนมัติผ่านการสัง่ งานจาก
คอมพวิเตอร ์และท าการหยดุอตัโนมตัเิมือ่ถงึจุดสิน้สุด
ของสถานีส่งพลงังานไฟฟ้า โดยเลอืกใชเ้ซนเซอร์วดั
ระยะทางด้วยอินฟรา เ รดซึ่ ง จ ะมีลักษณะของ
แรงดนัไฟฟ้าเปลีย่นไปตามระยะหา่งระหว่างเซนเซอร ์
และ จุดตกกระทบและสะท้อนกลับของล าแสง
อนิฟราเรด โดยมโีครงสรา้งของระบบควบคุมดงัรูปที ่
2 

 
รปูที ่2 โครงสรา้งของระบบควบคมุการเคลื่อนที ่

ยานยนตไ์ฟฟ้า 
เซ็นเซอร์วัดระยะทางด้วยอินฟราเรดจะถูก

ติดตัง้อยู่บริเวณกนัชนด้านหน้า และ ด้านหลังของ
ย า น ย น ต์ ไ ฟ ฟ้ า  แ ล ะ ถู ก เ ชื่ อ ม ต่ อ เ ข้ า กั บ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARDUINO ผ่านชุดวงจรแปลง
สญัญาณอนาล็อกเป็นดิจิทลั และ ARDUINO จะถูก
เชือ่มต่อเขา้กบัชดุวงจรควบคมุการท างานของมอเตอร์
ยานยนตไ์ฟฟ้าเพือ่รบัสญัญาณควบคมุการเคลื่อนที ่
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การพฒันาแบบจ าลองการควบคมุการเคล่ือนท่ี
ของยานยนตไ์ฟฟ้า 

การพัฒนาซอฟท์แวร์ส าหรับควบคุมการ
เคลื่อนที่ของยานยนต์ไฟฟ้า จะถูกสร้างขึ้นบน 
Simulink โดยใช้ลักษณะของการพัฒนาแบบอิง
แบบจ าลองตามทไีด้กล่าวมาแล้วในหวัขอ้ที่ 2 โดยมี
ลกัษณะดงัปรากฏในรปูที ่3 

จากรูปที่ 3 สญัญาณหมายเลข (1) และ (2) 
ในลักษณะของระดบัแรงดันไฟฟ้าซึ่งผ่านการแปลง
จ า ก ว ง จ ร แ ป ล ง อ น า ล็ อ ก เ ป็ น ดิ จิ ทั ล ข อ ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ จะถูกแปลงกลับ เพื่อหาค่า
ระยะห่างระหว่างกนัชนของยานยนต์ไฟฟ้ากบัแผงกัน้
สิน้สุดระยะของสถานีประจุพลงังานไฟฟ้า โดยหากมี
ระยะทางน้อยกว่า 50 เซนตเิมตร จะใหส้ญัญาณเพื่อ
สัง่ให้ชุดควบคุมการท างานของมอเตอร์ยานยนต์
ไฟฟ้าหยดุท างาน 

สญัญาณหมายเลข (3) (4) และ (5) จะเป็น
สญัญาณส าหรบัควบคุมการท างาน ซึง่จะถกูส่งมาจาก
เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมการท างาน โดย
น าไปใช้ในการควบคุมความเร็ว ด้วยลักษณะของ
สญัญาณ PWM , การควบคมุการปิดเปิดของยานยนต์
ไฟฟ้า และ การควบคมุทศิทางการวิง่ ตามล าดบั 

 

การทดสอบการท างานของแบบจ าลองการ
ควบคมุท่ีถกูสร้างขึน้ 

การทดสอบการท างานของการพฒันาระบบ
ควบคุมแบบองิแบบจ าลอง ท าได้โดยสร้างสญัญาณ
จ าลองขึน้เพือ่ทดสอบการท างานกอ่น  

สญัญาณจ าลองระยะทางทีถู่กสรา้งขึน้ จะถูก
รวมเขา้กบัสญัญาณรบกวนเพือ่จ าลองสถานการณ์การ
ถูกรบกวนของเซนเซอร์วดัระยะทาง โดยผลของการ
ควบคุมในการพฒันาองิแบบจ าลองที่ถูกสร้างขึ้นใน
ขัน้ตอนก่อนหน้านี้นัน้ จะถูกเชื่อมต่อกบั Scope เพื่อ
ตรวจสอบการท างานของแบบจ าลองนี้  รูปที ่4 แสดง
สญัญาณจ าลองทีส่รา้งขึน้เพือ่ทดสอบ และผลของการ
ท างานของแบบจ าลองระบบควบคุม รปูที ่4 แสดงการ
เชื่อมต่อสญัญาณจ าลองทีถู่กสรา้งขึน้เพื่อทดสอบการ
ท างาน 

 
รปูที ่4 ลกัษณะของการเชือ่มต่อสญัญาณเพือ่ทดสอบ
แบบจ าลองระบบควบคมุการเคลื่อนทีย่านยนตไ์ฟฟ้า 

 
             รปูที ่3 ลกัษณะของการพฒันาองิแบบจ าลองของระบบควบคมุการเคลื่อนทีข่องยานยนตไ์ฟฟ้า 
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(ก) 

 
(ข) 

รปูที ่5 แสดงสญัญาณจ าลองทีส่รา้งขึน้เพือ่ทดสอบ 
และผลของการท างานของแบบจ าลองระบบควบคมุ 

 รปูที ่ 5 (ก) แสดงสญัญาณคนัเรง่ (เสน้สฟ้ีา) 
และ สญัญาณสวทิซก์ญุแจ (เสน้สสีม้) ทีถ่กูจ าลองขึน้
เพือ่ทดสอบการท างานของระบบควบคมุ และรปูที ่ 5 
(ข) แสดงสญัญาณระยะหา่งดา้นหน้า (เสน้สนี ้าเงนิ) 
 จากผลการทดสอบพบว่า สญัญาณควบคุม
ความเร็วในรูปแบบของระดบัสญัญาณ PWM (เส้นสี
เหลอืง) จะมลีกัษณะแปรผนัตรงกนักบัสญัญาณคนัเร่ง 
(เส้นสีน ้ าเงิน) ที่ถูกสร้างขึ้นเลียนแบบการเหยียบ

คันเร่งยานยนต์ไฟฟ้า  นอกจากนี้  สัญญาณแสดง
ระยะหา่งดา้นหน้า และ สญัญาณสวทิซก์ุญแจ มผีลท า
ใหส้ญัญาณ PWM กลายเป็น 0 ซึ่งหมายถึงการหยุด
ยานยนต์ไฟฟ้า เมื่อระยะห่างต ่าหว่า 50 เซนติเมตร 
หรอื ปิดสวทิซ ์ตามล าดบั 

การน าแบบจ าลองท่ีถกูสร้างขึน้ไปใช้งาน 

แบบจ าลองที่ถูกสรา้งขึ้นนัน้จะถูกรวมให้อยู่
ในลักษณะของ Subsystem และถูกเชื่อมต่อเข้ากับ
ชุดค าสัง่ของ Simulink Hardware Support Package 
for Arduino Hardware เพื่ อ เ ข้ า ถึ ง ท รัพย าก รบน 
Arduino MEGA2560 ซึ่งด้วยการพฒันาวธินีี้สามารถ
ท าให้แบบจ าลองนี้สามารถท างานบน Arduino และ 
สามารถเฝ้าติดตามกบัท างานบนคอมพวิเตอร์แบบ
เวลาจรงิได ้

นอกจากนี้การปรับพารามิเตอร์ต่างๆ เช่น
การปรบัความเรว็ของการเคลื่อนทีข่องยานยนตไ์ฟฟ้า
เพื่อเลยีนแบบการควบคุมโดยการเหยยีบคนัเร่ง การ
ปรับทิศทางเดินหน้าถอยหลังเพื่อเลียนแบบการ
เปลี่ยนเกยีรเ์ดนิหน้าถอยหลงั และการเปิดสวทิซ์เพื่อ
เลยีนแบบการท างานของสวทิซ์กุญแจ รวมถงึหน้าปดั
ต่างๆซึง่แสดงการท างานของยานยนตไ์ฟฟ้า สามารถ
สรา้งขึน้ไดโ้ดยการใชชุ้ดค าสัง่ของMATLAB/Simulink 

 
รปูที ่6 การน าแบบจ าลองระบบควบคมุการเคลื่อนทีข่องยานยนตไ์ฟฟ้าทีส่รา้งขึน้ไปใชง้านจรงิ 
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เพื่อ ให้การท างานของระบบควบคุมมีลักษณะ
คลา้ยคลงึกบัการท างานของยานยนตไ์ฟฟ้าจรงิ 

สรปุ 
จากผลการทดลองการสรา้งแบบจ าลองระบบ

ควบคุมการเคลื่อนที่ของยานยนต์ไฟฟ้าในระบบ
ทดลองการประจุพลงังานส าหรบัยานยนต์ไฟฟ้าแบบ
ไรส้ายขณะเคลื่อนทีน่ัน้ สามารถจ าลองระบบควบคุม
กา รท า ง าน ได้อย่ า งสมบู ร ณ์  แล ะส ามารถน า
แบบจ าลองระบบควบคุมการท างานที่สรา้งขึ้น ไปใช้
งานจรงิในการควบคุมการเคลื่อนทีข่องยานยนตไ์ฟฟ้า 
และเฝ้าตดิตามผลการท างานผ่านเครื่องคอมพวิเตอร์
แบบเวลาจรงิได ้ 

งานวจิยันี้อาจพฒันาต่อไปไดใ้นการออกแบบ
ระบบการทดลองในส่วนอื่นส าหรบัระบบทดลองการ
ประจุพลงังานส าหรบัยานยนต์ไฟฟ้าแบบไรส้ายขณะ
เคลื่อนที ่

ค าขอบคณุ 
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การพฒันากระบวนการตดัสินใจในการเลือกท าเลท่ีตัง้ของอตุสาหกรรมห้องเยน็  
โดยวิธีการวิเคราะหเ์ชิงล าดบัชัน้   

The Development of the Decision Process for  
Selection Location of Cold Storage Industry by Analytic Hierarchy Process 

 
ธนะรตัน์ รตันกลู 1*และ กนัตธ์มน สขุกระจ่าง2 

Tanarat Rattanakool1 and Kantamon Sukkrajang2 
 

ABSTRACT 
 The Development of the Decision Process for Selection Location by Analytic Hierarchy Process. 
The objectives of this research are to select the location and analyze of factors affecting the choice of 
location and to create the models of choosing its location of the cold storage Industry. The purposive 
sampling is used for 5 samples authorized to make decision to choose the location of the change tire 
service center by AHP. 
 The results show that the weight of the main factor: The general details ( 0.396) , the  
raw material (0.204) customers (0.146) facilities (0.139) and labor relations and relationship (0.115).   
Keywords: Decision, Location, Cold Storage Industry, Analytic Hierarchy Process 
 

บทคดัย่อ 
 การพฒันากระบวนการตดัสนิใจในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของอุตสาหกรรมหอ้งเยน็ โดยวธิกีารวเิคราะห์เชงิ

ล าดบัชัน้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อก าหนดและวเิคราะห์ปจัจยัทีผ่ลต่อการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของอุตสาหกรรมหอ้งเยน็  
และสรา้งแบบจ าลองในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของอุตสาหกรรมหอ้งเยน็  กลุ่มผูต้ดัสนิใจเป็นผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่อี านาจ
ในการตดัสนิใจในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ โดยการเลอืกตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 5 ราย โดยวธิกีารวเิคราะห์เชงิ
ล าดบัชัน้ในวเิคราะหเ์พื่อจดัล าดบัความส าคญั โดยการน าขอ้มลูจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งมาท าการสรา้ง
แบบจ าลองเพือ่ท าการเปรยีบเทยีบคา่น ้าหนกัของปจัจยัหลกัและปจัจยัรอง 

 ผลการวเิคราะห์น ้าหนักของปจัจยัหลกั พบว่า ค่าน ้าหนักความส าคญัของปจัจยัหลกั เรยีงล าดบัจากมาก
ไปน้อย ดงันี้ ด้านรายละเอยีดทัว่ไป  (0.396) แหล่งวตัถุดบิ (0.204) แหล่งลูกคา้ (0.146) สิง่อ านวยความสะดวก  
(0.139) และแรงงานและความสมัพนัธ ์(0.115)   
ค ำหลกั: การตดัสนิใจ, ท าเลทีต่ัง้, อตุสาหกรรมหอ้งเยน็, การวเิคราะหเ์ชงิล าดบัชัน้  
 

ค ำน ำ 
 ก า ร เลื อ ก ท า เล ที่ ตั ้ ง ข อ ง โ ร ง ง า น
อุตสาหกรรมนับเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากต่อการ

ด าเนินธุรกจิอุตสาหกรรมเพราะการเลอืกท าเลที่ตัง้ที่
เหมาะสมนัน้จะท าให้เกิดประโยชน์อุตสาหกรรมใน
หลายๆ  ด้าน เช่น การมีประสิทธิภาพและมีความ
คล่องตัวในการบริการ การมีศักยภาพในบริการ 
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อย่างไรกต็าม การตดัสนิใจเลอืกท าเลทีต่ัง้ของโรงงาน
อตุสาหกรรมทีเ่หมาะสมมใิชเ่รือ่งงา่ย เพราะผูต้ดัสนิใจ
ต้องพิจารณาถึงปจัจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
ต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งอย่างมากมาย อกีทัง้ยงัต้องพบกบั
ความซบัซอ้นดา้นการวเิคราะหแ์ละการวนิิจฉยัซึง่เป็น
สิง่ทีส่ าคญัอยา่งมากในกระบวนการตดัสนิใจ  
 อุตสาหกรรมห้องเย็น เป็นอีกอุตสาหกรรม
หนึ่งทีม่คีวามจ าเป็นและต้องการความเหมาะสมของ
ท าเลที่ตัง้ โดยเหตุผลในการสร้างห้องเย็น เพื่อเก็บ
อาหารทะเล ซึง่จะท าใหล้ดปญัหาการเกดิอาหารทะเล
เน่าเสยี และรกัษามาตรฐานเพื่อใหไ้ด้อาหารทะเลทีม่ี
คณุภาพด ีอนัเป็นกลไกทีใ่ชใ้นการส่งออกอาหารทะเล
ไปยงัต่างประเทศ เพิ่มประสทิธิภาพการผลิต โดยมี
การใชท้รพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ และลดของเสยี
ทีเ่กดิขึน้ ซึง่เป็นการลดตน้ทุนการผลติและน าไปสู่การ
ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน   
ดังนั ้นในการพิจารณาเลือกท าเลที่ตัง้ที่เหมาะสม
จะตอ้งค านึงถงึปจัจยัหลายทาง ท าเลทีต่ ัง้ซึง่ไดเ้ปรยีบ
ทุกทางนัน้หาได้ยาก โดยทัว่ไปแล้วท าเลที่ตัง้แต่ละ
แห่งมกัจะได้เปรยีบในบางทาง และเสยีเปรยีบในทาง
อืน่   
 ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัไดน้ าเสนอวธิกีารทีม่รีะบบ
และมีเหตุผลในการประเมินเพื่อให้คะแนนมีความ
น่าเชื่อถอืและมกีารประยุกต์ใชก้นัอย่างกวา้งขวาง คอื 
วิธีกระบวนการตัดสินใจแบบวิเคราะห์ล าดับชัน้  
(Analytic Hierarchy Process : AHP) ซึ่ ง เป็ น วิธีที่
นิยมใชก้นัมากในการสรา้งแบบจ าลอง  กระบวนการ
ตัดสินใจของมนุษย์ AHP เป็นทฤษฎีการวัดซึ่งให้
มาตรวัดประเภทอัตราส่วนจากการเปรียบเทียบคู่ 
(Pairwise Comparison) มาตรวดัประเภทอตัราส่วนนี้
ใช้แสดงล าดับความส าคัญของส่วนย่อยต่างๆ  ใน
โครงสร้างล าดับชัน้ (Hierarchical Structure) และใช้
ในการแกป้ญัหาทีซ่บัซอ้นโดยท าใหง้า่ยต่อความเขา้ใจ 
เพราะเป็นการเลยีนแบบวธิคีดิและการใชเ้หตุผลของ
มนุษย์ในการแยกปญัหาออกเป็นล าดบัชัน้ (Vargas, 
1990) 
 ส าหรบัปญัหาการตดัสนิใจเลอืกท าเลทีต่ ัง้ซึ่ง
วิธี  AHP มีข้อดีมากมาย เช่น  ให้ผลการส ารวจ

น่าเชื่อถอืกว่าวธิอีื่นๆ เนื่องจากใชว้ธิกีารเปรยีบเทยีบ
เชิงคู่ ในการตัดสินใจก่อนที่ จะลงมือตอบค าถาม  
ผลลัพธ์ที่ได้เป็นปริมาณตัวเลข ท าให้ง่ายต่อการ
จัดล าดับความส าคัญ และยังสามารถน าผลลัพธ์
ดงักล่าวไปเปรยีบเทยีบกบัหน่วยงานอื่นได้ เป็นต้น 
(สุดถนอม, 2557) จะเห็นได้ว่าวิธี AHP เหมาะที่จะ
น ามาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจเลือกท าเลที่ตัง้ ซึ่ง
ตอ้งเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีสุ่ดจากหลายทางเลอืก และมี
เกณฑ์ในการพิจารณาทางเลือกหลายเกณฑ์   AHP 
เป็นการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบของทลีะคู่ จงึท าใหก้าร
เลือกทางเลือกท าได้ง่ายและสะดวกขึ้น วธิีการ AHP 
ถกูนามาใชใ้นกระบวนการตดัสนิใจทีห่ลากหลาย เช่น 
การตัดสินใจเลือกท าเลที่ตัง้ (กนัต์ธมน, 2557) การ
คดัเลอืกผูใ้หบ้รกิารขนส่ง (กนัต์ธมน, 2558) ปจัจุบนั 
AHP เป็นวธิหีนึ่งของกระบวนการตดัสนิใจแบบหลาย
เกณฑ์ (Multicriteria Decision Making) ซึ่งมผีูน้ิยมใช้
กันมาก (Lequna et. al., 1999) และได้มีการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่ อช่วยให้การวิเคราะห์
ตัดสินใจอีกทางหนึ่ งด้วย เช่น โปรแกรม Expert 
Choice ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการตัดสินใจ
แบบพหุเกณฑ์ทีม่อียู่บนพื้นฐานของกระบวนการเชงิ
ล าดบัชัน้ 

วตัถปุระสงค ์
 1. เพือ่ก าหนดและวเิคราะหป์จัจยัทีผ่ลต่อการ
เลอืกท าเลทีต่ัง้ของอตุสาหกรรมหอ้งเยน็ 
 2.เพื่อสรา้งแบบจ าลองในการเลอืกท าเลทีต่ัง้
ของอตุสาหกรรมหอ้งเยน็ 

กำรวิเครำะห ์
 การหาค่าน ้ าหนักของแต่ละปจัจยั จะน าค่า
น ้าหนักทีไ่ดม้าหาค่าเฉลีย่ และน าคา่น ้าหนักทีไ่ดใ้ส่ลง
ในเมตรกิซ์แลว้ท าการเปรยีบเทยีบทลีะคู่  จะไดล้ าดบั
ความส าคัญของปจัจัย  และน าค่าของดัชนีความ
สอดคลอ้ง (R.I.)  (ตารางที ่1) มาหาคา่และค านวณหา
ค่าความสอดคล้องของเหตุผล (Consistency Ratio  : 
C.R.)  โดยผูบ้รหิารหรอืผูท้ีม่อี านาจในการตดัสนิใจใน
การตดัสนิใจเลอืกท าเลทีต่ัง้  ซึ่งถอืว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญ 
และมปีระสบการณ์ตรง จ านวน 5 ราย โดยการเลอืก
ตวัอย่างประชากรแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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(กลัยา, 2542) และท าการสมัภาษณ์ตามหลกัการของ
วธิกีารเชงิล าดบัชัน้  
 
ตารางที่ 1 ค่าของดัชนีความสอดคล้อง (R.I.) ตาม
ตารางของเมตรกิซ ์

N 1 2 3 4 5 
R.I. 0.0 0.0 0.58 0.90 1.12 
N 6 7 8 9 10 

R.I. 1.24 1.32 1.14 1.45 1.51 

 
 ขัน้ตอนในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ มดีงันี้ 
 1. น าแบบจ าลองที่ได้จากการสร้างเป็น
แบบสอบถาม เพื่อท าการเปรยีบเทยีบทลีะคู่ในแต่ละ
ปจัจยั (ปจัจยัหลกัและปจัจยัรอง) 
 2. น าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัได้สรา้งขึน้ (ตอน
ที่ 1 การเปรยีบเทียบน ้าหนักความส าคญัของปจัจัย
หลกัแต่ละคู่) โดยให้ผู้บรหิารหรอืผู้ที่มอี านาจในการ
ตดัสนิใจในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ ท าการใหข้อ้มลูและน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการเปรยีบเทยีบทลีะคู่ในแต่ละปจัจยั 
เพื่อจะน ามาค านวณหาค่าน ้าหนักทีละคู่ ของแต่ละ
ปจัจยัหลกั 
 3. น าแบบสอบถามทีผู่ว้จิยัได้สรา้งขึน้ (ตอน
ที่ 2 การเปรยีบเทียบน ้าหนักความส าคญัของปจัจัย
รองแต่ละคู่) โดยให้ผู้บรหิารหรอืผู้ที่มีอ านาจในการ
ตดัสนิใจในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ ท าการใหข้อ้มลูและน า
ขอ้มลูทีไ่ดม้าท าการเปรยีบเทยีบทลีะคู่ในแต่ละปจัจยั  
เพื่อจะน ามาค านวณหาค่าน ้าหนักทีละคู่ ของแต่ละ
ปจัจยัรอง 
 4. เมื่อไดค้่าน ้าหนักของปจัจยัหลกัและปจัจยั
รองแล้ว จะท าการค านวณค่าน ้าหนักของปจัจยัรอง  
โดยทีค่่าเฉลี่ยของปจัจยัรอง = น ้าหนักค่าเฉลี่ยปจัจยั
หลกั x น ้าหนกัคา่เฉลีย่ปจัจยัรอง 
 5. เมื่อท าการค านวณแลว้เสรจ็ จะไดป้จัจยัที่
มผีลต่อการตดัสนิใจในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ 

ผลกำรวิจยั 
สว่นที ่1 การวเิคราะหป์จัจยัในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ 
ส่วนที ่2 การวเิคราะหก์ารสอดคล้องในการเลอืกท าเล
ทีต่ ัง้ของปจัจยัหลกัและปจัจยัรอง 

เกณฑ์ที่ใช้ในการเลือกท าเลที่ตัง้ของปจัจัย
หลกั ที่ได้จากกลุ่มตวัอย่าง โดยผู้ตอบแบบสอบถาม
จะเป็นผู้บริหารหรอืผู้ที่มีอ านาจในการตัดสินใจ  จะ
แสดงในรูปของค่า Nornalized เมตรกิซ์ A  ซึ่งได้มา
จากการหาค่าเฉลี่ยของปจัจัยหลักแต่ละปจัจัย ดัง
แสดงในตารางดงัต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ปจัจัยในการเลือกท าเลที่ตัง้
(ตารางที ่2-7) 
ตารางที ่2 ผลการวเิคราะห์น ้าหนักของปจัจยัหลกัใน
การเลอืกท าเลทีต่ัง้ของอตุสาหกรรมหอ้งเยน็ 

จากตารางที่  2 แสดงให้เห็นถึงค่าน ้าหนัก
ความส าคญัของปจัจยัหลกั ในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของ
อุตสาหกรรมห้องเย็น  ได้น ้ าหนั กความส าคัญ
เรยีงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  รายละเอียดทัว่ไป  
(0.396) แหล่งวัตถุดิบ  (0.204) แหล่งลูกค้า (0.146)  
สิ่งอ านวยความสะดวก (0.139) และแรงงานและ
ความสมัพนัธ ์ (0.115)   
 
 
ตารางที ่3  ผลการวเิคราะหน์ ้าหนกัของปจัจยัรองดา้น
รายละเอยีดของสถานประกอบการ 
 

ดา้นรายละเอยีดทัว่ไป Normalized  เมตรกิซ์ A น ้าหนกั 
ราคาทีด่นิ 0.609 0.609 0.609 
ความมชีือ่เสยีงของพืน้ที ่ 0.390 0.390 0.390 

 จากตารางที่  3 แสดงให้เห็นถึงค่าน ้าหนัก
ความส าคญัของปจัจยัรองด้านรายละเอยีดของสถาน
ประกอบการ ในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของอุตสาหกรรม
หอ้งเยน็ ไดน้ ้าหนักความส าคญัเรยีงล าดบัจากมากไป
น้อย ดังนี้  ด้านราคาที่ดิน (0.609) และด้านความมี
ชือ่เสยีงของพืน้ที ่ (0.390) 
 

ปจัจยัหลกัดา้น Normalized  เมตรกิซ ์A น ้าหนกั 

รายละเอยีดทัว่ไป  0.409 0.307 0.467 0.452 0.346 0.396 
แหล่งวตัถุดบิ  0.254 0.191 0.288 0.218 0.067 0.204 
แหล่งลกูคา้ 0.100 0.075 0.114 0.148 0.292 0.146 
แรงงานและความสมัพนัธ์ 0.101 0.097 0.086 0.111 0.180 0.115 
สิง่อ านวยความสะดวก   0.136 0.329 0.045 0.071 0.115 0.139 
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ตารางที ่4  ผลการวเิคราะหน์ ้าหนกัของปจัจยัรองดา้น
แหล่งวตัถุดบิ 

ดา้นแหล่งวตัถุดบิ Normalized  เมตรกิซ ์A น ้าหนกั 
การจดัหาวตัถุดบิ 0.146 0.953 0.761 0.406 0.566 
ราคาวตัถุดบิ 0.077 0.501 0.580 0.156 0.329 
การลดคา่ขนสง่ของ
วตัถุดบิ 0.030 0.136 0.157 0.312 0.159 
ทรพัยากรน ้าและดนิ 0.044 0.398 0.062 0.124 0.157 

 จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นถึงค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัของปจัจยัรองด้านแหล่งวตัถุดิบในการ
เลือกท าเลที่ตัง้ของอุตสาหกรรมห้องเย็น ได้น ้าหนัก
ความส าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้ ดา้นการ
จัดหาวัตถุดิบ  (0.566) ด้านราคาวัตถุดิบ  (0.329)  
ดา้นทรพัยากรน ้าและดนิ (0.159) และการลดค่าขนส่ง
ของวตัถุดบิ (0.157) 
 

ตารางที ่5  ผลการวเิคราะหน์ ้าหนกัของปจัจยัรองดา้น
แหล่งลกูคา้ 

ดา้นแหล่งลกูคา้ Normalized  เมตรกิซ ์A น ้าหนกั 
การจ าหน่ายสนิคา้ 0.517 0.461 0.611 0.530 
ระยะทางของค่าขนส่งสนิคา้ 0.336 0.299 0.216 0.284 
สถานทีใ่กลแ้หล่งผูบ้รโิภค 0.147 0.240 0.173 0.186 

 จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นถึงค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัของปจัจยัรองดา้นแหล่งลูกคา้ในการเลอืก
ท าเลที่ตัง้ของของอุตสาหกรรมห้องเย็น ได้น ้ าหนัก
ความส าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้ ดา้นการ
จ าหน่ายสินค้า (0.530) ด้านระยะทางของค่าขนส่ง
สินค้า  (0.284)  และสถานที่ ใกล้แหล่ งผู้บ ริโภค 
(0.186) 
 
ตารางที ่6  ผลการวเิคราะหน์ ้าหนกัของปจัจยัรองดา้น
แรงงานและความสมัพนัธ ์
 

ดา้นแหล่งลกูคา้ Normalized  เมตรกิซ์ A น ้าหนกั 

การตลาด 0.517 0.365 0.369 0.417 
แรงงาน 0.424 0.299 0.415 0.380 
ทกัษะ/ประสบการณ์ 0.243 0.125 0.173 0.180 

 จากตารางที่  6 แสดงให้เห็นถึงค่าน ้าหนัก
ค ว าม ส าคัญ ข อ งป ัจ จัย รอ งด้ าน แ รงงาน แล ะ
ความสัมพัน ธ์ ใน ก าร เลือกท า เลที่ ตั ้งของของ
อุตสาหกรรมห้องเย็น  ได้น ้ าหนั กความส าคัญ

เรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้  ด้านการตลาด 
(0.417)  ด้ า น แ ร ง ง า น  (0.380)   แ ล ะ ทั ก ษ ะ /
ประสบการณ์  (0.180) 
 
ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหน์ ้าหนักของปจัจยัรองด้าน
สิง่อ านวยความสะดวก  
 

สิง่อ านวยความสะดวก   Normalized  เมตรกิซ ์A น ้าหนกั 
ความสะดวกในการ
ขนส่ง 0.146 0.150 0.360 0.291 0.237 
การเดนิทาง 0.486 0.501 0.417 0.297 0.425 
ระบบสาธารณูปโภค 0.064 0.189 0.157 0.288 0.175 
อปุกรณ์/เครื่องมอื 0.062 0.209 0.067 0.124 0.116 

 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นถึงค่าน ้ าหนัก
ความส าคญัของปจัจยัรองดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 
ในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ของของอุตสาหกรรมหอ้งเยน็ได้
น ้าหนักความส าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้ 
ด้านการเดินทาง (0.425) ด้านความสะดวกในการ
ขนส่ง (0.237) ด้านระบบสาธารณูปโภค (0.175) และ
อปุกรณ์/เครือ่งมอื (0.116) 
 

ส่วนที ่2 การวเิคราะหก์ารสอดคล้องในการเลอืกท าเล
ทีต่ ัง้ของปจัจยัหลกัและปจัจยัรอง (ตารางที ่8-9) 
 
ตารางที่  8 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของปจัจยัหลกัในการเลอืกท าเลทีต่ัง้ 
 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง  
AW (Average 

Weight) 
สดัส่วนความสมัพนัธ ์  

2.530 5.572  
1.929 5.525  
0.744 5.688  
0.335 5.601  
2.530 15.877  
1.929 5.572 7.653* 
C.I. 0.663  

C.I./R.I. (C.R.) 0.592  
*ค่าเฉลีย่ของสดัส่วนความสมัพนัธ์ 

จากตารางที่ 8 แสดงค่าผลการตรวจสอบค่า
ความสอดคล้อง ค่า C.R. มีค่า 0.592 แสดงว่า ค่า
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ความสอดคลอ้งมคีา่มากกว่า 0.1 ดงันัน้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้งึ
มคีวามสอดคลอ้งกนัน้อย 

 
ตารางที่  9 ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบความ
สอดคลอ้งของปจัจยัรอง 
 

ปจัจยัรอง C.I. C.I./R.I. (C.R.) 
ดา้นรายละเอยีดทัว่ไป 0.000 0.000 
ดา้นแหล่งวตัถุดบิ 0.134 0.149 
ดา้นแหล่งลกูคา้ 0.021 0.035 
ดา้นแรงงานและความสมัพนัธ ์ 0.021 0.035 
ดา้นสิง่อ านวยความสะดวก 0.090 0.100 

จากตารางที ่9 แสดงค่าผลการตรวจสอบค่า
ความสอดคล้อง ด้านรายละเอียดทัว่ไป  ด้านแหล่ง
ลูกค้า และด้านแรงงานและความสมัพนัธ์ พบว่า ค่า
ความสอดคล้องมีค่าน้อยกว่า 0.1 เป็นอย่างมาก 
ดงันัน้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้งึมคีวามสอดคลอ้งกนัสงู  สว่นดา้น
สิง่อ านวยความสะดวก  พบว่า คา่ความสอดคลอ้งมคี่า
มากกว่า 0.1  ดงันัน้ ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้งึมคีวามสอดคลอ้ง
กันน้อย  และด้านสิ่งอ านวยความสะดวกค่าความ
สอดคล้องมีค่าเท่ากับ 0.1  ดังนัน้ ผลลัพธ์ที่ได้จึงมี
ความสอดคลอ้งกนัปา่นกลาง 

สรปุและวิจำรณ์ 
 จากการศกึษาและรวบรวมความส าคญัของ
ปจัจัยหลักและป จัจัยรองจากเอกสาร บทความ  
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งในการคดัเลือกผู้ให้บรกิารขนส่ง 
และน าประเด็นต่างๆ สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พิจารณา และวิเคราะห์ถึงปจัจัยและประเด็นต่างๆ 
เพื่อน ามาค านวณค่าน ้าหนักของปจัจยัหลกัและปจัจยั
รอง  หลงัจากนัน้น าประเดน็ทีไ่ดม้าก าหนดโครงสรา้ง
ของปจัจยั โดยน ามาแบ่งเป็นปจัจยัหลกัและปจัจยัรอง
ตามรปูแบบของวธิกีารเชงิล าดบัชัน้โดยแบ่งโครงสรา้ง
ปจัจยัหลักทัง้หมด ทัง้หมด 5 กลุ่ม ประกอบไปด้วย
ปจัจยัรองอกี 16 กลุ่ม ดงันี้  
 ปจัจยัหลกัและปจัจยัรอง คอื ดา้นรายละเอยีด
ของสถานประกอบการณ์ (ราคาทีด่นิ ความมชีื่อเสยีง
ของพื้นที่) ด้านแหล่งวัตถุดิบ  (การจัดหาวัตถุดิบ  
ราคาวตัถุดบิ การลดค่าขนส่งของวตัถุดบิ  ทรพัยากร
น ้ าและดิน) ด้านแหล่งลูกค้า  (การจ าหน่ายสินค้า 

ระยะทางของค่าขนส่งสินค้า  สถานที่ใกล้แหล่ ง
ผูบ้รโิภค) ด้านแรงงานและความสมัพนัธ์ (การตลาด 
แรงงาน ทักษะ/ประสบการณ์) และด้านสิ่งอ านวย
ความสะดวก (ความสะดวกในการขนส่ง การเดนิทาง  
ระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์/เครื่องมอื) ผลการวจิยั 
พบว่า 
 1. น ้าหนักความส าคญัของปจัจยัหลกั ในการ
เลอืกท าเลทีต่ัง้ ไดน้ ้าหนักความส าคญัเรยีงล าดบัจาก
มากไปน้อย ดังนี้  รายละเอียดทัว่ไป (0.396) แหล่ง
วัตถุดิบ  (0.204) แหล่งลูกค้า (0.146) ตามล าดับ  
(ตารางที่ 2) ซึ่งจากการศึกษาค้นคว้างานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกบัปจัจัยที่มีผลในการเลือกท าเลที่ตัง้ของ
กลุ่มอืน่ๆ นัน้ พบว่า ปจัจยัทีม่คีวามส าคญัในการเลอืก
ท าเลที่ตัง้ จะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน คือ 
ผูป้ระกอบการ มกัใหค้วามส าคญักบัปจัจยัดา้นความมี
ชื่อเสียงของบริษัท ทุน  คมนาคม แรงงาน และ
การตลาด  (พ รสุ รีย์ , 2543) และ  วัล ลภ  (2539) 
ท าการศกึษาเรื่องท าเลทีต่ัง้อุตสาหกรรมเซรามกิส์ใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า ปจัจยัที่มคีวามส าคญัในการ
เลือกท าเลที่ตัง้คือ ปจัจัยด้านแหล่งวัตถุดิบ ความมี
ชือ่เสยีงของพืน้ที ่และคา่ขนสง่ ตามล าดบั  

2. ค่าน ้าหนักความส าคญัของปจัจยัรอง  ได้
น ้าหนักความส าคญัเรยีงล าดบัจากมากไปน้อย ดงันี้   
(ตารางที ่3-7) 

2.1 ด้านแหล่งวัตถุดิบ ในส่วนของ
ด้านราคาที่ดิน (0.609) และด้านความมีชื่อเสียงของ
พืน้ที ่ (0.390)  
  2.2 ด้านความสามารถ ในส่วนของ
ด้านการจัดหาวัตถุดิบ  (0.566) ด้านราคาวัตถุดิบ 
(0.329)  ด้านทรพัยากรน ้าและดิน (0.159) และการ
ลดคา่ขนสง่ของวตัถุดบิ (0.157) 

2.3 ดา้นแหล่งลกูคา้ ในสว่นของดา้น
การจ าหน่ายสนิคา้ (0.530) ด้านระยะทางของค่าขนส่ง
สนิคา้ (0.284) และสถานทีใ่กลแ้หล่งผูบ้รโิภค (0.186) 
  2.4 ด้านแหล่งลูกคา้ในส่วนของดา้น
การตลาด (0.417) ด้านแรงงาน (0.380) และทกัษะ/
ประสบการณ์ (0.180) 
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  2.5 ด้านแรงงานและความสมัพันธ ์
ในสว่นของดา้นการเดนิทาง (0.425) ดา้นความสะดวก
ในการขนส่ง (0.237) ด้านระบบสาธารณู ปโภค  
(0.175) และอปุกรณ์/เครือ่งมอื (0.116) 

3. ค่าความสอดคลอ้ง พบว่า ปจัจยัหลกัมคี่า
ความสอดคลอ้งมคีา่มากกว่า 0.1 ดงันัน้ผลลพัธท์ีไ่ดจ้งึ
มคีวามสอดคลอ้งกนัน้อย (ตารางที ่8)  

ส่วนปจัจัยรอง พบว่า ค่าความสอดคล้อง 
ด้านรายละเอียดทัว่ไป ด้านแหล่งลูกค้า และด้าน
แรงงานและความสมัพนัธ ์พบว่า ค่าความสอดคลอ้งมี
คา่น้อยกว่า 0.1 เป็นอย่างมาก ดงันัน้ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้งึมี
ความสอดคลอ้งกนัสงู สว่นดา้นสิง่อ านวยความสะดวก  
พบว่า ค่าความสอดคล้องมีค่ามากกว่า 0.1 ดังนั ้น 
ผลลพัธ์ทีไ่ด้จงึมคีวามสอดคล้องกนัน้อย และด้านสิง่
อ านวยความสะดวกคา่ความสอดคลอ้งมคีา่เท่ากบั 0.1  
ดงันัน้ ผลลพัธ์ที่ได้จงึมคีวามสอดคล้องกนัปานกลาง  
(ตารางที ่9) 
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การพฒันาความปลอดภยัในการท างานด้วยวิธีการสุ่มงานและแบบสงัเกตตามหลกั
พฤติกรรมความปลอดภยั  

Development of Operation Safety by Work Sampling and 
Behavior Based Safety 

 
ธนะรตัน์ รตันกลู,1* กนัตธ์มน สุขกระจ่าง1 และ พฒุธิธร ตกุเตียน1 

 Tanarat Rattanakool,1* Kantamon Sukrajang1 and Puttitorn Tucktern1 
 

ABSTRACT 
 The aimed of this study were developing of operation safety for computer users’ behavior a case 
study of Industrial Technology Faculty’s offices, Songkhla Rajabhat University. A risk of causing disease, 
Which is caused by the incorrect behavior by nine participants who usually worked on computer were 
observed, based on work-sampling and Behavior Based Safety (BBS) theory. According to the previous 
data, it was found that the majority experienced on wrong behaviors of using the computers. The 
percentage of musculoskeletal-disorder-risks on Wrist, lower arm, upper arm were 93.53, 83.74 and 72.55 
respectively, so there must be conducted on how to use a computer in an office, respectively. In order to 
decrease those risks, the research methodology was performed, and then the recommendations of safe 
conditions were proposed. The information and knowledge, stated in brochures and posters, included four 
main contents – correct computer user’s posture, hazardous affects to incorrect computer user’s posture, 
subsequent musculoskeletal disorders, and recommendation of suitable exercises for reduction of work 
fatigue. It’s found that the improving process could reduce the incorrect behaviors on their wrists, upper 
arms and lower arms to 64.71% 59.83% and 51.09%.  
Keywords: Safety, Work Sampling, Behavior Based Safety 
 

บทคดัย่อ
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาความปลอดภยัในการปฎบิตังิานของบุคลากรทีท่ างานกบัคอมพวิเตอร์

ส านักงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และเสนอแนวทางในการปรบัเปลี่ยน
พฤตกิรรมเสีย่งของการใชง้านคอมพวิเตอรส์ านักงาน ใหเ้ป็นพฤตกิรรมทีป่ลอดภยัเพื่อลดความเสีย่งทีจ่ะกอ่ใหเ้กดิ
โรคต่างๆ ทีม่สีาเหตุมาจากโรคออฟฟิศซนิโดรม โดยมกีลุ่มตวัอยา่งเป็นบุคลากรฝา่ยสนบัสนุนจ านวน 9 คนทีม่กีาร
ใชง้านคอมพวิเตอร์ โดยใชห้ลกัการสุ่มงานและแบบสงัเกตพฤตกิรรมตามหลกัการ พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
พฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรใ์นการท างานทีผ่ดิวธิ ีซึง่มโีอกาสเสีย่งสงู ไดแ้ก ่การวเิคราะหท์า่ทางและต าแหน่งของ
รา่งกายทีอ่าจมผีลต่อการบาดเจบ็จากการท างาน พบว่า ขอ้มอื แขนส่วนล่าง และแขนสว่นบน อยู่ในต าแหน่งทีไ่ม่
เหมาะสมมากที่สุด มคี่าเป็นรอ้ยละ 93.53 รอ้ยละ 83.74 และ 72.55 ตามล าดบั ดงันัน้การปรบัปรุงท่าทางการ

264



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

ท างาน ทีต่อ้งด าเนินการในขัน้ต่อไป มกีารแนะน าวธิกีารใชค้อมพวิเตอรใ์นส านักงานเพื่อลดความเสีย่งในการเกดิ
โรคออฟฟิศซนิโดรม จากนัน้มกีารแนะน าวธิกีารใชค้อมพวิเตอรใ์นส านักงานเพื่อลดความเสีย่งโดยจดัท าแผ่นพบั
ความรู ้และโปสเตอร์ ซึ่งมเีนื้อหาส าคญั 4 ส่วน คอื ท่าทางการใช้คอมพวิเตอร์อย่างถูกต้อง อนัตรายในการใช้
คอมพวิเตอร์ทีผ่ดิวธิี โรคต่างๆที่เกดิจากการใชค้อมพวิเตอร์ และท่าทางการออกก าลงักายเพื่อลดความเมื่อยล้า
ขณะท างาน หลงัจากการแนะน าและตดิตามผลพบว่าบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆ สามารถลดพฤตกิรรมการ
ท างานที่ไม่ถูกต้องของ ขอ้มอื แขนส่วนล่างและแขนส่วนบน ลงเหลือรอ้ยละ 64.71 รอ้ยละ 59.83 และร้อยละ 
51.09 ตามล าดบั  
ค าส าคญั: ความปลอดภยั  การสุม่งาน  หลกัพฤตกิรรมความความปลอดภยั 
 

ค าน า 
ปจัจุบนัประเทศไทยมบีรษิทัทีเ่ขา้มาท าธุรกจิ

ภายในประเทศเป็นจ านวนมาก ธุรกจิหรอืส านักงาน
ต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มเีทคโนโลยทีี่เขา้มาสนับสนุนใน
การท างาน ท าให้การท างานมีความสะดวกรวดเร็ว 
ทนัต่อเวลาทีก่ าหนด เทคโนโลยทีีส่ าคญัส าหรบัทุก ๆ 
ส านกังานทีม่นีัน้กค็อื คอมพวิเตอร ์ซึง่ในปจัจุบนัมกีาร
ใช้งานอย่างแพร่หลาย  การใช้คอมพิว เตอร์ใน
ส านักงานนั ้นโดยเฉลี่ยมีการใช้งานคอมพิวเตอร์
รวมถึงการท างานบนโต๊ะท างานมากถึงวันละ  8 
ชัว่โมง  (Williamson et al., 1994) ซึ่งเป็นเวลาการ
ท างานที่นาน ท่าทางลักษณะการท างานรวมถึง
พฤติกรรมการท างานที่ไม่ปลอดภยันัน้ ส่งผลให้เกดิ
โรคที่เกิดจากการท างานบนโต๊ะท างานและการใช้
คอมพิวเตอร์ได้ เช่น โรคปวดตา โรคเส้นประสาท
บริเวณข้อมือถูกกดทับ  โรคปวดคอและหลัง โรค 
Repetitive Strain Injury หรอื RSI (โรคทีเ่กดิจากการ
ท างานหน้าเครื่องคอมพวิเตอรแ์บบไมถู่กตอ้ง) (Keller 
et al., 1998) โรค Computer Vision Syndrome หรือ 
CVS (อาการทีเ่กดิจากมองภาพเป็นเวลานาน) (Sen 
and Richardson, 2007) อ าก ารช าบ ริเวณ ข้อมื อ 
อาการเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสาเหตุที่ท าให้เกดิอนัตราย
ต่าง ๆ อาจจะส่งผลกระทบต่อผูป้ฏบิตังิานได้อย่างไม่
รูต้วั คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราช
ภฏัสงขลา มพีืน้ในสว่นของส านกังานทีใ่ชค้อมพวิเตอร์
ในการท างานเป็นหลัก ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เวลานานๆ อาจมีพฤติกรรมที่ท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยขึ้นได้ จึงเป็นที่มาของการพัฒนาความ
ปลอดภัยในปฏิบตัิงาน ด้วยการน าหลกัการของโรค

ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) มาประยุกต์ใช้
ร่วมกับหลักการสุ่มงานและ BBS เข้ามาตรวจสอบ
พฤติกรรมการท างานบนโต๊ะท างานรวมถึงการใช้
คอมพิวเตอร์ในการท างานและถูกน าไปประยุกต์ใช้
ส่วนงานที่มีความหลากหลายทัง้ในภาคบริการ 
(Meiqin et al., 2015) แ ล ะ ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
(DePasquale and Geller, 2000) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของการ
ท างานในส านักงาน ที่มสีาเหตุมาจากพฤตกิรรมการ
ท างานทีไ่ม่ปลอดภยั โดยมขีอบเขตครอบคลุมไปถึง
บุคลากรสายสนับสนุนทีใ่ชค้อมพวิเตอรใ์นการท างาน
เป็นหลกั 

อปุกรณ์และวิธีการ 
การวจิยัเริม่จากการศกึษาเกีย่วกบัพฤตกิรรมการ

ท างาน โดยการด้วยการน าหลกัการของโรคออฟฟิศ
ซินโดรม (Office Syndrome) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับ
หลกัการสุ่มงานและ BBS เพื่อที่จะหาพฤติกรรมการ
ท างานที่ไม่ปลอดภยัทีท่ าให้เสี่ยงต่อการเกดิโรคจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ ในส านักงานคณะเทคโนโลยี
อุ ตส าหกรรม  มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สงขลา  มี
รายละเอยีดการศกึษา ดงันี้ 

1. กลุ่มตวัอย่าง  
กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดจ้ากการเลอืก

กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
(Levy and Lemeshow, 2013) โดยการเก็บข้อมู ล
พฤตกิรรมของเจ้าหน้าทีฝ่่ายสนับสนุน ซึ่งปฏบิตังิาน
กับคอมพิวเตอร์เป็นหลัก  ภายในส านักงานคณะ
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม จ านวน 9 คน ประกอบด้วย 
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เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป จ านวน 4 คน นักวชิาการ
ศึกษา จ านวน 2 คน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
จ านวน 1 คน และชา่งเทคนิค จ านวน 2 คน  

2. เคร่ืองมือ  
การสุ่มงานของการใช้งานคอมพิวเตอร์ใน

ส านักงาน โดยการสุ่มเวลาเข้าไปท าการเก็บข้อมูล 
และตรวจสอบพฤตกิรรมการท างานของบุคลากรแต่ละ
คน โดยการเฝ้าสงัเกตพฤตกิรรมการท างาน ซึง่ไดจ้าก
ภาพในกล้องวงจรปิดและกล้องวิดีโอ เพื่อให้เห็นถึง
ท่าทางในการท างานทีอ่าจจะส่งผลต่อการบาดเจบ็ใน
ระยะยาว ตามหลักการของโรคออฟฟิศซินโดรม      
มาวิเคราะห์ และสรุปออกมาเป็นข้อสังเกตในการ
ท างาน จ านวน 10 ขอ้ คอื 1) ต าแหน่งกบัทศิทางของ
ศี รษ ะแล ะล าคอ  2 ) ร ะดับ ส ายต า ใน ก ารม อ ง
จอคอมพวิเตอร์ 3) ต าแหน่งกบัทศิทางของล าตวัและ
หลงั 4) ต าแหน่งกบัทศิทางของหวัไหล่ 5) ต าแหน่ง
กบัทศิทางของแขนสว่นบน 6) ต าแหน่งกบัทศิทางของ
แขนส่วนล่าง 7) ต าแหน่งกับทิศทางของข้อมือ         
8) ต าแหน่งกบัทศิทางของขาสว่นบน   

ตารางที ่1 ตารางแปลงเวลา 
9 ) ต า แห น่ งกับ ทิ ศ ท างข อ งข าส่ วน ล่ า ง  แ ล ะ             
10) ต าแหน่งกบัทศิทางของเทา้ ซึง่ผูว้จิยัไดข้อ้สงัเกต
ในการท างาน และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ทัง้      
9 คน โดยใช้หลักการของ BBS โดยอาศยัเครื่องมือ 
ดงันี้  
 
ตารางที ่1 ตารางแปลงเวลา 

 2.1 ตารางเวลาจากตารางเลขสุม่ 
 การเกบ็ขอ้มูลของการสุ่มงาน พบว่าตอ้ง

เกบ็ขอ้มูลเป็นจ านวนมาก แต่ในขณะเดยีวกนั ผู้วจิยั
ต้องการให้ขอ้มูลที่เก็บได้มลีกัษณะที่เกดิจากการสุ่ม
อย่างสมบูรณ์ โดยไม่มีการล าเอียง (Random and 
Unbiased) ดังนั ้น เพื่ อความสะดวกจึงต้องสร้าง
ตารางเวลาในการเก็บขอ้มูล ซึ่งใช้ตวัเลขจากตาราง
เลขสุ่ม แลว้น าไปแปลงเป็นเวลาในการเกบ็ขอ้มลูของ
แต่ละวนั ทัง้นี้การสุ่มเลขนี้จะท าให้มัน่ใจว่าข้อมูลที่
ไดม้ามลีกัษณะเป็นการสุม่อยา่งแทจ้รงิ 

2.2 วธิกีารสุม่ตวัเลข 
วิธีการสุ่ม คือ ให้ใช้ตัวเลขสุ่ม 3 ตัว มา

แปลงเป็นชัว่โมงและนาททีี่ต้องไปสุ่มเก็บขอ้มูล โดย
การก าหนดใหต้วัเลขหลกัรอ้ยแทนชัว่โมง ตวัเลขหลกั
สบิและหลักหน่วยแทนนาที เช่น สมมุติว่าสุ่มได้เลข 
106 ถา้พจิารณาจากขอ้มลูทีแ่สดงในตารางที่ 1 พบว่า
ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ ตัวเลข 1 แทน เวลาที่ 8.00 น. 
ส่วนตวัเลข 06 หมายถึงเวลา 06 นาท ีดงันัน้เวลาจึง
ถูกก าหนดเป็น 8.06 นาท ีเป็นตน้ ซึง่ผูว้จิยัจะตอ้งสุ่ม
ตวัเลขใหไ้ดจ้ านวนชุดตวัเลขเท่ากบัจ านวนครัง้ทีต่อ้ง
ไปสุม่เกบ็ขอ้มลูทัง้หมด โดยมขีนัตอนด าเนินการ ดงันี้ 

 1) วธิกีารแปลง 
การก าหนดใหต้วัเลขหลกัรอ้ยแทนเวลาใน

หน่วยชัว่โมง ตวัเลขหลกัสบิและหลกัหน่วยแทนนาท ี 
ดงัตารางที ่1 (รชัตว์รรณ, 2552) 

 

เลขหลกัรอ้ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
แทนชัว่โมงที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

แปลงเป็นเวลา 
8:00 
AM 

9:00 
AM 

10:00 
AM 

11:00 
AM 

12:00 
PM 

1:00 
PM 

2:00 
PM 

3:00 
PM 

4:00 
PM 

5:00 
PM 

  
    

ไมใ่ช ้
    

ไมใ่ช ้
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ตวัเลขสุม่ต่างๆ อาจแปลงเป็นคา่เวลาไดด้งันี้ เชน่ 
  106 = 8.06 น 
  443 = 11.43 น 
  549 = 12.49 น ใชไ้มไ่ด ้ 
    (ชว่งเวลาพกั) 
  840 = 15.40 น 
  775 = 14.75 น ใชไ้มไ่ด ้

 2) หลกัการสุม่งาน 
การศึกษาการท างานของบุคลากรสาย

สนับสนุนนั ้น ผู้วิจัยต้องท าการทดลองเก็บข้อมูล
เบือ้งตน้ เพื่อศกึษาดอูตัราการใชค้อมพวิเตอรแ์ละการ
ไม่ใชค้อมพวิเตอร์ในการท างานของบุคลากร จ านวน 
9 คน ซึ่งในการนี้ผู้วิจยัได้ใช้ตาราง Work Sampling 
Observation Sheet รูปที่ 1 ที่ออกแบบขึน้มาเองเพื่อ
ใชใ้นการบนัทกึ และจากการไปสงัเกตการท างานของ
บุคลากร จ านวน 9 คน โดยหนึ่ งคนจะถูกสังเกต
เบือ้งตน้ จ านวน 120 ครัง้ ผ่านทางกลอ้งวดีโีอทีต่ดิตัง้
ไว้ในส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวทิยาลบัราชภฏัสงขลา พบว่าบุคลากรทัง้ 9 คน 
มจี านวนครัง้ของการท างานกบัคอมพวิเตอร์เป็น 88, 
93, 79, 92, 84, 76, 91, 58 และ 54 ครัง้ ตามล าดับ 
นัน่คือค่าเฉลี่ยของจ านวนครัง้ในการท างานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ มีค่า 79 ครัง้ จากการสงัเกต 120 ครัง้ 
หรอืคดิเป็นสดัสว่นของการท างานโดย 
 เกบ็ขอ้มลูทัง้หมด  120  ครัง้ต่อคน 
 พบการท างานเฉลีย่  79  ครัง้ต่อคน 

 สดัส่วนการท างานกบัคอมพวิเตอร ์คอื   
120
79

= 0.66 

หรอื 66 % และก าหนดใหเ้ป็น ค่า P และจากค่า P ที่
ได ้ค านวณหาจ านวนขอ้มลูทีต่อ้งการจรงิ (N) ส าหรบั
ความคลาดเคลื่อน   5 ภายใน 95% CI ดงัสมการที ่
1 

N  = 
 p

p)1(
1600

                   (1) 

= 
66.0

)66.01(
1600

  

=    825 ครัง้ 

ดังนัน้ จ านวนครัง้ในการสังเกตต่อคน คือ 
9

825
 = 

91.67 หรอื 92 ครัง้ต่อคน นัน่คอื ในงานวจิยันี้ ตอ้งสุ่ม
ตัวอย่างให้มีจ านวนครัง้ของการสุ่มอย่างน้อย 825 
ครัง้ จากกลุ่มตวัอยา่ง 9 คน หรอื บุคลากรแต่ละคนจะ
ถูกสุ่มเกบ็ขอ้มูล คนละ 91.66 หรอื 92 ครัง้ รวมการ
สุม่ทัง้หมด 9 x 9  เป็น 828 ครัง้ 

3) แบบสงัเกตพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร ์
แบบสงัเกตพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร์

ในการท างาน รปูที ่2 ใชส้งัเกตพฤตกิรรมของบุคลากร
สายสนับสนุน (กลุ่มตวัอย่าง) บุคลากรส านักงานคณะ
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
โดยแบบสังเกตนี้จะน าไปใช้เก็บข้อมูล และน ามา
วเิคราะหพ์ฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรท์ีไ่ม่ถูกต้องถงึ
ระดับความเสี่ยงของการได้รบัการบาดเจ็บจากการ
ท างานในท่าทางที่ไม่ถูกต้อง (ความเสี่ยงสูง ความ
เสีย่งปานกลาง และความเสีย่งต ่า) 

2.3 การวางแผนเกบ็ขอ้มลู 
 ก ารวางแผนการ เก็บ ข้อมู ล โด ย ใช้

หลกัการ BBSการเกบ็ขอ้มลู 1 ครัง้ คอื 10  ขอ้มลู ซึง่ 
ใน 1 คน ตอ้งเกบ็ขอ้มลู           =   92  ครัง้ 
ใน 1 คน เกบ็ขอ้มลูไดท้ัง้หมด      =      920 ขอ้มลู 
ใน 1 วนัเกบ็ขอ้มลูจ านวนไดส้งูสดุ =        40   ครัง้ 
ใน 1 วนัเกบ็ขอ้มลูไดท้ัง้หมด        =    400   ขอ้มลู 

ดังนัน้ต้องใช้เวลาทัง้หมด   คือ  8,280/400           
= 20.7 วนั หรอื 21 วนัหรอื ตอ้งใชเ้วลาทัง้หมดในการ
เกบ็ขอ้มูลต่อ 1 ท่าน =  920/400     = 2.30 วนั หรอื 
3 วนั 

2.4 การวเิคราะหข์อ้มลู 
เมื่อได้ท าการเก็บข้อมูลเสร็จเรยีบร้อย

แล้ว ท าการรวบรวมขอ้มูล แยกประเภท และท าการ
วิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสังเกตพฤติกรรมการใช้
คอมพิวเตอร์ โดยการค านวณค่าร้อยละ และส่ง
เบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการท างานที่ไม่
ถกูตอ้ง 
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ล ำดบั ชัว่โมง นำที ตำรำงเวลำ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 คนท่ี 4 คนท่ี 5 คนท่ี 6 คนท่ี 7 คนท่ี 8 คนท่ี 9

1 8 6 8:06 AM

2 8 10 8:10 AM

3 8 12 8:12 AM

4 8 13 8:13 AM

           

           

           

38 16 19 4:19 PM

39 16 32 4:32 PM

40 16 40 4:40 PM

ผูต้รวจสอบ : ท ำงำน :      ü ว่ำงงำน :    ×

การใช้คอมพิวเตอร์ส านกังาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยลยัราชภัฏสงขลา

วนัท่ี : เวลำเร่ิม : เวลำส้ินสุด :

 
รปูที ่1 ตวัอยา่ง Work Sampling Observation Sheet 

 

วันที่:

ขอ้มูลท่ี 

เวลำสุ่ม

สถำนะ W I W I W I W I W I W I W I W I W I W I

ขอ้สงัเกตุ

1. ศีรษะ และล ำคอ

2. ระดบัสำยตำ

3. ล ำตวั  และหลงั

4. ไหล่

5. แขนส่วนบน

6. แขนส่วนล่ำง

7. ขอ้มือ

8. ขำส่วนบน

9. ขำส่วนล่ำง

10. เทำ้

ช่ือผู้ถูกสังเกตุ :

ข้อสังเกตุการท างาน

ผู้บันทึก: W: ท างาน I : ว่างงาน ü: ปลอดภยั ×: ไม่ปลอดภยั

6 7 8 9 101 2 3 4 5

 
รปูที ่2 แบบสงัเกตพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร ์

2.5 หลักการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้
คอมพวิเตอรใ์นการท างาน  

เพื่อให้ผลในการลดความเสี่ยงในการ
เกดิอาการต่างๆ ที่มาจากโรคออฟฟิศซินโดรม ซึ่งมี
รายละเอยีด ดงันี้ 

1) ออกแบบท่าทางการออกก าลังกาย
เพื่อลดความเมื่อยลา้ขณะท างาน โดยน าเสนอผ่านสื่อ
แผน่พบั ดงัรปูที ่3      

2 )  จั ด ท า บ อ ร์ ด ท่ า ท า ง ก า ร ใ ช้
คอมพวิเตอร์อย่างถูกต้องโดยบ่งชี้ถึงอนัตรายในการ
ใชค้อมพวิเตอรท์ีผ่ดิวธิ ีและโรคต่างๆทีเ่กดิจากการใช้
คอมพวิเตอร ์ดงัรปูที ่4 

3) เฝ้าสงัเกตพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัย
โดยให้ค าแนะน าแก่บุคลากรและกระตุ้นให้บุคลากร
ท างานอยา่งปลอดภยั 

4) การให้ค าแนะน าและความรู้แก่
บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังรูปที่ 5 ให้
ต ร ะห นั ก ถึ ง โ รค ที่ เกิ ด จ ากพ ฤติ ก รรม ก าร ใช้

268



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

คอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง โดยเน้นเนื้อหาส าคัญ 4 
เรื่อง คอื โรคทีเ่กดิจากการใชค้อมพวิเตอร์ สถติคิวาม
เสีย่งพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร์ของบุคลากรคณะ
เทคโนโลยอีุตสาหกรรมพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร์
ที่ถูกต้อง และท่าบรหิารจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็น
เวลานานๆ 

 
รปูที ่3 ตวัอยา่งทา่ทางการออกก าลงักายเพือ่ลดความ

เมือ่ยลา้ขณะท างาน 

 
รปูที ่4 บอรด์ทา่ทางการใชค้อมพวิเตอรอ์ยา่งถกูตอ้ง 

 
รปูที ่ 5 การใหค้ าแนะน าและความรูแ้กบุ่คลากร 

ผล 
โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสังเกตพฤติกรรม 

ตัง้แต่ การสุ่มตัวอย่างงาน ข้อมูลก่อนการปรบัปรุง 

และข้อมูลหลังการปรับปรุง และการเปรียบเทียบ 
น ามาวเิคราะห ์ดว้ยเทคนิคทางสถติศิาสตร์ โดยขอ้มลู
ถูกเก็บรวบรวมในช่วง วนัที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง    
31 มกราคม 2558 มรีายละเอยีด ดงันี้ 

1. ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่
ถกูตอ้งกอ่นการปรบัปรงุ 

การสุ่มสังเกตท่าทางการปฏิบัติงานกับ
คอมพิวเตอร์ของบุคลากร จ านวน 9 คน พบกลุ่ม
ตวัอย่างก าลงัปฏิบตังิานกบัคอมพวิเตอร์จ านวนรวม
ทัง้สิน้ 572 ครัง้ จากการสุ่มสงัเกตรวมทัง้สิน้ 828 ครัง้ 
นัน่คอื คดิเป็นการปฏิบตังิานกบัคอมพวิเตอร์รอ้ยละ 
69.08 ทัง้นี้มีข้อสงัเกตในขณะที่กลุ่มตัวอย่างก าลัง
ปฏบิตังิานกบัคอมพวิเตอรจ์ านวนรวมทัง้สิน้ 572 ครัง้
ในแต่ละครัง้จะพบท่าทางทีไ่ม่เหมาะสมมากกว่าหนึ่ง
ต าแหน่งของร่างกายเสมอ ดงัตารางที่ 2 คอื 1) ศรีษะ
และล าคอ (ขอ้สงัเกตที ่1) อยูใ่นลกัษณะทีไ่มเ่หมาะสม 
41 ครัง้ หรอื ร้อยละ 7.17 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2.70 (ถอืว่าเป็นจ านวนน้อยทีสุ่ด) เช่น คอกม้หรอืเงย
มากเกนิไป 2) ขอ้มอื (ขอ้สงัเกตที ่7) อยู่ในลกัษณะที่
ไม่ เหมาะสม 535 ครัง้  หรือร้อยละ 93.53 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 13.31 (ถือว่าเป็นจ านวนมาก
ที่สุด) เช่น ข้อมือไม่อยู่ในแนวตรงมีการบิดงอของ
ขอ้มอื หรอืไม่มทีี่รองขอ้มือ เป็นต้น นอกจากนี้  การ
วเิคราะห์ท่าทางและต าแหน่งของร่างกายที่อาจมผีล
ต่อการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน 
ของกลุ่มตวัอย่างจ านวน 9 คน พบว่า ขอ้มอืมกีารบดิ
งอหรือไม่มีที่รองข้อมือ ส่วนแขนส่วนล่างและแขน
ส่วนบน ไม่อยู่ในลกัษณะตัง้ฉากกนัที่ 90 องศา มคี่า
เป็นรอ้ยละ 93.53, 83.74 และ 72.55 ตามล าดบัโดย
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานอยูท่ี ่13.31 , 10.13 และ 8.36 
ตามล าดบั ดงันัน้การปรบัปรุงท่าทางการท างานต้อง
ให้ความส าคัญกับการจัดท่าทางและต าแหน่งของ
อวยัวะเหล่านี้ 

2. ขอ้มูลพฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ที่ไม่
ถกูตอ้งหลงัการปรบัปรงุ 

ส าหรบัขอ้มูลหลงัการแก้ไขปรบัปรุงของ
บุคลากร จ านวน 9 คน มกีารท างานทัง้หมด 595 ครัง้ 
จากการสุ่มงาน 828 ครัง้ คิดเป็นการท างานร้อยละ 
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71.86 โดยมีข้อสังเกตในการท างานที่ไม่ถูกต้อง       
ดงัตารางที ่3  

 
3. การเปรยีบเทียบข้อมูลพฤติกรรมการใช้

คอมพวิเตอรท์ีไ่มถ่กูตอ้งทัง้กอ่นและหลงัการปรบัปรงุ 

 จากการเกบ็ขอ้มูลทัง้ก่อนและหลงัการแกไ้ข
ปรบัปรุงในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ถูกวิธี สามารถ
วเิคราะหผ์ลทีไ่ดอ้อกเป็นโอกาสเสีย่งทีจ่ะท าใหเ้กดิโรค
ออฟฟิศซินโดรม โดยสามารถเปรยีบเทียบผล ก่อน 
และหลงัการแกไ้ขปรบัปรงุ ดงัตารางที ่4 และรปูที ่6 

ตารางที ่2 ขอ้มลูพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรท์ีไ่มถ่กูตอ้งกอ่นการปรบัปรงุ
งานทีท่ า งานทีสุ่ม่ งานทีท่ า

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ครัง้) (ครัง้) (รอ้ยละ)

1 2 3 16 2 49 62 40 2 18 17 62 92 67.39
2 1 6 52 7 48 54 68 4 16 16 68 92 73.91
3 5 3 36 11 36 45 74 6 19 19 74 92 80.43
4 6 4 8 7 47 52 65 8 23 24 65 92 70.65
5 2 7 18 4 51 68 78 14 35 38 78 92 84.78
6 3 8 22 9 45 49 64 8 17 16 64 92 69.57
7 6 12 6 5 63 66 51 12 18 18 66 92 71.74
8 7 9 12 7 37 42 48 11 22 21 48 92 52.17
9 9 6 23 11 39 41 47 7 16 16 47 92 51.09

41 58 193 63 415 479 535 72 184 185 572 828 69.08
2.70 2.96 14.57 3.04 8.36 10.13 13.31 3.84 5.98 7.07 10.39
7.17 10.14 33.74 11.01 72.55 83.74 93.53 12.59 32.17 32.34 100.00

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป

ล าดบั รายชื่อต าแหน่ง
ข้อสงัเกตในการท างานทีไ่ม่ถูกต้อง  (ครัง้)

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป
นกัวชิาการศกึษา
นกัวชิาการศกึษา
เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป
เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป

บุคลากรสายสนบัสนุน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เจา้หน้าทีโ่สตทศันศกึษา
ช่างเทคนคิ
ช่างเทคนคิ

% เทยีบ Work

Total
S.D.

 
ตารางที ่3 ขอ้มลูพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรท์ีไ่มถ่กูตอ้งหลงัการปรบัปรงุ 

งานทีท่ า งานทีสุ่ม่ งานทีท่ า

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (ครัง้) (ครัง้) (รอ้ยละ)

1 0 1 14 1 35 48 22 0 10 9 68 92 73.91
2 0 2 46 3 32 37 48 1 8 11 70 92 76.09
3 2 0 35 7 27 36 57 2 11 13 74 92 80.43
4 0 0 2 0 29 40 58 2 14 8 68 92 73.91
5 0 2 9 1 45 47 59 12 14 30 86 92 93.48
6 1 4 16 2 36 32 45 2 6 8 69 92 75.00
7 1 4 6 4 48 57 39 6 7 9 68 92 73.91
8 0 2 3 3 26 31 22 5 8 6 47 92 51.09
9 0 1 14 7 26 28 35 6 9 7 45 92 48.91

4 16 145 28 304 356 385 36 87 101 595 828 71.86
0.73 1.48 14.93 2.52 8.12 9.45 14.44 3.71 2.87 7.34 12.76
0.67 2.69 24.37 4.71 51.09 59.83 64.71 6.05 14.62 16.97 100.00

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป

ล าดบั รายชื่อต าแหน่ง
ข้อสงัเกตในการท างานทีไ่ม่ถูกต้อง  (ครัง้)

เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป
นกัวชิาการศกึษา
นกัวชิาการศกึษา
เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป
เจา้หน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไป

บุคลากรสายสนบัสนุน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เจา้หน้าทีโ่สตทศันศกึษา
ช่างเทคนคิ
ช่างเทคนคิ

% เทยีบ Work

Total
S.D.
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ตารางที ่4 เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรท์ีไ่มถู่กตอ้งทัง้กอ่นและหลงัปรบัปรงุ

ขอ้สงัเกตุในการท างาน
ก่อนการแกไ้ข

ปรบัปรงุ (ครัง้)

หลงัการแกไ้ข

ปรบัปรงุ (ครัง้)
ลดลง(ครัง้) รอ้ยละที่ลดลง

1. ศรีษะ และล าคอ 41 4 37 90.24

2. ระดบัสายตา 58 16 42 72.41

3. ล าตวั  และหลงั 193 145 48 24.87

4. ไหล่ 63 28 35 55.56

5. แขนส่วนบน 415 304 111 26.75

6. แขนส่วนลา่ง 479 356 123 25.68

7. ขอ้มอื 535 385 150 28.04

8. ขาส่วนบน 72 36 36 50.00

9. ขาส่วนลา่ง 184 87 97 52.72

10. เทา้ 185 101 84 45.41
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รปูที ่6  แผนภมูเิปรยีบเทยีบขอ้สงัเกต ก่อนและหลงัการแกไ้ขปรบัปรงุ

วิจารณ์ 
วิธีการศึกษาวิจัยใช้หลักการสุ่มงาน (Work 

Sampling) ซึง่ไดจ้ านวนทีต่้องเขา้ไปท าการเกบ็ขอ้มูล 
จ านวน 2,040 ข้อมูล จากนัน้ ท าการศกึษาลกัษณะ
ทา่ทางการท างานโดยใชค้อมพวิเตอรท์ีถู่กตอ้ง และไม่
ถูกต้อง ก าหนดข้อสังเกตในการท างาน 10 ข้อ คือ         
1.ศรีษะและล าคอ 2.ระดบัสายตา 3.ล าตวัและหลงั 4. 

 
ไหล่ 5.แขนส่วนบน 6.แขนส่วนล่าง 7.ข้อมือ 8.ขา
ส่วนบน 9.ขาส่วนล่าง และ 10.เท้า การเข้าไปเก็บ
ข้อมูล  ใช้หลักการ Behavior Based Safety (BBS) 
เก็บข้อมูลพฤติกรรมการท างานที่ไม่ถูกต้องของ
บุคลากร 2 รอบ คอื ก่อนการแกไ้ขปรบัปรุง และหลงั
การแก้ไขปรับปรุง ในส่วนของการแก้ไขปรับปรุง      
ได้จัดท าโปสเตอร์ท่าทางการใช้คอมพิวเตอร์อย่าง
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ถกูตอ้งโดยบ่งชีถ้งึอนัตรายในการใชค้อมพวิเตอรท์ีผ่ดิ
วธิ ีและโรคต่างๆทีเ่กดิจากการใชค้อมพวิเตอร์ จดัท า
แผ่นพับให้ความรู้แก่บุคลากร ออกแบบท่าทางการ
ออกก าลงักายเพื่อลดความเมื่อยล้าขณะท างาน และ
เฝ้าสงัเกตพฤตกิรรมทีไ่มป่ลอดภยัโดยใหค้ าแนะน าแก่
บุคลากรและกระตุน้ใหบุ้คลากรท างานอยา่งปลอดภยั 
 ผลการศกึษาพบว่าก่อนท าการแกไ้ขปรบัปรุง 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร์
ในการท างานที่ผดิวิธี จากการเฝ้าสงัเกตการท างาน
ของบุคลากร โอกาสเสีย่งทีเ่กดิขึน้สูง คอื ขอ้มอื แขน
ส่วนล่ าง และแขนส่วนบน  อยู่ ในต าแห น่งที่ ไม่
เหมาะสมมากที่สุด มีค่าเป็นร้อยละ 93.53 ร้อยละ 
83.74 และ 72.55 ตามล าดับ หลักจากการเข้าไป
แกไ้ขปรบัปรุงใหแ้ก่บุคลากร ท าใหเ้หน็ว่าสามารถลด
โอกาสเสีย่งที่เกดิขึน้ได้ โดยมกีารท างานที่ไม่ถูกต้อง 
ของ ขอ้มอื แขนส่วนล่าง และแขนส่วนบน ลดลงเหลอื 
ร้อยละ 64.71 ร้อยละ 59.83 และร้อยละ 51.09 
ตามล าดบั ซึ่งท าใหบุ้คลากรลดโอกาสเสีย่งทีจ่ะท าให้
เกดิโรคต่างๆ เนื่องจากพฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอร์
ทีผ่ดิวธิหีรอืโรคออฟฟิศซนิโดรม และยงัสามารถท าให้
บุคลากรมพีฤตกิรรมการใชค้อมพวิเตอรท์ีถู่กตอ้งมาก
ขึน้ได ้

ค าขอบคณุ 
งานวิจัยนี้ ได้ร ับเงินอุดหนุนการวิจัย  จาก

กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจ าปี
งบประมาณ 2557 จึงขอขอบคุณกองทุนวิจัยฯ มา     
ณ โอกาสนี้ เป็นอยา่งยิง่ 
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การศึกษาประสิทธิผลของวิธีการฝึกอบรมส าหรบัการตรวจสอบ 
จดุบกพร่องด้วยสายตาบนผิวงานไดคาสต้ิง 

A study of Effectiveness of Training Methods for Visual Inspection  
Defect on Surface Die Casting Tasks 

 
พลศกัดิ ์เลิศหิรญัปัญญา,1* โกลญัญา ชูแก้ว1 และ ณภาวรรณ แก้วดลุดกุ1 

Phonsak Lerthiranphanya,1* Kolanya Chukaew1 and Naphawan Kaewdundu1 
 

ABSTRACT 
 Product inspection is an important step in the production process. Especially, the visual inspection. 
Therefore, The Inspectors should be trained to improve the performance of a visual inspection task. The 
objective of this research was to compare the efficiency of visual inspection training methods between 
Feedforward training, Feedback training and No training in terms of inspector performance measures. The 
group of feedforward training and feedback training has provided information with verbal description, 
pictures and visual inspection practice from workpiece used in the visual inspection and performed the 
visual inspection performance test. But, group of not training has only been visual inspection practice and 
performed the visual inspection performance test only. Based on the results of this study, the results 
conclusion, the feedforward training was the best effectiveness method of visual search, evaluation from of 
inspector performance of visual inspection which measured by speed and defect detection accuracy. 
Keywords: Effectiveness, Visual inspection, Training, Die casting 
 

บทคดัย่อ
การตรวจสอบผลติภณัฑเ์ป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส าคญัในกระบวนการผลติ โดยเฉพาะอย่างยิง่การตรวจสอบ

ดว้ยสายตา ดงันัน้ผูต้รวจสอบจงึควรได้รบัการฝึกอบรมเพื่อปรบัปรุงประสทิธภิาพของงานตรวจสอบด้วยสายตา 
การศกึษาวจิยัในเรื่องนี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธผิลของวธิกีารฝึกอบรมการตรวจสอบด้วย
สายตาจากวิธีการฝึกอบรม 3 วิธีการ ได้แก่ การฝึกอบรมแบบให้ขอ้มูลป้อนก่อน การฝึกอบรมแบบให้ขอ้มูล
ป้อนกลบั และไม่ได้รบัการฝึกอบรม โดยวดัผลจากประสทิธภิาพของผูต้รวจสอบจุดบกพร่อง ในการด าเนินการ
ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มของการฝึกอบรมแบบใหข้อ้มลูป้อนกอ่น และใหข้อ้มลูป้อนกลบั จะมกีารฝึกอบรมดว้ย
การบรรยาย การแสดงภาพ รวมทัง้การฝึกปฏบิตัคิน้หาจุดบกพร่องดว้ยสายตาจากชิ้นงาน แต่กลุ่มทีไ่ม่ไดร้บัการ
ฝึกอบรมจะมเีพยีงการฝึกปฏบิตัคิน้หาจุดบกพร่องดว้ยสายตา และด าเนินการทดสอบประสทิธภิาพการตรวจสอบ
ภาพเทา่นัน้ ผลจากการศกึษานี้ พบว่าการฝึกอบรมดว้ยวธิกีารใหข้อ้มลูป้อนกอ่นเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธผิลทีด่ทีีสุ่ด 
ดว้ยการประเมนิผลจากประสทิธภิาพของผูต้รวจสอบในการคน้หาจุดบกพร่องด้วยสายตา ซึง่วดัผลจากความเรว็
และความถกูตอ้งในการคน้หาจุดบกพรอ่งไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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ค าหลกั: ประสทิธผิล, การตรวจสอบจุดบกพรอ่งดว้ยสายตา, การฝึกอบรม, ไดคาสติง้ 
 

ค าน า 
อุตสาหกรรมโดยส่วนใหญ่จะเน้นการผลิต

สนิค้าที่มคีุณภาพสูง และต้องมกีารประกนัคุณภาพ
เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่าสินค้าที่มีข้อบกพร่องนัน้
จะตอ้งไม่ถูกสง่ไปถงึมอืลูกคา้ หรอืมจี านวนของงานที่
มขี้อบกพร่องที่น้อยที่สุด กระบวนการตรวจสอบจึง
เป็นอกีวิธีการหนึ่งที่ถูกน ามาใช้เพื่อเป็นการประกนั
คุณภาพ โดยทัว่ไปกระบวนการตรวจสอบนั ้นจะ
กระท าโดยบุคคลหรอืพนกังานทีไ่ดร้บัมอบหมายใหท้ า
การตรวจสอบโดยใชส้ายตาเป็นหลกั ตวัอยา่งเชน่ การ
ตรวจสอบอากาศยาน  (Sajay et al., 2005)  การ
ตรวจสอบแผ่นวงจร  (Deepthi et al., 2006)  การ
ตรวจสอบรอยเชื่ อม หรือแม้แต่การตรวจสอบ
จุดบกพร่องบนชิน้งานทีม่าจากกระบวนการไดคาสติ้ง 
(Phonsak et al., 2016) เป็นตน้  
 การตรวจสอบจุดบกพร่องบนผิวงานหรือ
แมแ้ต่ภายในชิน้งานส าหรบักระบวนการผลติชิน้งานที่
ได้มาจากกระบวนการไดคาสติ้งถือว่าเป็นขัน้ตอนที่
ส าคญัและสามารถท าการตรวจสอบได้หลากหลายวธิ ี
แต่วธิกีารตรวจสอบทีเ่ป็นพืน้ฐานและท าไดง้า่ยนัน่คอื
การตรวจสอบดว้ยสายตาเนื่องจากไม่จ าเป็นจะตอ้งใช้
เครื่องมอืหรอือุปกรณ์ช่วยทีซ่บัซ้อนในการตรวจสอบ 
(กิตติพัฒ น์ ,  2541)  โ ดย เฉพาะการตรวจสอบ
จุดบกพร่องบนชิ้นงานที่สามารถมองเห็นได้ด้วย
สายตา การตรวจสอบด้วยสายตาเป็นหนึ่งในเทคนิค
ของการตรวจสอบผลติภณัฑโ์ดยการใชป้ระสาทสมัผสั
ของมนุษยท์ีเ่กีย่วกบัการมองเหน็ (Jiang et al., 2003) 
การตรวจสอบด้วยสายตานัน้ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นของบุคคลทีท่ าการตรวจสอบเป็นอยา่งมาก 
กระบวนการตรวจสอบดว้ยสายตาจะใชบุ้คคลเป็นผูท้ า
การค้นหาจุดบกพร่องบนชิ้นงานที่ท าการตรวจสอบ
และท าการตดัสนิใจว่าจะยอมรบัจุดบกพร่องทีค่น้พบ
นัน้หรอืไม ่โดยอาศยัหลกัการในการตรวจสอบทีส่ าคญั
อยู่ 2 หลักการ คือ การค้นหาด้วยสายตา และการ
ตดัสนิใจ (George et al., 2003) โดยหน้าที่เหล่านี้จะ
เ ป็นปจัจัยหลักที่ก าหนดประสิทธิภาพของการ

ตรวจสอบ โดยวดัจาก ความเรว็ (Speed) และความ
แม่นย า (Accuracy) (Deepthi et al., 2006), (Jiang et 
al., 2003) ของผู้ตรวจสอบในการค้นหาจุดบกพร่อง 
บุคคลที่เป็นผู้ท าการตรวจสอบจึงควรมกีลยุทธ์ หรอื
รปูแบบในการคน้หาจุดบกพร่องอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ซึ่งการพฒันาและเพิม่ประสทิธิภาพของผู้ตรวจสอบ
ด้วยสายตานั ้นสามารถท าได้โดยการฝึกหัดและ
ฝึกอบรมด้วยกลยุทธ์ต่างๆ  (Gramopadhye et al., 
1997) 
 การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบด้วยสายตาให้มี
ทกัษะ ทราบกฎขอ้บงัคบัต่าง ๆ และมคีวามรูพ้ ื้นฐาน
เพยีงพอต่อการตรวจสอบ การฝึกอบรมทีด่จี าเป็นตอ้ง
เลอืกใชว้ธิกีารฝึกอบรมใหเ้หมาะสมกบัผูต้รวจสอบผูท้ี่
เป็นผู้ฝึกอบรมจ าเป็นต้องมีเทคนิคในการถ่ายทอด
ข้อมูลหรือวิธีการต่าง ๆ ในช่วงการให้ข้อมูลที่มี
ประสทิธภิาพ เพื่อใหผู้ต้รวจสอบด้วยสายตาทีเ่ขา้รบั
การฝึกอบรมนั ้นสามารถปฏิบัติงานได้อย่า งมี
ประสทิธภิาพ หรอืเพิม่พนูความรูม้ากยิง่ขึน้ ซึง่เทคนิค
ที่ใช้หรือเป็นวิธีในการใช้ฝึกอบรมผู้ตรวจสอบด้วย
สายตานัน้มอียู่ดว้ยกนั 7 วธิี ได้แก่ ก่อนการฝึกอบรม 
(Pre-Training) การฝึกอบรมแบบตามความถนัด 
(Active Training) ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม แ บ บ บ อ ก
คว ามก้ า วห น้ า  (Progressive part Training) ก า ร
ฝึกอบรมแบบปรบัเปลีย่นได ้(Adaptive Training) การ
ฝึกอบรมแบบเป็นแบบแผน (Schema Training) การ
ฝึกอบรมแบบให้ข้อมูล ป้อนก่อน  (Feedforward 
Training) การฝึกอบรมแบบป้อนกลับ (Feedback 
Training) ( Clemons,  2013), ( Drury and 
Gramopadhye, 1990) ,  (Broadwell, 1987) , (Kleiner 
and Catalano, 1983) โดยวธิกีารฝึกอบรมผูต้รวจสอบ
ด้วยสายตาที่มกัถูกน ามาใช้เนื่องจากเห็นถึงผลของ
การฝึกอบรมที่ชดัเจนในด้านของประสิทธิภาพของ
การตรวจสอบทีถู่กวดัจากตวัผูต้รวจสอบ ได้แก่ การ
ฝึกอบรมแบบให้ข้อมูลป้อนก่อน ซึ่งเป็นเทคนิคการ
ฝึกอบรมโดยการใหข้อ้มลูค าแนะน าแก่ผูฝึ้กอบรมเพื่อ
ไดเ้ตรยีมตวั ท าใหส้ามารถท าการปฏบิตัแิละแสดงผล
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ออกมารวมไปถึงสามารถแก้ปญัหาได้อย่างถูกต้อง 
(Alexander,  2013) ข้อมูลที่ ป้ อนให้ก่อนนั ้นมีอยู่
หลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทาง ลกัษณะ
ทางกายภาพ การสังเกตต่างๆ และค าชี้แนะ การ
ฝึกอบรมประเภทนี้จะใหข้อ้มลูทีช่ดัเจน ท าให้ผูเ้ขา้รบั
การฝึกอบรมไมส่บัสนต่อวธิกีารหรอืสิง่ทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิ
จากการศึกษาวิจัยของ Sadasivan et al.  (2005) 
พบว่าผูเ้ขา้ร่วมการทดลองทีผ่่านการฝึกอบรมแบบให้
ขอ้มูลป้อนก่อนนัน้สามารถน าเทคนิคการค้นหาจาก
การให้ขอ้มูลป้อนก่อนมาปรบัใชเ้พื่อใหก้ารคน้หานัน้
เป็นระบบมากขึน้ และปรบัปรุงประสทิธภิาพของการ
ตรวจสอบให้มากขึ้น ซึ่งวดัจากกความเร็วและความ
ถูกต้องที่พบในโปรแกรมของการฝึกอบรมนี้ วิธีการ
ฝึกอบรมอกีหนึ่งวธินีัน่คอื การฝึกอบรมแบบป้อนกลบั 
การฝึกอบรมด้วยวิธีการนี้  ผู้ฝึกอบรมจะได้ร ับผล
ป้อนกลับอย่ า ง รวด เ ร็วของผลจากการค้นหา
จุดบกพร่องเพื่อถูกน าไปปรบัแก้ไขให้ถูกต้อง เช่น 
เวลาที่ ใ ช้ ใ นการค้นหา  ความถูกต้อ ง  ซึ่ ง เ ป็น
ประสทิธภิาพจากการคน้หา หรอืแมแ้ต่กระบวนการที่
ผู้ตรวจสอบใช้ในการค้นหา การฝึกอบรมประเภทนี้
ประยุกตใ์ชเ้พื่อการเรยีนรูจ้ากผลทีเ่กดิขึน้จรงิเพื่อเป็น
แนวทางในการค้นหาในอนาคต หรอืน าไปใช้ในการ
แกป้ญัหาในทกัษะอืน่ๆ (Alexander, 2013) โดยทัว่ไป
การป้อนกลับจะเกิดขึ้นแบบทนัทีและแบบค่อยเป็น
ค่ อย ไปจนถึง ร ะดับ กา รปฏิบัติ ง าน ได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ Annett (1969) ได้อ้างถึงแนวคิดของ 
Skinner ว่าผลป้อนกลบัหรอืการใหค้ าตอบ ขอ้มลูนี้ถอื
เป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่งการให้ผลป้อนกลับแก่
ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมในทันที  ทัง้นี้ มี
งานวจิยัหลายชิ้นซึ่งสนับสนุนว่า การใหผ้ลป้อนกลบั
แก่ผู้เรียนหรือผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะช่วยเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการเรยีนได้เป็นอย่างด ีตวัอย่างเช่น 
Hammond (1971)  พบว่ าการให้ข้อมูล ป้อนกลับ
เกีย่วกบัความคดิเหน็เกีย่วกบัลกัษณะงาน น าไปสูก่าร
เรียนรู้อย่างรวดเร็วของการตัดสินใจของผู้ที่ท าการ
คน้หาจุดบกพรอ่ง 

ด้วยเหตุนี้การศกึษารูปแบบการฝึกอบรมที่
เหมาะสมต่อการฝึกปฏบิตักิารคน้หาจุดบกพร่องเพื่อ

ท าใหเ้หน็ประสทิธภิาพของวธิกีารฝึกอบรม และช่วย
ใหผู้ต้รวจสอบมปีระสทิธภิาพในการคน้หาจุดบกพรอ่ง
บนชิน้งานทีม่าจากกระบวนการไดคาสติ้งดว้ยสายตา
ทีด่ยี ิง่ขึน้ ผลการศกึษาวจิยัจะท าใหส้ามารถน ารปูแบบ
การฝึกอบรมทีไ่ด้จากการศกึษาไปใชเ้ป็นวิธกีารเพิม่
ประสทิธภิาพในการตรวจสอบใหก้บับุคคลทีท่ าหน้าที่
ด้านการตรวจสอบด้วยสายตาโดยเฉพาะการ
ตรวจสอบจุดบกพรอ่งดว้ยสายตาบนชิน้งานไดคาสติ้ง 
อกีทัง้ประยุกต์ใชก้บังานด้านการตรวจสอบชิน้งานใน
อุตสาหกรรมการผลติทีม่รีูปทรงแบบต่างๆ ได้ การมี
วิธีการฝึกอบรมโดยการให้ข้อมูลที่เหมาะสมส าหรบั
การค้นหาจุดบกพร่อง จึงเป็นการเพิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ตรวจสอบ
ในทางหนึ่งนัน่เอง ดงันัน้การศกึษาวจิยัในเรื่องนี้จงึมี
วตัถุประสงค์เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบประสทิธิผลของ
วธิกีารฝึกอบรมการตรวจสอบด้วยสายตาจากวธิกีาร
ฝึกอบรม 3 วธิกีาร ได้แก่ การฝึกอบรมแบบใหข้อ้มูล
ป้ อ น ก่ อ น  (Feedforward Training: FFT)  ก า ร
ฝึกอบรมแบบป้อนกลับ (Feedback Training: FBT)  
และไม่ได้ร ับการฝึกอบรม  (No Training: NT) โดย
วัดผลจากประสิทธิภาพในการค้นหาจุดบกพร่องที่
เกดิขึน้บนผวิชิ้นงานทีม่าจากกระบวนการไดคาสติ้ง
ของผูต้รวจสอบในส่วนของความเรว็และความถูกตอ้ง
ในการตรวจสอบงาน  

อปุกรณ์และวิธีการ 
รายละเอยีดของอุปกรณ์การทดลอง วิธีการ

ทดลองซึ่งรวมถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่ม
ตวัอย่างตวัแปร การออกแบบการทดลองวธิกีาร และ
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีจ่ะน าเสนอดงัต่อไปนี้ 
1. เคร่ืองมือในการศึกษาวิจยั 
 1.1 เอกสารการฝึกอบรม จดัท าเป็นเอกสาร
ประกอบเพื่อใช้ประกอบการฝึกอบรมทัง้ในช่วงของ
การศกึษาน าร่อง และช่วงการทดลอง ประกอบด้วย 
เอกสารการใหข้อ้มลูพืน้ฐาน เอกสารการใหข้อ้มลูป้อน
ก่อน และเอกสารการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อใช้
ประกอบการฝึกอบรม รวมถงึเอกสารส าหรบัใชบ้นัทกึ
การตรวจสอบ ส าหรบัการตรวจสอบจุดบกพร่องบน
ชิน้งาน 
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1.2 ชิ้นงานตัวอย่างเพื่อใช้ประกอบการ
ฝึกอบรม ชิ้น งานตัวอย่ า งที่ ใ ช้ เ ป็ นต้นแบบใน
การศกึษาเพื่อค้นหาจุดบกพร่อง ได้แก่ ชิ้นงานก้าม
เบรกรถจกัรยานยนต์ทีผ่า่นกระบวนการขึน้รปูแบบได
คาสติ้ง ขนาด ความยาว 100 มิลลิเมตร กว้าง 50 
มลิลิเมตร และหนา 25 มิลลิเมตร ที่มีจุดบกพร่องที่
สามารถมองเหน็ได้ด้วยสายตาอยู่บนชิ้นงาน 2 ชนิด 
คอื จุดบกพร่องแบบ Misrun ซึ่งเป็นจุดบกพร่องที่มี
ลกัษณะของโลหะหลอมเหลวกลายเป็นของแขง็โดยไม่
มกีารเพิ่มน ้าโลหะเขา้ไปให้เต็มช่องว่างผ่ายในแบบ
หล่อ  (Cavity)  ท า ให้งานไม่ เต็มแบบกลายเ ป็น
จุดบกพร่อง และจุดบกพร่องแบบ Cold shut ซึ่งมี
ลกัษณะสว่นหนึ่งของโลหะหลอมเหลวไม่หลอมละลาย
และที่ขอบเส้นยังเหลือรอยอยู่ (รอยเส้นลึก) โดย
จุดบกพร่องเกดิขึน้บนชิน้งาน 1 จุดต่อ 1 ชิน้งาน รวม
จ านวนทัง้หมด 24 ชิ้น แสดงตัวอย่างชิ้นงานที่ใช้
ประกอบการทดลอง ดงัรปูที ่1  

 
รปูที ่1 แสดงลกัษณะชิน้งานตวัอยา่งทีใ่ชป้ระกอบ 

การฝึกอบรม 
2. กลุ่มตวัอย่าง  

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีภาควชิาครศุาสตร์
อุตสาหการ  คณะครุศาสตร์อุ ตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ีทีถู่กสุ่มคดัเลอืกมาจากนักศกึษาที่ผ่านเกณฑ์
การวดัระดบัการมองเห็น (ระดบัสายตาปกติที่ระดบั 
20/20) จ านวน 18 คน   
3.ตวัแปรท่ีใช้ในการศึกษา 

3.1 ตวัแปรอสิระ ได้แก่ วิธกีารฝึกอบรม ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 วธิ ีไดแ้ก่ การฝึกอบรมแบบใหข้อ้มูลป้อน
ก่อน  การฝึกอบรมแบบให้ข้อมูลป้อนกลับ (กลุ่ม
ทดลอง) และไมไ่ดร้บัการฝึกอบรม (กลุ่มควบคมุ) 

3.2 ตวัแปรตาม ได้แก่ ประสทิธิภาพในการ
ค้นหาจุดบกพร่องด้วยสายตาของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
วดัผลจากค่าเฉลีย่เวลาในการคน้หาจุดบกพร่อง และ
ค่า เฉลี่ย เปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องในการค้นหา
จุดบกพรอ่ง   
4. วิธีการด าเนินการวิจยั  
 การศึกษาวิจัยในครัง้นี้ เ ป็นการวิจัยเชิง
ทดลอ ง  (Experimental research) โ ด ยออกแบบ
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ (CRD) แบ่งช่วงของ
การศกึษา วจิยัออกเป็น 2 ช่วง คอื ช่วงการศกึษาน า
ร่ อ ง  (Pilot Study)  แ ล ะ ช่ ว ง ก า ร ทดล อ ง  ซึ่ ง มี
รายละเอยีด ดงันี้ 

4.1 ช่วงการศกึษาน าร่อง วตัถุประสงค์ของ
การศกึษาน าร่องคอืการคดัเลอืกกลุ่มตวัอย่างและการ
ก าหนดค่ามาตรฐานของเวลา และเปอร์เซนต์การ
คน้หาไดถู้กตอ้งในการคน้หาเพื่อใชใ้นชว่งการทดลอง 
การทดสอบได้ด าเนินการกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 45 
คนทีท่ าการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อทดสอบประสทิธภิาพ
ในการตรวจสอบจุดบกพร่องโดยกลุ่มตัวอย่างที่มี
ประสิทธิภาพในการตรวจสอบมากกว่า 50% ของ
ความถกูตอ้งในการตรวจสอบจุดบกพร่องจะไดร้บัการ
คัด เ ลื อ ก  เพื่ อ ต ร ว จ สอบตาบ อดสี แ ล ะ ร ะ ดับ
ความสามารถในการมองเหน็ของสายตาปกต ิดว้ยการ
ทดสอบ Ishihara Test และ Snellen Chart (Sittichai 
et al., 2009), (Deepthi et al., 2006)  จ ากขั ้น ตอน
การศกึษาน าร่องท าใหไ้ด้ รวมทัง้หมดจ านวน 18 คน 
โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มละ 6 คน จากการ
สุ่มเลือกเป็นตัวแทนในการทดลองตามแผนการ
ทดลองส าหรับในขัน้ตอนการทดลอง ซึ่งแสดงดัง
ตารางที ่1 
ตารางที1่ ตารางแผนการทดลอง 

กลุ่ม 
ล าดบัของกลุ่มตวัอย่าง (P1-18) 

และล าดบัการทดลอง (S1)-(S18) 

FFT 
P4 
(S5) 

P16 

(S2) 
P8 

(S14) 
P13 

(S1) 
P3 

(S15) 
P9 

(S16) 

FBT 
P7 
(S10) 

P11 

(S8) 
P1 

(S7) 
P17 

(S4) 
P2 

(S11) 
P18 

(S17) 

NT 
P15 
(S6) 

P12 

(S12) 
P6 

(S13) 
P5 

(S9) 
P14 

(S3) 
P10 

(S18) 
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4.2 ช่วงการทดลอง ในขัน้ตอนการทดลอง
เริ่มจากกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มจะได้ร ับการให้ข้อมูล
พื้นฐานส าหรบัการค้นหาจุดบกพร่อง จากนัน้ท าการ
ทดสอบประสทิธภิาพในการคน้หาจุดบกพรอ่งครัง้ที ่1 
หลังจากทดสอบเสร็จ กลุ่มทดลอง ได้แก่ กลุ่มการ
ฝึกอบรมแบบให้ข้อมูลป้อนก่อน และการฝึกอบรม
แบบให้ข้อมูลป้อนกลับ จะได้ร ับการให้ข้อมูลตาม
รูปแบบที่ก าหนดไว้ของแต่ละวิธีการและการฝึกการ
คน้หาจุดบกพร่องในครัง้ที ่1 ส่วนกลุ่มควบคุม ได้แก่ 
กลุ่มที่ไม่ได้ร ับการฝึกอบรม จะไม่ได้ร ับข้อมูลใน
รปูแบบใด ๆ ไดร้บัเพยีงการฝึกการคน้หาจุดบกพร่อง
เท่านั ้น หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมจะท าการ
ทดสอบประสทิธภิาพในการคน้หาจุดบกพรอ่งในครัง้ที ่
2 จากนัน้กลุ่มทดลองทัง้ 2 กลุ่ม จะไดร้บัการใหข้อ้มลู
ตามรูปแบบการฝึกอบรมในแต่ละวิธีการและการฝึก
การคน้หาอกีครัง้ในครัง้ที ่2 ส่วนกลุ่มควบคุม จะไม่ได้
รบัขอ้มูลในรูปแบบใด ๆ เช่นเดมิ ได้รบัเพยีงการฝึก
การค้นหาจุดบกพร่องเท่านัน้ และสุดท้ายจะท าการ
ทดสอบประสทิธภิาพในการคน้หาจุดบกพร่องอกีครัง้
ในครัง้ที ่3 แสดงขัน้ตอนการทดลอง ดงัตารางที ่2 

 
ตารางที ่2 แสดงขัน้ตอนในชว่งของการทดลอง 

กลุ่ม กลุ่มทดลอง 
กลุ่ม

ควบคุม 
วิธีการฝึกอบรม FFT FBT NT 
ข้อมลูพืน้ฐาน ใหข้อ้มลู 
การทดสอบ
ประสิทธิภาพ  

ครัง้ท่ี 1 
ทดสอบ และบนัทกึผล 

รปูแบบการ
ฝึกอบรม 

ใหข้อ้มลู 
ป้อนก่อน+
ฝึกครัง้ที ่1 

ใหข้อ้มลู
ป้อนกลบั+
ฝึกครัง้ที ่1 

ไมใ่ห้
ขอ้มลู,ฝึก
ครัง้ที ่1 

การทดสอบ
ประสิทธิภาพ  

ครัง้ท่ี 2 
ทดสอบ และบนัทกึผล 

รปูแบบการ
ฝึกอบรม 

ใหข้อ้มลู 
ป้อนก่อน+
ฝึกครัง้ที ่2 

ใหข้อ้มลู
ป้อนกลบั+
ฝึกครัง้ที ่2 

ไมใ่ห้
ขอ้มลู,ฝึก
ครัง้ที ่2 

การทดสอบ
ประสิทธิภาพ  

ครัง้ท่ี 3 
ทดสอบและ บนัทกึผล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูจะท าการเกบ็รวบรวม
ข้อมูล ในส่วนของ เวลาที่ ใ ช้ ใ นการค้นหา  และ
เปอรเ์ซน็ตค์วามถกูตอ้งในการคน้หาจุดบกพรอ่งในแต่
ละชิ้นงานในช่วงการทดสอบประสิทธิภาพในการ
ค้นหาจุดบกพร่องในครัง้ที่ 1 ครัง้ที่ 2 และครัง้ที่ 3 
ในชว่งของการทดลอง 

ผล 
ผลประสิทธิภาพด้านเวลาในการค้นหา

จุดบกพร่อง และประสทิธิภาพด้านเปอร์เซ็นต์ความ
ถูกต้องในการค้นหาจุดบกพร่อง จากข้อมูลที่เก็บ
รวบรวมมาได้ท าการทดสอบความปกติของข้อมูล 
ค่าเฉลี่ยเวลาในการค้นหาและค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์
ความถูกต้องในการค้นหาจุดบกพร่องจากวิธีการ
ฝึกอบรมทัง้ 3 วธิ ีจากการทดสอบพบว่าขอ้มลูมคีวาม
ปกตอิย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (p- value 
> 0.05) จากนัน้ท าการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดยีว ทีร่ะดบันัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เพื่อ
ท าการเปรยีบเทยีบความแตกต่างของประสทิธภิาพใน
การคน้หาจุดบกพรอ่งในแต่ละวธิกีารฝึกอบรม ซึง่มผีล
การวเิคราะหด์งัตารางที ่3 

 
ตารางที่  3 แสดงผลการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ประสทิธิภาพในการคน้หาจุดบกพร่องจากการได้รบั
การฝึกอบรมทัง้ 3 วธิกีาร ด้วยการวเิคราะห์ค่าความ
แปรปรวนแบบทางเดยีว 

วธิกีาร
ฝึกอบรม 

ค่าเฉลีย่เวลาในการ
คน้หาจุดบกพร่อง 

(วนิาท)ี 

ค่าเฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์
ความถูกตอ้งในการ
คน้หาจุดบกพร่อง 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

FFT 22.45 9.69 76.66 21.64 
FBT 24.27 9.88 61.76 21.86 

NT 26.49 12.00 55.88 22.00 

F-test 0.583 3.781* 
P-value 0.562 0.030* 

*  หมายถึง  ค่า เฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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รปูที ่2 กราฟแสดงการเปรยีบคา่เฉลีย่เวลาทีใ่ชใ้นการ

คน้หาจุดบกพรอ่งของแต่ละวธิกีารฝึกอบรม 
 

 
 

รปูที ่3 กราฟแสดงการเปรยีบคา่เฉลีย่เปอรเ์ซน็ต์
ความถกูตอ้งในการคน้หาจุดบกพรอ่ง 

ของแต่ละวธิกีารฝึกอบรม 
 

จากตารางที่ 3 และรูปที่ 2-3 แสดงผลจาก
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ซึ่งจากการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยเวลาในการค้นหาจุดบกพร่อง ผลจากการ
วิเคราะห์มคี่า P-Value เท่ากบั 0.562 พบว่า วิธีการ
ฝึกอบรมไม่ได้ส่งผลต่อเวลาเฉลี่ยในการค้นหาที่
แตกต่างกนั แต่ในส่วนของการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบ
ค่า เฉลี่ย เปอร์ เซ็นต์ความถูกต้องในการค้นหา
จุดบกพรอ่ง ผลจากการวเิคราะหม์คีา่ P-Value เทา่กบั 
0.030 พบว่ า  วิธีการ ฝึกอบรมส่งผลต่อค่า เฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการค้นหาจุดบกพร่องที่
แตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

จากตารางที่ 3 พบว่าวิธีการฝึกอบรมส่งผล
ต่อค่าเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการค้นหา

จุดบกพร่องที่แตกต่างกันจึงได้ท าการวิเคราะห์
เปรียบเทียบเชิงพหุคูณ ด้วยวิธีการเปรียบเทียบ
พหุคูณแบบผลต่างนัยส าคัญน้อยที่สุดเพื่อทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ผลจาการ
วเิคราะหแ์สดงผลสรปุไดด้งัตารางที ่4  
   
ตารางที ่4 แสดงผลความแตกต่างของคา่เฉลีย่เป็นราย
คูข่องเปอรเ์ซน็ต์ความถกูตอ้งในการคน้หาจุดบกพรอ่ง 
ในแต่ละวธิกีารฝึกอบรม 

วิธีการ
ฝึกอบรม 

FFT FBT NT 

FFT - 14.90 20.79* 
FBT  - 5.88 
NT   - 

*  หมายถึง  ค่า เฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่า งมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
 จากตารางที ่4 พบว่ามเีพยีงเปอรเ์ซน็ตค์วาม
ถูกตอ้งในการคน้หาจุดบกพร่องจากการฝึกอบรมการ
ใหข้อ้มลูป้อนก่อน กบัไม่ไดร้บัการฝึกอบรม ทีม่คีวาม
แตกต่างกันอย่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 (p- value < 0.05) 

วิจารณ์ 
การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการฝึกอบรมการ
ตรวจสอบด้วยสายตาจากวิธีการฝึกอบรม 3 วิธีการ 
โดยวดัผลจากประสทิธภิาพในการคน้หาจุดบกพร่องที่
เกดิขึน้บนผวิชิ้นงานทีม่าจากกระบวนการไดคาสติ้ง
ของผูต้รวจสอบในส่วนของความเรว็และความถูกตอ้ง
ในการตรวจสอบงาน ซึ่งจากผลการทดลองสามารถ
สรปุผลไดว้่าวธิกีารฝึกอบรมทัง้ 3 วธิ ีไมส่ง่ผลต่อเวลา
เฉลี่ยที่ใช้ในการค้นหาจุดบกพร่องที่แตกต่างกนั แต่
หากพจิารณาถงึประสทิธภิาพในการคน้หาจุดบกพรอ่ง
ทีใ่ชเ้วลาน้อยทีสุ่ดจะพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้รบัการ
ฝึกอบรมด้วยวธิีการใหข้อ้มูลป้อนก่อนใชเ้วลาในการ
ค้นหาที่น้อยที่สุด ซึ่งจากขอ้มูลในการฝึกอบรมป้อน
ก่อนเป็นการใหข้อ้มลูเกีย่วกบัรูปแบบการคน้หาซึง่ได้
น าเสนอรูปแบบการค้นหาในรูปแบบที่เป็นระบบ
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แนวนอน และวธิหีมุนงานเพื่อการคน้หาในรูปแบบที่
เป็นระบบ อกีทัง้มกีารใหข้อ้มูลทีเ่กี่ยวกบัต าแหน่งทีผู่้
ตรวจสอบควรพจิารณาและใหค้วามสนใจในการคน้หา 
ส่งผลให้ผู้ที่ท าการค้นหามีวิธีการค้นหาที่เป็นระบบ
มากขึ้น สามารถกวาดสายตาได้ครอบคลุมพื้นทีก่าร
คน้หา และในส่วนของเปอรเ์ซน็ต์ความถูกต้องในการ
คน้หาจุดบกพร่องของแต่ละวิธกีารฝึกอบรม จากผล
การทดลองสามารถสรุปผลไดว้่า มเีพยีงการฝึกอบรม
ด้วยวิธีการให้ข้อมูลป้อนก่อนกับวิธีไม่ได้ร ับการ
ฝึกอบรมเท่านัน้ที่มีความแตกต่างกันอย่างอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ โดยที่การฝึกอบรมด้วยวิธีการให้
ข้อ มู ล ป้ อนก่ อนนั ้น  เ ป็ น วิ ธี ก า ร ฝึ กอบ รมที่ มี
ประสทิธภิาพในการคน้หาทีด่ทีีสุ่ด เนื่องจากมคีา่เฉลีย่
เปอร์เซ็นต์ความถูกต้องในการค้นหาจุดบกพร่องที่
มากที่สุด จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าปริมาณ
ขอ้มูล และคุณภาพของขอ้มูลมผีลต่อการด าเนินงาน
ขององคป์ระกอบในการคน้หาจุดบกพร่องดว้ยสายตา
ทัง้ ในส่วนของการค้นหาและการตัดสิน ใจ  ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sajay et al. (2005) ที่
ท าการศึกษาวิจัย เรื่อง Use of Eye Movements as 
Feedforward Training for a Synthetic Aircraft 
Inspection Task ซึ่ ง ก า ร ศึกษ า วิ จัยพบว่ า  ก า ร
ฝึกอบรมโดยการใหข้อ้มลูป้อนก่อนโดยการน ากลยุทธ์
การตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญมาเป็นข้อมูลให้แก่ผู้
ตรวจสอบ ในส่วนของล าดบัการเคลื่อนทีเ่พื่อหยุดการ
ค้นหา และต าแหน่งที่ควรสนใจพิจารณา สามารถ
ปรบัปรุงวิธีการตรวจสอบจุดบกพร่องและช่วยให้ผู้
ตรวจสอบมคีวามถูกตอ้งมากขึน้อย่างมนีัยส าคญั และ
ยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ Nickles et al. (2003) ที่
ท าการศึกษาวิจัยในเรื่อง A comparison of three 
levels of training designed to promote systematic 
search behavior in visual inspection ซึ่ ง เ ป็ น
การศึกษาสามประเภทของระบบการฝึกอบรมแบบ
ป้อนก่อนในการตรวจสอบด้วยสายตาโดยใชก้ลยุทธ์
การคน้หาแบบเป็นระบบ ผลการศกึษาพบการใหก้าร
ฝึกอบรมแบบป้อนกอ่นของทัง้สามประเภทมผีลในเชงิ
บวกต่อผลการด าเนินงานการตรวจสอบด้วยสายตา
และสง่ผลใหผู้ต้รวจสอบมปีระสทิธภิาพทีด่ขี ึน้ 

ดงันัน้จากผลการศกึษาทัง้หมดทีไ่ด้น าเสนอ
สามารถสรุปไดว้่าวธิกีารฝึกอบรมดว้ยวธิกีารใหข้อ้มลู
ป้อนก่อนนัน้มีประสิทธิผลต่อการด าเนินงานในการ
ตรวจสอบจุดบกพร่อง กล่าวคอื เป็นวธิกีารทีใ่ชเ้วลา
ในการค้นหาที่น้อยที่สุดและมีความถูกต้องในการ
คน้หาทีส่งูทีส่ดุ 

เอกสารอ้างอิง 
กติตพิฒัน์ ปณิฐาภรณ์. (2541). กระบวนการไดคาส- 

ติง้แบบใชค้วามดนั ในการผลติชิน้สว่นยาน
ยนต ์ยคุโลกาภวิตัน์. สง่เสรมิเทคโนโลย.ี ปีที ่
25 ฉบบัที ่141 (ต.ค.-พ.ย. 2541): 108-111. 

Alexander J. Clemons. (2013). Training methods  
for visual inspection tasks. Iowa State 
University Ames, Iowa, 4. 

Annett, J.. (1969). Feedback and Human  
Behavior, Penguin Harmondswort. 

Broadwell, M.M.. (1987). “Classroom Instruction”,  
Training and Development Handbook : A  
Guide to Human Resource Development. 
New York : McGraw-Hill, 383-397. 

Deepthi Nalanagula, Joel S. Greenstein, Anand  
K. Gramopadhye. (2006). Evaluation of 
the effect of feedforward training displays 
of search strategy on visual search 
performance, International Journal of 
Industrial Ergonomics 36, 290. 

Drury, C.G., and Gramopadhye, A.K.. (1990).  
“Training for Visual Inspection”. The 
Proceedings of Third Federal Aviation 
Administration Meeting on Human 
Factors in Aircraft Maintenance and 
Inspection: Training Issues. Atlantic City. 
New Jersey. 

George M. Nickles IIIa, Brian J. Melloyb and  
Anand K. Gramopadhyeb. (2003). A 
comparison of three levels of training 
designed to promote systematic search 
behavior in visual inspection, International 

279



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

Journal of Industrial Ergonomics 32, 331–
339. 

Gramopadhye, A.K., Drury, C.G., Prabhu, P.V.. 
(1997). Training strategies for visual 
inspection, Human Factors and 
Ergonomics in Manufacturing 7 (3), 171–
196. 

Hammond, K.R.. (1971). Computer graphics as  
an aid to learning. Science, 903-908. 

Jaing, X., S.Kaewkuekool, M.T. Khasawneh, S.R.  
Bowling, A.K. Gramopadhye and B.J. 
Melloy. (2003). Communication between 
humans and machines in a hybrid 
inspection system, Proceedings of 
Industrial Engineering Research 
Conference. May 2003. Oregon, 1-6. 

Kleiner, B.M., and Catalano, J.F.. (1983).  
“Variable Training for a Novel Instance in 
a Dynamic Environment”. Proceeding of 
the Human Factors Society 24th Annual 
Meeting, Santa Monica, CA, 145-146. 

Nickles, G. M., Melloy, B. J., and Gramopadhye,  
A. K.. (2003). A comparison of three 
levels of training designed to promote 
systematic search behavior in visual 
inspection. International Journal of 
Industrial Ergonomics, 32, 331-339. 

Phonsak Lerthiranphanya, Sumalee Chanchalor  
and Anucha Watanpa. (2016). The effect 
of visual search patterns of non-
geometric shape inspection tasks 
International Conference on Business and 
Industrial Research, May 12-13, 86-90. 

Sajay Sadasivan, Joel S. Greenstein, Anand K.  
Gramopadhye and Andrew T. Duchowsk. 
(2005). Use of Eye Movements as 
Feedforward Training for a Synthetic 

Aircraft Inspection Task. CHI 2005. April 
27, Portland. Oregon. USA. 

Sittichai K., Anucha W., and Phonsak L.. (2009).  
A Comparative Study of the Effectiveness 
of Trained Inspectors in Different 
Workloads between Feed Forward and 
Feedback Training. World Academy of 
Science, Engineering and Technology, 
Vol:3, 875-879. 

280



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

________________________ 
1 ภาควชิาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 126 ถนนประชาอุทศิ 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 
Department of Production Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology King Mongkut’s University of 
Technology Thonburi (KMUTT) 126 Pracha Uthit Rd., Bang Mod, Thung Khru, Bangkok 10140, Thailand. 
*Corresponding author: E-mail Lersak.sum@kmutt.ac.th 
 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความเรียบผิวของเหลก็กล้าไร้สนิม AISI 420 หลงัการอบปกติในงานกดั 
Factor Affecting the Surface Roughness for AISI 420 Stainless Steel after 

Normalizing in Milling Process 
 

เลอศกัดิ ์สมุาลย,์1*  รศ. คมสนั จิระภทัรศิลปะ,1 นริศรา สขุส ารวม1 
และ อริศรา พมุมาลา1 

Lersak Sumarn,1* Assoc. Prof. Komson Jirapattarasilp,1 Narisara Suksumraum1 
 and Arisara Pummala1  

 
ABSTRACT 

 The purpose of the research was studied factors affect to the surface roughness for normalized 
stainless steel AISI 420 grade in milling process. The factors were consist of the cutting speed three levels; 
65.5, 95.35 and 150.48 m./min, feed rate in three levels; 75, 113 and 218 mm./min and three type of coolant 
in; soluble oil, cutting oil and dry condition. The depth of cut was 0.1 mm. The results revealed that the 
main factors affected to the roughness of the surface were the cutting speed, feed rate and coolant that 
were statistically significant at .05 levels. Beside the minimum surface roughness was 0.0264 µm at cutting 
speed at 65.5 m./min, feed rate at 75 mm./min and cutting oil surface roughness.  
Keywords: Inserts Carbide, milling process, surface roughness, stainless steel. 

 
บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคข์องงานวจิยัเพือ่ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความเรยีบผวิของเหลก็กลา้ไรส้นิม AISI 420 หลงัจาก
การอบปกตใินงานกดั โดยใชม้ดีแบบอนิเสริท์คารไ์บดป์จัจยัทีศ่กึษาประกอบไปดว้ย ความเรว็ตดั 3 ระดบั คอื 65.5, 
95.3 และ 150.43 เมตรต่อนาท ีอตัตราป้อน 3 ระดบั คอื 75, 113 และ 218 มลิลเิมตรตอ่นาท ีและสารหล่อเยน็ 3 
ชนิด คอื น ้ามนัสบู,่ น ้ามนัตดั และไมใ่ชส้ารหล่อเยน็ โดยก าหนดคา่ระยะป้อนลกึในงานกดัที ่ 0.1 มลิลเิมตร เพือ่
เปรยีบเทยีบอทิธพิลตวัแปร ทีส่ง่ผลต่อความเรยีบผวิ ผลการทดลองพบว่าทัง้ 3 ปจัจยั คอื ความเรว็ตดั อตัราป้อน 
และสารหล่อเยน็ สง่ผลต่อความเรยีบผวิอยา่งมนียัส าคญัทางสถติน้ิอยกว่า .05 นอกจากนี้ยงัพบว่า ความเรยีบผวิ
น้อยสดุของการทดลอง คอื การกดัโดยใชค้วามเรว็ตดัทีร่ะดบั 65.50 เมตรต่อนาท ีอตัราป้อนทีร่ะดบั 75 มลิลเิมตร
ต่อนาท ีและสารหล่อเยน็ชนิดน ้ามนัตดั ซึง่มคีา่ความเรยีบผวิเทา่กบั 0.0264 µm. 
ค าหลกั: อนิเสริท์คารไ์บด,์ งานกดั, ความเรยีบผวิ, เหลก็กลา้ไรส้นิม AISI 420) 
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ค าน า 
วตัถุประสงคข์องงานวจิยัเพื่อศกึษาปจัจยัทีม่ ี

ผลต่อความเรียบผิวของเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 420 
หลงัจากการอบปกตใินงานกดั โดยใชม้ดีแบบอนิเสริท์
คาร์ไบด์ซึ่งในอุตสาหกรรมแม่พมิพ์จ าเป็นอย่างยิง่ใน
กระบวนการผลิต ในกระบวนการผลิตที่ผลิตสินค้า
ชนิดเดียวกันในปริมาณมากจะต้องอาศัยแม่พิมพ์ 
(Mold) ในการขึน้รปูและก าหนดรปูรา่งผลติภณัฑใ์หไ้ด้
ผลติภณัฑ์ทีม่ปีรมิาณและคุณภาพตามความต้องการ 
โดยอุตสาหกรรมการผลิตที่มสีดัส่วนการใช้แม่พมิพ์
มากที่สุดของประเทศไทย คอื อุตสาหกรรมชิ้นส่วน
แ ล ะ ย า น ยน ต์  แ ล ะ อุ ต ส า ห ก ร ร ม ไฟ ฟ้ า แ ล ะ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งอุตสาหกรรมการผลิตทัง้สอง
ประเภทนี้มสีดัสว่นการใชแ้ม่พมิพร์วมกนัมากถงึ 62% 
ของปริมาณการใช้แม่พิมพ์โดยรวมทัง้ประเทศ 
นอกจากนี้  อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ยังถือได้ว่าเป็น
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) หรือ
อุตสาหกรรมกลางน ้าทีร่องรบัอุตสาหกรรมการผลติที่
ส า คัญ เ กือ บทุ กป ร ะ เ ภท  จึ ง อ า จ กล่ า ว ไ ด้ ว่ า 
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ เป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมอื่นๆ หรอือาจเรยีกได้ว่า Mold and Die 
Mother of Industry  

แม่พมิพ์เป็นกลยุทธ์สาคญัในการผลติสนิค้า
ใหไ้ดข้นาด รปูรา่ง คณุภาพ และความเทีย่งตรง ซึง่จะ
ท าให้ระบบการผลิตมปีระสทิธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง
และแมน่ย าและส่งผลต่อความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั
ของอุตสาหกรรมการผลิตที่ เกี่ยวข้องอีกด้วย 
(ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แหง่ชาต,ิ 2556)  

กระบวนการกดัขึ้นรูป เป็นกระบวนการตัด
เฉือนวัสดุอีกหนึ่งวิธีการที่นิยมใช้ในการกัดขึ้นรูป
แม่พิมพ์ในโรงงานอุตสาหกรรม หนึ่งในผลลัพธ์ที่
ส าคญัทีส่ดุของกระบวนการกดัขึน้รปูวสัดุกค็อืคา่ความ
เรยีบผวิ ซึง่ความเรยีบผวิทีไ่ดจ้ากกระบวนการกดัทีด่ ี
จะช่วยให้ลดเวลา และค่าใช้จ่ายในการผลิตแม่พมิพ์   
และการก าหนดสภาวะที่เหมาะสมของปจัจยัการตดั
เฉือนนัน้มคีวามจ าเป็นอย่างมากในกระบวนการตัด
เฉือนวสัดุ ซึง่จะสง่ผลใหค้า่ความเรยีบผวิลดลง และยงั

ท าใหอ้ายุการใชง้านของเครื่องมอืตดัเพิม่ขึน้ ปจัจยัที่
สง่ผลกระทบต่อคา่ความเรยีบผวิในกระบวนการกดัขึน้
รูปด้วยเครื่องกดัอตัโนมตัิ ได้แก่ ความเร็วตดั ความ
ลกึในการกดั อตัราป้อนกดั เป็นต้น ปจัจยัเหล่านี้จะ
เป็นตวัก าหนดค่าความเรยีบผวิของชิ้นงาน อกีทัง้ยงั
เป็นตวับ่งชี้ถงึคุณภาพของชิ้นงาน (ไทยแลนด์อนิดสั
ตรดีอทคอม, 2554) 

จากการศกึษาผลการทดลองเกี่ยวกบัปจัจยั
ความเรยีบผวิในกระบวนการกดั พบว่า ความเรว็ตดั 
อัตราป้อน การหล่อเย็น ส่งผลต่อความเรียบผิว
เหล็กกล้าเครื่องมอื AISI 420 เป็นเหล็กเครื่องมอืใน
กลุ่มงานแม่พมิพ์พลาสตกิทีท่นต่อการกดักร่อน และ
ยงัสามารถนาไปชุบแข็งเพื่อเพิ่มความแข็งได้  จึงมี
ความสนใจทีจ่ะน าเหลก็กลา้เครือ่งมอื AISI 420 มาใช้
ในการทดลองหาปจัจัยที่มีอิทธิพลของปจัจัยต่อค่า
ความเรยีบผวิในกระบวนการกดัผลติแมพ่มิพ์ เพือ่เป็น
การพฒันาและปรบัปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการ
ผลติแมพ่มิพต์่อไป 

อปุกรณ์และวิธีการ 
การศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อความเรยีบผวิของ

เหล็กกล้าไร้สนิม AISI 420 หลังจากการอบปกติใน
งานกัดมีข ัน้ตอนดังนี้  1) ใช้วัดุในการทดลองคือ
เหลก็กลา้ไรส้นิมเกรด AISI 420 ขนาด 30 x 100 x 20 
mm. 2) น าชิ้นงานไปผ่านกรรมวธิกีารทางความรอ้น 
(Heat treatment) โดยการอบปกตทิีอ่ณุหภมู ิ1000 °C 
เป็นเวลาประมาณ 1 ชัว่โมง แล้วปล่อยให้เย็นตวัใน
เตา 3) ทดลองตามแผนการทดลองแบบ Three-level 
Full Factorial Designs 33 (ตารางที ่1) ปจัจยัควบคุม
ที่ ใ ช้ ในการทดลองคือ  เครื่ องกัด เพลาตั ้งแบบ
กึ่งอัตโนมัติ, ด้ามมีดกัด Mitsubishi รุ่น ASX400-
LO34, เม็ดมีด KORLOY เกรด SECN1203AFTN-
RH, ปจัจยัแปรผนัที่ใชใ้นการทดลองได้แก่ ความเร็ว
ตดั 3 ระดบั คอื 65.5, 95.3 และ 150.43 m./min อตั
ตราป้อน 3 ระดบั คอื 75, 113 และ 218 mm./min และ
สารหล่อเยน็ 3 ชนิด คอื น ้ามนัสบู่, น ้ามนัตดั และไม่
ใชส้ารหล่อเยน็ ท าการทดลอง 3 ซ ้า ล าดบัการทดลอง
ใชแ้บบสุม่ 4) ทดสอบหาคา่ความเรยีบผวิหลงัจากผา่น
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กระบวนการกดั โดยแบ่งการวดัเป็น 3 ระยะ คอื 25, 
50 และ 75 mm. โดยท าการวัดค่าความเรียบผิว
บริ เ วณตรงกลางชิ้น งาน  ด้ว ย เครื่ อ ง  Surface 
Roughness Tester   5) บันทึกผลและวิเคราะห์ผล
การทดลอง 

ตารางที ่1 ตารางออกแบบการทดลอง 

 
ผล 

ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของค่าตัว
แปร เมื่อพิจารณาค่า P-Value ของปจัจัยหลัก คือ 
ระดบัของ ความเรว็ตดั อตัราป้อน และชนิดสารหล่อ
เย็นที่ใชใ้นการทดลองเป็นปจัจยัที่มผีลกระทบร่วมที่

สง่ผลต่อคา่ความเรยีบผวิของชิน้งาน ทัง้ 3 ปจัจยั มคีา่
P-Value = .033 ซึ่งมีค่า น้อยกว่าระดับนัยส าคัญ       
(α = .05) สรุปได้ว่าปจัจัยทัง้ 3 มีผลกระทบต่อค่า
ความเรยีบผวิของชิน้งานอย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบั .05 
ดงัแสดงในตารางที ่2  

อัตราป้อนที่ 75 mm./min. เมื่อพิจารณา
ความสมัพันธ์ของตัวแปรจากการทดลองพบว่า ค่า
ความเรยีบผวิ (Ra) ทีต่ ่าทีส่ดุ คอื การใชค้วามเรว็ตดัที ่
95.35 m./min. และสารหล่อเย็นชนิดน ้ามนัตดั ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 0.0455 µm และค่าความเรยีบผิว 
(Ra) ทีม่คี่ามากทีสุ่ด คอื การใชค้วามเรว็ตดัที ่150.48 
m./min. และใช้สารหล่อเย็นชนิดน ้ ามันตัด  ซึ่งมี
คา่เฉลีย่ประมาณ 0.1771 µm.  ดงัแสดงในรปูที ่1 

อัตราป้อน 113 mm./min. เมื่อพิจารณา
ความสมัพันธ์ของตัวแปรจากการทดลองพบว่า ค่า
ความเรยีบผวิ (Ra) ทีต่ ่าทีส่ดุ คอื การใชค้วามเรว็ตดัที ่
65.50 m./min. และสารหล่อเย็นชนิดน ้ามนัตดั ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยประมาณ 0.0505 µm. และค่าความเรยีบผวิ 
(Ra) ทีม่คี่ามากทีสุ่ด คอื การใชค้วามเรว็ตดัที ่95.35 
m./min. และใชส้ารหล่อเยน็ชนิดน ้ามนัตดัซึง่มคีา่เฉลีย่
ประมาณ 0.3054 µm. ดงัแสดงในรปูที ่2 

อัตราป้อนที่ 218 mm./min. เมื่อพิจารณา
ความสมัพันธ์ของตัวแปรจากการทดลองพบว่า ค่า
ความเรยีบผวิ (Ra) ทีต่ ่าทีส่ดุ คอื การใชค้วามเรว็ตดัที ่
65.50 m./min. และสารหล่อเยน็ชนิดน ้ามนัตดั  

 

ตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามแปรปรวนของคา่ตวัแปรทีม่อีทิธพิลของคา่ความเรยีบผวิ 
Source DF Seq SS Adj MS F P 

coolant 2 .019 .009 3.282 .045 
speeds 2 .101 .051 17.630 .000 
feeds  2 .067 .034 11.702 .000 
Coolant*speeds 4 .096 .024 8.356 .000 
Coolant*feeds 4 .055 .014 4.767 .002 
speeds*feeds 4 .061 .015 5.268 .001 
Coolant*speeds*feeds 8 .053 .007 2.311 .033 
Error 54 .155 .003   
Total 81 2.444    

สาร
หล่อ
เยน็ 

อัตราป้อน  
mm./min 

ความเรว็ตดั  
m./min. 

65.5 93.35 150.5 

ไมใ่ช ้
75 AA1i AA2i AA3i 
113 AB1i AB2i AB3i 
218 AC1i AB2i AB3i 

น ้ามนั
ตดั 

75 BA1i BA2i BA3i 
113 BB1i BB2i BB3i 
218 BC1i BC2i BC3i 

น ้ามนั
สบู ่

75 CA1i CA2i CA3i 
113 CB1i CB2i CB3i 
218 CC1i CC2i CC3i 
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ซึ่งมีค่าเฉลี่ยประมาณ 0.0693 µm. และค่า
ความเรียบผิว  (Ra) ที่มีค่ามากที่สุด  คือ การใช้
ความเรว็ตดัที ่95.35 m./min. และใชส้ารหล่อเยน็ชนิด
น ้ามนัตดั ซึง่มคีา่เฉลีย่ประมาณ 0.3627 µm. ดงัแสดง
ในรปูที ่3 

 

 
รปูที ่1 อทิธพิลรว่มของตวัแปรในการกดัทีร่ะดบั

ของอตัราป้อนที ่75 mm./min. 
 

 
รปูที ่2 อทิธพิลรว่มของตวัแปรในการกดัทีร่ะดบั

ของอตัราป้อนที ่113 mm./min. 
 

 
รปูที ่3 อทิธพิลรว่มของตวัแปรในการกดัทีร่ะดบั

ของอตัราป้อนที ่218 mm./min. 
 
เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความเรียบผิวใน

กระบวนการกดัเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 420 ระหว่าง
อตัราป้อนทัง้ 3 ระดับ เมื่อพบว่าในกระบวนการกดั
ระดับอัตราป้อนที่สูงส่งผลให้ค่าความเรียบผิวของ
ชิ้นงานมากขึน้  เมื่อเปรยีบเทยีบเฉลี่ยค่าความเรยีบ

ผิวในกระบวนการกัดเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 420 
ระหว่างความเรว็ตดัทัง้ 3 ระดบั พบว่า เมื่อลดระดบั
ของความเรว็ตดัลง สง่ผลใหค้วามเรยีบผวิของชิน้งาน
เรียบมาก และเมื่อเปรียบเทียบค่าความเรียบผิวใน
กระบวนการกดัเหล็กกล้าไร้สนิม AISI 420 ระหว่าง
สารหล่อเยน็ทัง้ 3 ชนิด พบว่า ในกระบวนการกดัโดย
ใช้สารหล่อเย็นชนิดน ้ามนัตดัส่งผลให้ความเรยีบผิว
ของชิน้งานเรยีบมากขึน้ 

วิจารณ์ 
จากการทดลองปจัจัยที่มผีลต่อค่าความเรียบผวิ ใน
การกดัเหลก็กลา้ไรส้นิม AISI 420พบว่า ความเรว็ตดั
ทีเ่พิม่ขึน้ส่งผลต่อความเรยีบผวิลดลง (พรชยั, 2554) 
อัตราป้อนตัดเพื่มขึ้นส่งผลต่อค่าความเรียบผิวลด
เพิม่ขึน้ (ชานนท,์ 2554) สารหล่อเยน็แต่ละชนิดมผีล
ต่อคา่ความเรยีบผวิทีไ่ดจ้ากการกดัโดยการใชส้ารหล่อ
เยน็ชนิดน ้ามนัตดั พบว่า มคี่าความเรยีบผวิมากกว่า
การกดัโดยใชส้ารหล่อเยน็ทัง้ 2 ชนิด (J.M., 2001) 
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การศึกษาสมบติัเชิงกลและโครงสร้างจลุภาคของอลมิูเนียมท่ีหลอมจากอลมิูเนียมฟอยล์
ท่ีได้จากกล่องนม Ultra-Heat Treatment 

A Study on Mechanical Properties and Microstructure of Aluminums Foil from 
Melted Ultra-Heat Treatment Boxes. 

 
สุทธิพงษ์ โสภา,1* กนกกาญจน์ โพนะทา,1 นฤมล จิตติมงคล,1 นาถลดา อาด า1 และ มงคล ไชยศร1ี 

Suthiphong Sopha,1* Kanokkan Ponata,1 Narumol Jittimongkol,1Nadlada Adam1 and Mongkul Chaisri 
 

ABSTRACT 
The purpose of this project is to study microstructure, chemical compositions and mechanical 

properties of aluminums foil from melted Ultra-Heat Treatment boxes.  The experimental are annealing 
aluminum to separate plastics with heat and then all aluminum foils were compressed into loafs with 5, 
10, 15 and 20 tons of compression force.  The aluminum loafs were welded with WP green tungsten 
welding (AWS EWP). The experiment was designed for 3 times replication by using 12 specimens. The 
results found that the aluminum foil with the 5 tons compression have the most penetration percentage at 
the average of 82.64 percent and had highest hardness at the average of  25.84 HB which used the less 
force to compress. It is indicated that compression force affects the penetration percentage and hardness, 
more compression force gives less both penetration percentage and hardness.  The chemical 
compositions of the aluminum is resemble to aluminum 1100. The microstructure analysis showed Beta’s 
phase (β phase) and intermetallic compound of FeAl3 which is the intermetallic compound.  
Keywords: Aluminum foil, Microstructure, Chemical compositions, Mechanical properties 

 
บทคดัย่อ 

 การศกึษาสมบตัเิชงิกลและโครงสรา้งจุลภาคของอลูมเินียมทีห่ลอมจากอลูมเินียมฟอยล์ทีไ่ดจ้ากกล่องนม   
Ultra-Heat Treatment (UHT) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาโครงสรา้งจุลภาค ส่วนผสมทางเคมแีละทดสอบความ
แขง็ของอลูมเินียมฟอยล์ทีไ่ด้จากกล่องนมUHT ในการทดลองจะน าอลูมเินียมฟอยล์ไปอบเพื่อแยกเศษพลาสตกิ 
จากนัน้น าอลูมิเนียมฟอยล์ที่ได้ไปอดัให้เป็นก้อน ด้วยแรงอดั 5,10,15 และ 20 ตัน จากนัน้ท าการหลอม โดย
กระบวนการเชื่อมทกิ ทงัสเตนสเีขยีว WP (AWS EWP) ซึง่ออกแบบการทดลองดว้ยวธิ ีการท าซ ้าอย่างละ 3 ครัง้ 
โดยใชช้ิน้ทดสอบจ านวน 12 ชิน้ จากการทดลองพบว่าอลูมเินียมฟอยลห์ลอมจากกล่องนม UHTทีใ่ชแ้รงอดั 5 ตนั 
มรีอ้ยละการหลอมมากที่สุด เฉลี่ยเท่ากบั 82.64 % และมคี่าความแขง็มากที่สุด เฉลี่ยเท่ากบั 25.84 HB ซึ่งใช้
แรงอดัน้อยทีสุ่ด โดยทีแ่รงอดัส่งผลต่อรอ้ยละการหลอมและค่าความแขง็ของอลูมเินียมฟอยล์ เมื่อแรงอดัเพิม่ขึน้
เรอ้ยละการหลอมของอลูมเินียมฟอยล์และค่าความแขง็จะลดลง ส่วนผสมทางเคมีของอลูมเินียมฟอยล์หลอมจาก
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กล่องนมUHT มีความคล้ายคลึงกบัอลูมิเนียม เกรด 1100 และมีโครงสร้างจุลภาคโครงสร้างพื้นเบต้าเฟส (β 
phase) และ FeAl3 คอื สารประกอบเชงิโลหะ   
ค าส าคญั : อลมูเินียมฟอยล,์  โครงสรา้งจุลภาค, สว่นผสมทางเคม,ี สมบตัเิชงิกล

ค าน า 
ปจัจุบนัคนไทยสนใจทีจ่ะซื้ออาหารทีม่คีุณค่า

ทางโภชนาการสูงมาบริโภค อาทินม และน ้าผลไม ้
สองอย่างนี้ถอืเป็นอาหารเหลวส าเรจ็รูปทีไ่ด้รบัความ
นิยม อาหารเหลวส าเร็จรูปเหล่านี้จะถูกบรรจุอยู่ใน
กล่องปลอดเชือ้ (Aseptic Cartons) ซึง่เป็นบรรจุภณัฑ์
ชัน้ดี ที่ท าหน้าที่ป้องกันไม่ให้แสง ความชื้น หรือ
อากาศเข้าไปท าให้อาหารที่บรรจุอยู่ภายในกล่อง
เสื่อมสภาพได้ การบริโภคอาหารเหล่านี้มีปริมาณ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากขอ้มูลการผลิตกล่อง
ปลอดเชื้อของ ผู้ผลิตกล่องปลอดเชื้อรายใหญ่ของ
ประเทศรายงานว่าในปี 2543 มกีารผลิต 2,000 ล้าน
กล่องและในปี 2545 ยอดพุ่งสูงขึ้นเป็น 3,000 ล้าน
กล่อง และเมื่อค านวณเป็นน ้าหนักของทีต่้องก าจดัทิ้ง
จะมปีรมิาณมากถงึ 30,000 ตนั/ปีจนมาถงึ พ.ศ.2555 
มีการผลิต 54,000 ล้านกล่องและเมื่อค านวณเป็น
น ้ าหนักของที่ต้องการก าจัดทิ้งจะปริมาณมากถึง 
540,000 ตนั/ปี บรรดานมกล่องทัง้หลายทีเ่มือ่กนิเสรจ็
แลว้ กล่องกจ็ะกลายเป็นขยะซึง่เป็นจ านวนขยะทีไ่มใ่ช่
น้ อย  (กระท รว งวิท ย าศ าสต ร์ เท ค โน โลยีแ ล ะ
สิง่แวดลอ้ม, 2558) 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ชีใ้หเ้หน็ว่า ปญัหา
ขยะที่มาจากการบรโิภคเป็นเรื่องทีส่ าคญัมากต่อการ
เกดิมลพิษทางสิง่แวดล้อม จึงน่าสนใจศกึษาหาแนว
ทางการน ากลบัมาใชใ้หม่ เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด 
และสามารถน ากลบัมาประยกุตใ์ชก้บัชนิดงานต่างๆได ้
ดงันัน้จงึตอ้งทราบถงึ โครงสรา้งจุลภาค สว่นผสมทาง
เคมแีละสมบัติเชงิกลของอลูมิเนียมฟอยล์จากกล่อง
U.H.T.ทีเ่ป็นขยะเพราะการทราบผลต่างๆเหล่านี้จะมี
ประโยชน์ในดา้นการน าขยะมารไีซเคลิ (Recycle) ซึ่ง
ได้มกีารพฒันาทางด้านเทคโนโลยกีารรไีซเคลิบรรจุ
ภณัฑ์กล่องU.H.T.สามารถสรา้งมลูค่าเพิม่จากขยะได ้
สว่นทางดา้นสิง่แวดลอ้มจะชว่ยลดขยะจากบรรจุภณัฑ์
กล่องU.H.T.ลงได้ในปริมาณมาก (กอบสิน, 2544) 

นอกจากนี้ยงัเป็นการส่งเสรมิ คดิคน้การสรา้งวสัดุใหม่
หรอืวสัดุทดแทน โดยการน าเอาอลูมเินียมฟอยล์ทีไ่ด้
จ ากกล่ องU.H.T.มาหลอม ใหม่ อีกครัง้ผลิต เป็ น
ผลิตภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งจะมี
ลกัษณะพเิศษกว่าผลติภณัฑ์สิง่ของเครื่องใชแ้บบเดมิ
อกีทัง้ยงัลดต้นทุนการผลติและลดการใชท้รพัยากรที่
สิน้เปลอืงโดยใช่เหตุ จากโครงสรา้งจุลภาค ส่วนผสม
ทางเคมแีละสมบัติเชงิกลของอลูมเินียมฟอยล์หลอม
จากกล่องU.H.T.ดงักล่าวจะมโีอกาสขยายการใช้งาน
เพือ่เป็นวตัถุดบิในการสรา้งผลติภณัฑช์นิดอืน่ๆ ไดอ้กี
ในอนาคต  

อปุกรณ์และวิธีการ 
ขัน้ตอนการหลอมอลูมเินียมฟอยล์ของกล่อง

นม U.H.T.  โดยใชเ้ครือ่งเชือ่มใชก้รรมวธิกีารเชือ่มทกิ 
ระยะเวลาในการหลอม 10 นาที กระแสไฟฟ้า 80 
แอมแปร์ (มาตรฐานพัสดุการช่าง กรมอู่ทหารเรือ , 
2559) เพือ่น าไปศกึษาโครงสรา้งจุลภาค สว่นผสมทาง
เคมแีละทดสอบสมบตัเิชงิกลต่อไป 
1.1 น าอลูมิเนียมฟอยล์ที่ได้มาท าการแยกพลาสติกออก
เบื้องต้น โดยใช้วธิกีารแยกด้วยมอืเพื่อเป็นการคดักรอง
เอาเศษพลาสตกิทีม่จี านวนมากออก 
1.2 ในขัน้ตอนการอบแยกอลูมิเนียมฟอยล์ใช้ High 
Temperature Furnace เพื่อท าลายเศษพลาสติกที่ยงั
ตกคา้ง 
1.3 เค รื่ อ ง  Hydraulic Presses แล ะแ ม่ พิ ม พ์  ใน
ขัน้ตอนการอัดอลูมิเนียมฟอยล์ให้เป็นก้อนเพื่อท า
ชิน้งานทดสอบโดยแรงอดั 5, 10, 15 และ 20 ตนั แรงอดั
ละจ านวน 3 กอ้น 
1.4 ในการหลอมละลายอลูมเินียมฟอยล์ ใช้กรรมวิธี
การเชื่ อมทิก  ระยะเวลาในการหลอม 10 นาท ี
กระแสไฟฟ้า 80 แอมแปร ์
1.5 ขัน้ตอนการเตรียมชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบ
โครงสรา้งจุลภาค ใชเ้ครื่องขดัผวิมนั (Polishing) และ 
Alumina 0.3 ไมครอน (พรวสา, 2556) 
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1.7  กล้ อ งจุ ล ท รรศ น์ แ บ บ แส ง  Inverse Optical 
Microscopes ใช้ในขัน้ตอนการตรวจสอบโครงสร้าง
จุลภาค 
1.8 ตรวจสอบส่วนผสมทางเคมดี้วยเครื่อง Emission 
Optical Spectrometer  

 
 
 
 
 

 
รปูที ่1 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวเิคราะหส์ว่นผสมทางเคม ี

(Emission Optical Spectrometer) 
 
เนื่ องจากในการน าอลูมิเนียมฟอยล์จากกล่องนม 
U.H.T. มาทดลอง เพื่อที่จะศึกษาโครงสร้างและ ค่า
ความแขง็ของอลูเนียมฟอยล์จากกล่องนม U.H.T. ว่า
มีคุณสมบัติแตกต่างจากอลูมิเนียมบริสุทธิแ์ละ
อลูมเินียมเกรดอื่นๆอย่างไร และมคีวามสอดคล้องกบั
อลูมเินียมบรสิุทธ์เพราะมสี่วนผสมทางเคมใีกล้เคยีง
กบัอลเูนียมบรสิทุธิ ์

ผล 
อตัราการการหลอมอลูมิเนียมฟอยลจ์ากกล่องนม 
U.H.T.  จากการตรวจสอบโครงสรา้งมหาภาคและใช้
โปรแกรม Image Analyzer ในการวิเคราะห์หาอตัรา
การหลอมละลายของอลูมเินียมฟอยล์หลอมจากกล่อง
นม U.H.T  
 
ตารางที ่1 อตัราการหลอมละลายของอลมูเินียมฟอยล์
หลอมจากกล่องนม U.H.T 
แรงอดั
(ตนั) 

Specimen1 Specimen2 Specimen3 ค่าเฉลีย่ 

5   75.4 92.94 79.57 82.64 

10  86.5 92.42 71.66 83.53 

15  81.56 76.9 45.73 68.06 

20  58.85 54.11 78.77 63.91 
 

 
รปูที ่2 แสดงการเปรยีบเทยีบรอ้ยละการหลอมของ

อลมูเินียมฟอยลจ์ากกล่องนม U.H.T. 
 
ผลการศึกษ าพบว่ า เป อร์เซ็นต์การหลอมของ
อลูมิเนียมฟอยล์จากกล่องนม U.H.T. พบว่าก้อน
อลูมิเนียมฟอยล์ที่แรงอัด 5 ตัน มีเปอร์เซ็นต์การ
หลอมเฉลี่ยเท่ากบั 82.64 % ก้อนอลูมเินียมฟอยล์ที่
แรงอดั 10 ตัน มีเปอร์เซ็นต์การหลอมเฉลี่ยเท่ากับ 
83.53 % ก้อนอลูมิเนียมฟอยล์ที่แรงอัด 15 ตัน มี
เปอรเ์ซ็นต์การหลอมเฉลี่ยเท่ากบั 68.06 % และกอ้น
อลูมิเนียมฟอยล์ที่แรงอัด 20 ตัน มีเปอร์เซ็นต์การ
หลอมเฉลี่ยเท่ากับ 63.91 % อลูมิเนียมฟอยล์จาก
กล่องนม ยู .เอช .ที . ที่หลอมมากที่สุด  คือ ก้อน
อลูมเินียมฟอยล์ทีแ่รงอดั 10 ตนั  โดยทีแ่รงอดัส่งผล
ต่อเปอรเ์ซน็ตก์ารหลอมของอลมูเินียมฟอยล ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

82.64 83.53
68.06 63.91
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การตรวจสอบโครงสร้างจลุภาค 
จากการตรวจสอบโครงสร้างจุลภาคของ

อลมูเินียมฟอยลห์ลอมจากกล่องนม U.H.T. พบว่าเป็น
โครงสร้างพื้น เบต้าเฟส (β phase)  และ FeAl3 คือ 
สารประกอบเชิงโลหะ  (ASM Specialty Handbook 
Aluminum and Aluminum Alloys, 1989) 

รปูที ่3 โครงสรา้งจุลภาคอลมูเินียมฟอยลจ์ากกล่องนม 
U.H.T 

 

การทดสอบความแขง็ 

ตารางท่ี 2 ผลการวัดค่าความแข็งของอลูมิเนียม
ฟอยลห์ลอมจากกล่องนม U.H.T. มหีน่วยเป็น (HV) 

แรงอดั
(ตนั) 

Specimen1 Specimen2 Specimen3 ค่าเฉลีย่ 

5 37.67 38.77 39.50 38.65 

10 40.57 40.70 41.63 40.97 

15 43.70 44.63 43.40 43.91 

20 45.47 45.90 45.10 45.49 
 

 
รปูที ่4 แสดงผลการสดสอบความแขง็ของอลมูเินียม

ฟอยลจ์ากกล่องนม U.H.T 
 

จากการศกึษาพบว่าเมื่อใชแ้รงอดัอลูมเินียม
ฟอยล์หลอมจากกล่องนม U.H.T. ที ่5 ตนั มคี่าความ
แขง็เฉลีย่เท่ากบั 38.65 HV ใชแ้รงอดัอลมูเินียมฟอยล์
หลอมจากกล่องนม  U.H.T. ที ่10 ตนั มคี่าความแขง็
เฉลี่ยเท่ากับ 40.97 HV ใช้แรงอัดอลูมิเนียมฟอยล์
หลอมจากกล่องนม U.H.T. ที่ 15 ตนั มคี่าความแขง็
เฉลีย่เท่ากบั 43.91 HV และใชแ้รงอดัอลูมเินียมฟอยล์
หลอมจากกล่องนม U.H.T. ที่ 20 ตนั มคี่าความแขง็
เฉลีย่เทา่กบั 45.49 HV 

วิจารณ์ 
การตรวจสอบสว่นผสมทางเคมขีองอลมูเินียม

ฟอยล์หลอมจากกล่องนม U.H.T.อลูมิเนียมฟอยล์มี
สว่นผสมทางเคมทีีแ่ตกต่างจากอลูมเินียม เกรด 1100 
คือ  ซิลิคอน  0.449 %, เหล็ก  0.190 %, ทองแดง 
0.03 %, แมงกานีส 0.05 % และสงักะส ี0.099 % 
 อลูมเินียมทีห่ลอมจากอลูมเินียมฟอยล์กล่อง
นม U.H.T. พบเกิด โครงสร้างพื้นของอลูมิเนี ยม
บริสุทธิม์ ีธาตุผสมหลัก คือ ธาตุเหล็ก (Fe) และ
ซิลิกอน(Si) และธาตุที่ผสมมีการกระจายทัว่เนื้ อ
โลหะอลูมเินียม โดยเกรนมขีนาดเท่ากนั จุดด าเล็กๆ
คือ FeAl3 และพบว่ามีแนวโน้มค่าความแข็งเฉลี่ย
สงูขึน้ตามแรงอดัทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากโครงสรา้งจุลภาค
ของแรงอดัที ่20ตนั มสีารประกอบเชงิโลหะ FeAl3 อยู่
มาก จึงส่งผลให้มีค่าความแข็งเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 

38.65 40.97 43.91 45.49
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45.49 HB แ ล ะ อ ลู มิ เนี ย ม ที่ แ ร ง อั ด  5 ตั น  มี
สารประกอบเชงิโลหะ FeAl3 อยู่น้อย จงึส่งผลให้มคี่า
ความแขง็เฉลีย่ต ่าสดุเทา่กบั 38.65 HV 
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การปรบัปรงุกระบวนการสุ่มตวัอย่างช้ินงานส าหรบัการตรวจสอบ 
ผลิตภณัฑผ์า้เบรครถจกัรยานยนต ์

The Process Sampling Improvement for Motorcycle Brake Shoes Inspection 
 

พลศกัดิ ์เลิศหิรญัปัญญา,1* สทุธิพงษ์ โสภา,1 อดิศกัดิ ์ส าอาง,1 สืบสาน อินเสนา1 และ จารพุร ไทรชมภ1ู 
Phonsak L.,1* Suthiphong S., 1 Adisak S., 1 Suebsan I.1 and Jaruporn S.1 

 
ABSTRACT 

 The objective of this research was to construct an effective acceptance sampling plan for motorcycle 
brake shoes to check the quality of the process and to identify the efficiency of this acceptance sampling 
plan. Since the company has found a problem about acceptance sampling that occurred errors, there were 
wastes detected in next department then the development of acceptance sampling plan was designed 
according to ANSI/ASQC Z1 . 4  standards. The results showed that after this acceptance sampling plan is 
used, the wastes detected in the next department reduced. The wasted from die cast department that 
detected in finishing department is reduced by 8 5  percent, the wasted from die cast department that 
detected in assembly department is reduced by 82 percent, the wasted from brake pad department that 
detected in assembly department is reduced by 57 percent, and the wasted from finishing department that 
detected in assembly department is reduced by 7 7  percent.  As a result of the sampling process received 
sample size according to appropriate amount of sampling with the production rate and systematic sampling 
is standard. 
Keywords: Process Improvement, Sampling, Inspection, Motorcycle brake shoes 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยัในครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งแผนการชกัสิง่ตวัอยา่งทีม่ปีระสทิธผิลส าหรบัใชใ้นการสุ่มตวัอยา่ง

ผลติภณัฑผ์า้เบรครถจกัรยานยนตใ์นการตรวจสอบคณุภาพในกระบวนการ และเพือ่หาประสทิธผิลของแผนการชกั
สิง่ตวัอยา่งทีไ่ดส้รา้งขึน้ เนื่องจากทางบรษิทัประสบปญัหาในเรือ่งของแผนการชกัสิง่ตวัอยา่งทีท่ าใหข้องเสยีหลุดไป
ยงัแผนถดัไป จงึไดม้กีารปรบัปรุงแผนการชกัสิง่ตวัอย่างโดยใชม้าตรฐาน ANSI/ASQC Z 1.4 ในการออกแบบและ
ทดลองใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอย่างพบว่ามปีรมิาณรอ้ยละของเสยีทีห่ลุดไปยงัแผนกถดัไปลดลง ดงันี้ แผนกไดคาสท์
หลุดไปแผนกตบแต่งลดลงรอ้ยละ 85 ของเสยีแผนกไดคาสทห์ลุดไปแผนกประกอบลดลง รอ้ยละ 82 ของเสยีแผนก
พมิพร์อ้นหลุดไปยงัแผนกประกอบลดลงรอ้ยละ 57 และของเสยีแผนกตบแต่งหลุดไปแผนกประกอบลดลงรอ้ยละ 
77 ซึง่เป็นผลมาจากกระบวนการสุ่มตวัอย่างมปีรมิาณการสุ่มตวัอย่างทีม่ขีนาดเหมาะสมกบัจ านวนอตัราการผลติ 
และเป็นระบบการสุม่ตวัอยา่งทีเ่ป็นมาตรฐาน 
ค าหลกั: การปรบัปรงุกระบวนการ, การสุม่ตวัอยา่ง, การตรวจสอบ, ผา้เบรครถจกัรยานยนต์
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ค าน า 
ปจัจุบนั บรษิัท ผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ผ้าเบรค

รถจกัรยานยนต์ ไดด้ าเนินการผลติชิน้ส่วนผลติภณัฑ์
ผา้เบรคในรุ่นและเกรดต่าง ๆ โดยได้มกีารตรวจสอบ
คณุภาพ 2 ช่วง คอื 1) การตรวจสอบคุณภาพวตัถุดบิ
รบัเข้า (Incoming) ประกอบด้วยการตรวจสอบ ขา
เหล็ก อลูมเินียมอินกอต และสารเคมตี่าง ๆ ที่ใช้ใน
การผลิต ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพตามเอกสาร
ใบรบัรองมาตรฐานของวตัถุดบิ (Certificate) เทยีบกบั
เงื่อนไขของบริษัทที่ต้องการ  2) การตรวจสอบ
คุณภาพในร ะหว่ า งกระบวนการ  ( In process)  
ประกอบไปด้วยการตรวจสอบใน แผนกไดคาสท์ 
แผนกพมิพร์อ้น แผนกตบแต่ง และ แผนกประกอบ  

จากสภาพการท างานของกระบวนการ
ตรวจสอบในปจัจุบัน บริษัทผลิตชิ้นส่วนอะไหล่ผ้า
เบรครถจักรยานยนต์ ได้ประสบปญัหาเกี่ยวกบัการ
เกิดของเสียหลุดไปยังกระบวนการผลิตถัดไป
โดยเฉพาะของเสียในแผนกไดคาสท์ที่หลุดไปยัง
กระบวนการผลิตอื่น ๆ ซึ่งจากการศกึษาพบว่าทาง
บริษัทมีกระบวนการตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่าง
ชิ้นงานเพื่อการตรวจสอบคุณภาพที่ยงัไม่เหมาะสม
และไมเ่ป็นไปตามมาตรฐานการชกัสิง่ตวัอยา่งเพื่อการ
ตรวจสอบ โดยวธิกีารทีท่างบรษิทัใชใ้นการตรวจสอบ
ซึ่งเป็นการการก าหนดจ านวนชิ้นงานที่ท าการสุ่ม
ตรวจสอบแบบจ านวนคงที ่ซึ่งมจี านวนน้อยมากเมื่อ
เปรยีบเทยีบกบัจ านวนอตัราในการผลติ จงึไม่สามารถ
ใช้เป็นตัวแทนของชิ้นงานทัง้หมด เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบและยอมรบัผลการตรวจสอบได้ ตารางที ่1 
แสดงขอ้มลูวธิกีารและจ านวนชิน้งานทีบ่รษิทัใชใ้นการ
สุม่ตวัอยา่งเพื่อการตรวจสอบกอ่นการปรบัปรงุ อกีทัง้
ทางบรษิทัมคีวามต้องการทีจ่ะท าการจดัท าแผนการ
สุ่มตัวอย่างชิ้นงานที่เ ป็นระบบ และเป็นไปตาม
มาตรฐานเพื่อใชใ้นการตรวจสอบคุณภาพของชิน้งาน
ที่ได้จากกระบวนการผลิตในแต่ละแผนก เพื่อลด
ปญัหาของเสยีทีห่ลุดไปยงัแผนกต่าง ๆ ใหม้จี านวนที่
ลดลงหรอืหมดไป อกีทัง้เพื่อเป็นการเพิม่ความเชื่อมัน่
ใหก้บัลูกคา้ในเรื่องของการตรวจสอบและการควบคุม
ของเสยีทีเ่กดิขึน้จากกระบวนการผลติอกีดว้ย 

ตารางที ่1 แสดงลกัษณะของวธิกีารและจ านวนชิน้งาน
ทีบ่รษิัทใช้ในการสุ่มตวัอย่างเพื่อการตรวจสอบก่อน
การปรบัปรงุ 
ต าแหน่ง กระบวนการ /แผนก วิธีการสุ่มตรวจ 

Q.
C.

 In
co

mi
ng

 

กระบวนการผลติกา้ม
เบรค 

ตรวจสอบตามใบ 
Certificate 

กระบวนการบรรจุภณัฑ ์
ตรวจสอบตามใบ 
Certificate 

กระบวนการผลติผา้ชิน้ 
ตรวจสอบตามใบ 
Certificate 

Q.
C.

 In
 P

ro
ce

ss
 

แผนกไดคาสท ์
สุ่ม 3 รอบเวลา  
รอบละ 2 SHOT / รุ่น 

แผนกพมิพร์อ้น 
สุ่ม 3 รอบเวลา  
รอบละ 30 PCS. / รุ่น 

แผนกตบแต่ง 
สุ่ม 3 รอบเวลา  
รอบละ 8 PCS. / รุ่น 

แผนกประกอบ  
(ปาดหวั-ไสรอ่ง) 

สุ่ม 3 รอบเวลา  
รอบละ 8 PCS. / รุ่น 

แผนประกอบ  
(เพือ่ส่งบรรจุ) 

สุ่ม 20 PCS / รุ่น  

 
จากวิธกีารสุ่มตวัอย่างที่ไม่เหมาะสมและไม่

เป็นไปตามมาตรฐานเป็นผลท าใหเ้กดิของเสยีหลุดไป
ยงัแผนกถดัไป โดยเฉพาะปญัหาของเสยีทีเ่กดิขึน้จาก
แผนกไดคาสท์หลุดไปแผนกตบแต่งคิดเป็นร้อยละ 
3.33 หรอืจ านวน 98 ชิน้ จากอตัราการผลติ 2,942 ชิน้
และแผนกไดคาสท์หลุดไปแผนกประกอบคดิเป็นรอ้ย
ละ 2.12 หรอืจ านวน 68 ชิน้ จากอตัราการผลติ 3,215 
ชิน้ ซึง่สง่ผลใหเ้ป็นการเพิม่ตน้ทุนในกระบวนการผลติ
เนื่องจากต้องน าชิ้นงานมาท าการผลิตใหม่ อกีทัง้ใน
กรณีที่ชิ้นงานเป็นของเสยีและไม่สามารถแกไ้ขได้จึง
จะต้องน าไปด าเนินการท าลาย(บัณฑิต, 2552) , 
(Sirikhumhom and Rojanarowan, 2010)  ดงันัน้ทาง
บรษิทัจงึควรมแีผนการชกัสิง่ตวัอย่างทีเ่ป็นมาตรฐาน
ในการสุ่มตวัอย่าง โดยท าเป็นแผนการชกัสิง่ตวัอย่าง
ตามมาตรฐานทีเ่ป็นทีย่อมรบัเพื่อน าไปใชเ้ป็นแผนใน
การสุ่มชักสิ่งตัวอย่างให้มีประสิทธิภาพในการ
ตรวจสอบทีด่ียิง่ขึน้และเป็นการช่วยลดปญัหาต่าง ๆ 
โดยเฉพาะปญัหาทีเ่กีย่วกบัดา้นคุณภาพของชิน้งานที่
ท าการผลติ (Soundararajan, 1981), (Soundararajan 
and Vijayaraghavan, 1990) ดงัตวัอย่างงานวจิยัของ 
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ชลดิา (2557) ไดท้ าการวจิยัเรื่องการพฒันาวธิกีารสุ่ม
ตรวจสอบส าหรบัขอ้มูลลกัษณะส าหรบัโรงงานผลิต
แผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส ์งานวจิยันี้ไดท้ าการศกึษาการ
ตรวจสอบในกระบวนการผลติแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์
และพบว่ามขีองเสยีหลุดจากการตรวจสอบพบของเสยี
ถูกส่งไปให้ลูกค้าเป็นจ านวนมาก ดังนัน้จึงได้มีการ
เปลี่ยนแผนการสุ่มตรวจแบบใหม่ขึ้นตามมาตรฐาน 
ANSI/ASQC Z1.4 ผลจากการปรับปรุ งสามารถ
แยกลอตงานดีออกจากลอตงานเสียได้ดีกว่า และ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบลดลงกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
จากคา่ใชจ้่ายในการตรวจสอบของแผนการสุม่ตวัอยา่ง
ทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั  

จากสภาพปญัหาที่ เกิดขึ้น  บริษัท  ผลิต
ชิ้นส่วนอะไหล่ผ้า เบรครถจักรยานยนต์ จึงควรมี
แผนการชักสิ่งตัวอย่างที่มีประสิทธิภาพที่มีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพการปฏบิตังิานจรงิ รวมทัง้มรีะบบ
การสุ่มทีเ่ป็นมาตรฐานทีส่ามารถยอมรบัได ้ดว้ยเหตุนี้
งานวจิยัเรื่องนี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อสรา้งแผนการชกั
สิง่ตวัอย่างและศกึษาประสทิธิผลของแผนการชกัสิง่
ตัวอย่างที่ใช้ส าหรับสุ่มตัวอย่างเพื่อการตรวจสอบ
คุณภ าพ ใ น ก ร ะ บ วนก า ร ผลิ ต ภัณฑ์ ผ้ า เ บ ร ค
รถจกัรยานยนต ์  

วิธีการ 
 การด าเนินการศกึษาวจิยัในเรื่องนี้มขีอบเขต
ในการศึกษาในส่วนของการสร้างแผนการชักสิ่ง
ตัวอย่างส าหรับใช้ในการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้า
เบรครถจักรยานยนต์ ในช่วงของการตรวจสอบ
คุณภาพในกระบวนการของแผนกไดคาสท์, แผนก
พมิพ์รอ้น, แผนกตบแต่ง และแผนกประกอบ เท่านัน้ 
โดยมตีวัแปรทีท่ าการศกึษาประกอบด้วย ตวัแปรต้น
ได้แก่ แผนการชกัสิง่ตวัอย่างส าหรบัใช้ในการชกัสิง่
ตัวอย่ าง เพื่ อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ้า เบรค
รถจกัรยานยนต์ และตวัแปรตาม ได้แก่ ประสทิธิผล
ของแผนการชกัสิง่ตวัอย่างทีส่รา้งขึน้โดยวดัจากรอ้ย
ละของเสยีทีต่รวจพบในแผนก และของเสยีนทีห่ลุดไป
ยงัแผนกถดัไป 
 วธิกีารในการด าเนินการศกึษาวจิยัเริ่มตัง้แต่
การศกึษาสภาพการท างาน และเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้ ณ 

บริษัท ในส่วนของกระบวนการผลิต อตัราการผลิต 
รอ้ยละของเสยีทีต่รวจพบ รอ้ยละของเสยีทีห่ลุดไปยงั
แผนกถดัไป และความตอ้งการของสถานประกอบการ 
รวมทัง้ท าการศึกษาขอ้มูลทางทฤษฎีและมาตรฐาน
การสร้างแผนการชักสิ่งตัวอย่าง และงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการออกแบบแผนการ
ชักสิ่งตัวอย่าง จากนัน้ท าการออกแบบ และสร้าง
แผนการชกัสิง่ตวัอยา่งส าหรบักระบวนการสุม่ตวัอยา่ง
ในแต่ละแผนก ตามมาตรฐาน ANSI/ASQC Z 1.4 (กิ
ติศักดิ,์  2542) เพื่อใช้เป็นแผนการชักสิ่งตัวอย่าง
ส าหรับใช้ในการทดลองและศึกษาประสิทธิผลของ
แผนการ โดยท าการหาค่าและก าหนดระดบัคณุภาพที่
ยอมรับ (Acceptable Quality Level : AQL) รูปแบบ
แผนการชักสิ่งตัวอย่าง (Sampling Scheme) และ
ระดับการตรวจสอบ ( Inspection Level) เพื่อสร้าง
แผนการชกัสิง่ตวัอยา่ง 

เมื่อสรา้งแผนการชกัสิง่ตวัอย่างเสรจ็สมบูรณ์
ขัน้ตอนต่อไปจะเป็นการน าแผนการชกัสิง่ตวัอย่างที่
สร้างขึ้นของแต่ละแผนกไปทดลองใช้ และปรบัปรุง
แผนการให้มคีวามเหมาะสมต่อการน าไปใช้งานจรงิ
เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลปรมิาณของร้อยละของเสยีที่
เกดิขึน้ในแผนกทีต่รวจสอบ และรอ้ยละของเสยีทีห่ลุด
ไปยงัถดัไปประกอบด้วย ขอ้มูลของเสยีนที่แผนกตบ
แต่งตรวจพบของเสียจากแผนกไดคาสท์ แผนก
ประกอบตรวจพบของเสยีจากแผนกไดคาสท์ แผนก
ประกอบตรวจพบของเสียจากแผนกพิมพ์ร้อน และ
แผนกประกอบตรวจพบของเสียจากแผนกตบแต่ง 
แลว้น ามาท าการวเิคราะหผ์ลจากการน าแผนการชกัสิง่
ตวัอย่างทีส่รา้งขึน้ไปใช ้และเปรยีบเทยีบประสทิธผิล
ระหว่างก่อนกบัหลงัการปรบัปรุงวิธีการสุ่มตวัอย่าง
จากการใช้แผนการชกัสิง่ตวัอย่างที่ได้ออกแบบและ
สรา้งขึน้ และจดัท าเป็นเอกสารแผนการชกัสิง่ตวัอย่าง
ส าหรบัผลติภณัฑผ์า้เบรครถจกัรยานยนต์ เพื่อใชเ้ป็น
มาตรฐานในการท างานในกระบวนการสุม่ตวัอย่างเพื่อ
ตรวจสอบ โดยแสดงเป็นล าดับขัน้ตอนของวิธีการ
ด าเนินงานวจิยั ดงัรปูที ่1 
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รปูที ่1 แสดงล าดบัขัน้ตอนของวธิกีาร 
ด าเนินงานวจิยั 

 
ผล 

จากการด าเนินการศกึษาเพื่อสร้างแผนการ
ชกัสิง่ตวัอย่างส าหรบัใชใ้นการสุ่มตวัอย่างผลติภณัฑ์
ผ้าเบรค ในการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ 
ส าหรบัผลิตภัณฑ์ผ้าเบรครถจักรยานยนต์และเพื่อ
ศกึษาประสทิธผิลของแผนการชกัสิง่ตวัอย่าง ส าหรบั
ผลิตภัณฑ์ผ้าเบรครถจักรยานยนต์มีผลจากการ
ด าเนินการ ดงันี้ 
1. ผลการออกแบบและสร้างแผนการชัก ส่ิง
ตวัอย่าง  

จากขอ้มลูทีศ่กึษาและเกบ็รวบรวมมาเพื่อใช้
ในการสร้างแผนการชักสิ่งตัวอย่างแผนการชักสิ่ง
ตวัอย่างตามมาตรฐาน ANSI/ASQC Z1.4 ส าหรบัใน
แต่ละแผนกแสดงลกัษณะแผนทีส่รา้งได้ดงัตารางที ่2 
โดยการก าหนดค่า AQL เป็นการก าหนดจากการ
รวบรวมข้อมูลร้อยละของเสียที่เกิดขึ้นก่อนการ
ปรบัปรงุและหาคา่เฉลีย่รอ้ยละของเสยีเพือ่น าไปเทยีบ
กบัค่า AQL ทีแ่นะน าในการออกแบบแผน ซึง่เป็นการ
ก าหนดระดับของ AQL จากสภาพการท างานจริงที่
เกิดขึ้น และใช้เป็นแนวทางในการปรับค่า AQL ที่
เหมาะสมต่อไป 

 
 
 
 

ตารางที ่2 แสดงผลการสรา้งแผนการชกัสิง่ตวัอยา่ง  
ส าหรบัใชใ้นแตล่ะแผนก 

 
หมายเหตุ a หมายถงึ ชกัสิง่ตวัอย่างครัง้ที ่

b หมายถงึ ขนาดสิง่ตวัอย่าง 

2. ผลการเปรียบเทียบร้อยละของเสียท่ีตรวจพบ
ในแผนก  

ผลการเปรียบเทียบจ านวนของเสียและ
ปรมิาณรอ้ยละของเสยีทีต่รวจพบในแต่ละแผนกทีไ่ด้
ท าการเกบ็รวบรวมและวเิคราะห์ผลระหว่างก่อนและ
หลงัจากการทดลองใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอย่างในแต่ละ
แผนกตามตารางที ่2 จากการเกบ็ขอ้มูลเพื่อน ามาท า
การวเิคราะหแ์ละมผีล แสดงดงัตารางที ่3  

 

1. ศกึษาสภาพการท างาน และเกบ็ขอ้มลูเบือ้งตน้  

2. ศกึษาขอ้มลูทางทฤษฎ ีมาตรฐาน และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

3. ออกแบบและสรา้งแผนการชกัสิง่ตวัอย่าง 

4. ทดลองใชแ้ผน / ปรบัปรุง และเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5. วเิคราะหผ์ลการน าแผนการชกัสิง่ตวัอย่างทีส่รา้งขึน้ไปใช ้

6. จดัท าเอกสารมาตรฐานในการท างาน การใชแ้ผนการชกัสิง่ 
   ตวัอย่าง 
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ตารางที ่3 แสดงผลปรมิาณรอ้ยละของเสยีทีต่รวจพบ
ในแต่ละแผนกระหว่างกอ่นและหลงัจากการทดลองใช้
แผนการชกัสิง่ตวัอยา่ง 

แผนก 
ก่อนใชแ้ผน ฯ หลงัใชแ้ผน ฯ 

d e f d e f 
ไดคาสท ์ 2942 120 4.08 3631 218 6.00 
ตบแต่ง 3021 75 2.48 3975 102 2.57 
ประกอบ 2548 80 3.14 2500 84 3.36 
พมิพร์อ้น 4084 32 0.78 3612 39 1.08 

หมายเหตุ d หมายถงึ อตัราการผลติ (ชิน้/วนั) 
e หมายถงึ จ านวนของเสยี (ชิน้/วนั) 
f หมายถงึ รอ้ยละของเสยีทีต่รวจพบ (ต่อวนั)  

 

 
รปูที ่2 แสดงกราฟการเปรบีเทยีบรอ้ยละของเสยีที่

ตรวจพบ ในแตล่ะแผนกระหวา่งกอ่นและหลงัจากการ
ทดลองใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอย่าง 

 
จากตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลการเปรยีบเทยีบ

ปรมิาณร้อยละของเสยีระหว่างก่อนและหลงัจากการ
ทดลองใช้แผนการชกัสิง่ตวัอย่างมีผลดงันี้ แผนกได
คาสทม์ปีรมิาณรอ้ยละของเสยีทีส่ามารถตรวจพบกอ่น
การใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอยา่งคดิเป็นรอ้ยละ 4.08 หลงั
การใช้แผนชกัสิง่ตวัอย่างคดิเป็นรอ้ยละ 6.00 แผนก
ตบแต่งมปีริมาณร้อยละของเสียที่สามารถตรวจพบ
กอ่นการใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอย่างคดิเป็นรอ้ยละ 2.48 
หลังการใช้แผนชักสิ่งตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 2.57 
แผนกประกอบมีปริมาณร้อยละของเสียที่สามารถ
ตรวจพบกอ่นการใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอยา่งคดิเป็นรอ้ย
ละ 3.14 หลงัการใชแ้ผนชกัสิง่ตวัอย่างคดิเป็นรอ้ยละ 

3.36 และแผนกพมิพ์ร้อนมปีรมิาณร้อยละของเสยีที่
สามารถตรวจพบกอ่นการใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอยา่งคดิ
เป็นรอ้ยละ 0.78 หลงัการใชแ้ผนชกัสิง่ตวัอย่างคดิเป็น
ร้อยละ1.08 ซึ่งแสดงเป็นกราฟการเปรียบเทียบ
ปรมิาณร้อยละของเสยีระหว่างก่อนและหลงัจากการ
ทดลองใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอยา่งดงัรปูที ่2 
3. ผลการเปรียบเทียบร้อยละของเสียท่ีหลุดไปยงั
แผนกถดัไป  

ผลการเปรียบเทียบจ านวนของเสียและ
ปรมิาณรอ้ยละของเสยีที่ตรวจพบจากการหลุดไปยงั
แผนกถดัไป ทีไ่ดท้ าการเกบ็รวบรวมและวเิคราะหผ์ล 
ระหว่างก่อนและหลงัจากการทดลองใชแ้ผนการชกัสิง่
ตวัอยา่ง แสดงดงัตารางที ่4  
 

ตารางที ่4 แสดงผลปรมิาณรอ้ยละของเสยีทีห่ลุดไปยงั
แผนกถดัไป ระหว่างกอ่นและหลงัจากการทดลองใช้
แผนการชกัสิง่ตวัอยา่ง 

แผนก
ตัง้ตน้ 

แผนกที่
ตรวจ
พบของ
เสยี 

ก่อนใชแ้ผน ฯ หลงัใชแ้ผน ฯ 

d e f d e f 

Dc Fi 2942 98 3.33 3631 18 0.50 
Dc Ass 3215 68 2.12 3546 14 0.39 
Bp Ass 4084 3 0.07 3612 1 0.03 
Fi Ass 3021 4 0.13 3975 1 0.03 

หมายเหตุ d หมายถงึ อตัราการผลติ (ชิน้/วนั) 
e หมายถงึ จ านวนของเสยี (ชิน้/วนั) 
f หมายถงึ รอ้ยละของเสยีทีห่ลุดไปยงัแผนกถดัไป  
              (ต่อวนั) 
Dc หมายถงึ แผนกไดคาสท ์
Fi หมายถงึ แผนกตบแต่ง 
Bp หมายถงึ แผนกพมิพร์อ้น 
Ass หมายถงึ แผนกประกอบ 
 

จากตารางที่ 4 แสดงขอ้มูลการเปรยีบเทยีบ
ปริมาณร้อยละของเสียที่หลุดไปยังแผนกถัดไป
ระหว่างก่อนและหลงัจากการทดลองใชแ้ผนการชกัสิง่
ตวัอย่าง มีผลดังนี้  ปริมาณร้อยละของเสียที่เกิดขึ้น
จากแผนกไดคาสท์หลุดไปแผนกตบแต่งก่อนการใช้
แผนการชกัสิง่ตวัอยา่งคดิเป็นรอ้ยละ 3.33 หลงัการใช้
แผนชกัสิง่ตวัอยา่งคดิเป็นรอ้ยละ 0.50 แผนกไดคาสท์
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หลุดไปแผนกประกอบก่อนการใช้แผนการชักสิ่ง
ตัวอย่างคิดเป็นร้อยละ 2.12 หลังการใช้แผนชกัสิ่ง
ตวัอย่างคดิเป็นรอ้ยละ 0.39 แผนกพมิพ์ร้อนหลุดไป
แผนกประกอบก่อนการใช้แผนการชกัสิง่ตวัอย่างคดิ
เป็นรอ้ยละ 0.07 หลงัการใชแ้ผนชกัสิง่ตวัอย่างคดิเป็น
รอ้ยละ 0.03 และแผนกตบแต่งหลุดไปแผนกประกอบ
กอ่นการใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอย่างคดิเป็นรอ้ยละ 0.13 
หลงัการใชแ้ผนชกัสิง่ตวัอย่างคดิเป็นรอ้ยละ 0.03 ซึ่ง
แสดงเป็นกราฟการเปรยีบเทยีบปริมาณร้อยละของ
เสยีทีห่ลุดไปยงัแผนกถดัไประหว่างก่อนและหลงัจาก
การทดลองใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอยา่งดงัรปูที ่3 
 

 
หมายเหตุ  1. ของเสยีแผนกไดคาสทห์ลุดไปแผนกตบแต่ง 

2. ของเสยีแผนกไดคาสทห์ลุดไปแผนกประกอบ 
3. ของเสยีแผนกพมิพร์อ้นหลุดไปแผนกประกอบ 
4. ของเสยีแผนกตบแต่งหลุดไปแผนกประกอบ 

รปูที ่3 แสดงกราฟการเปรบีเทยีบรอ้ยละของเสยีที่
หลุดไปยงัแผนกถดัไป ระหว่างกอ่นและหลงัจากการ

ทดลองใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอย่าง 
 

วิจารณ์ 
การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง

แผนการชักสิ่งตัวอย่างและศึกษาประสิทธิผลของ
แผนการชกัสิง่ตวัอย่างทีใ่ชส้ าหรบัสุ่มตวัอยา่งเพือ่การ
ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลติภณัฑ์ผา้เบรค
รถจักรยานยนต์ โดยท าการออกแบบและสร้าง
แผนการชกัสิง่ตวัอย่างโดยการอา้งองิตามมาตรฐาน 
ANSI/ASQC Z1.4 ผลจากการทดลองใช้แผนการชกั

สิงตัวอย่ า งพบว่ า  แผนการชักสิ่ งตัวอย่ า งที่มี
ประสทิธภิาพท าใหก้ารตรวจสอบสามารถจบัของเสยี
ในแผนกไดม้ากยิง่ขึน้ โดยในแผนกไดคาสท ์แผนกตบ
แต่ง แผนกประกอบ และแผนกพิมพ์ร้อน สามารถ
ตรวจพบของเสยีเพิม่มากขึน้รอ้ยละ 47 รอ้ยละ 3 รอ้ย
ละ 7 และร้อยละ 38 ตามล าดบั และยงัส่งผลให้ของ
เสยีทีห่ลุดไปยงัแผนกถดัไปลดลง โดยทีป่รมิาณรอ้ย
ละของเสยีทีเ่กดิขึน้จากแผนกไดคาสท์หลุดไปแผนก
ตบแต่ง ของเสยีแผนกไดคาสทห์ลุดไปแผนกประกอบ 
ของเสยีแผนกพมิพร์อ้นหลุดไปยงัแผนกประกอบ และ
ของเสยีแผนกตบแต่งหลุดไปแผนกประกอบ นัน้ลดลง
ร้อยละ 85 ร้อยละ 82 ร้อยละ  57 และร้อยละ 77 
ตามล าดบั  

เนื่องมาจากในการใชแ้ผนการชกัสิง่ตวัอย่าง 
แผนการชกัสิง่ตวัอย่างได้มกีารก าหนดมาตรฐานของ
ขนาดสิ่งตัวอย่างในการสุ่มที่มีความเหมาะสมซึ่ง
มากกว่าจ านวนสิ่งตัวอย่างที่สุ่มมาเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบก่อนการน าแผนการชกัสิง่ตวัอย่างมาใช ้ท า
ให้แผนนัน้มคีวามสามารถในการตรวจจบัของเสยีที่
เกดิขึน้มากขึน้ จงึส่งผลใหร้อ้ยละของเสยีทีห่ลุดไปยงั
แผนกถดัไปนัน้ลดลง ซึ่งเป็นการเพิม่ประสทิธิภาพ
ให้แก่กระบวนการสุ่มตวัอย่างพื่อการตรวจสอบของ
เสยีจากการน ามาตรฐานระบบการตรวจสอบดว้ยการ
ชักสิ่ งตัวอย่ า ง เพื่ อการยอมรับตามมาตรฐาน
ANSI/ASQC Z1.4 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการ
ตรวจสอบของทางบรษิัท สอดคล้องกบังานวิจยัของ 
ชลดิา (2014) ทีไ่ด้ท าการศกึษาวจิยัเรื่องการ พฒันา 
วิธีการสุ่มตรวจสอบส าหรับข้อมูลลักษณะส าหรับ
โรงงานผลติแผงวงจรอเิลก็ทรอนิกส์ โดยงานวจิยันี้ได้
ท าการศึกษาการตรวจสอบในกระบวนการผลิต
แผงวงจรอเิล็กทรอนิกส์และพบว่ามขีองเสยีหลุดจาก
การตรวจสอบพบของเสยีถูกสง่ไปใหลู้กคา้เป็นจ านวน
มาก ดงันัน้ไดม้กีารเปลีย่นแผนการสุ่มตรวจแบบใหม่
ขึ้นตามมาตรฐาน ANSI/ASQC Z1.4 ผลจากการ
ปรบัปรงุท าใหส้ามารถแยกลอตงานดอีอกจากลอตงาน
เสยีได้ดกีว่าและค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบลดลงกว่า 
50 เปอร์เซ็นต์จากค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบของ
แผนการสุม่ตวัอยา่งทีใ่ชอ้ยูใ่นปจัจุบนั 
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ผลจากการด าเนินการทดลองน าแผนการชกั
สิ่งตัวอย่างที่ได้สร้างขึ้นมาใช้ในกระบวนการสุ่ม
ตัวอย่ าง เพื่ อการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ้า เบรค
รถจกัรยานยนต์ ในช่วงของการตรวจสอบคุณภาพใน
กระบวนการของแผนกไดคาสท์ แผนกตบแต่ง แผนก
ประกอบ และแผนกพิมพ์ร้อน โดยการอ้างอิงตาม
มาตรฐาน ANSI/ASQC Z1.4 พบว่าแผนการชักสิ่ง
ตวัอย่างทีส่รา้งขึน้นัน้มปีระสทิธผิล ส่งผลใหส้ามารถ
ตรวจจบัของเสยีในแผนกได้มากขึ้น และจ านวนของ
เสยีทีห่ลุดไปยงัแผนกถดัไปลดลง อกีทัง้ยงัสามารถใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาแผนการเพื่อน าไปใชใ้นการ
ตรวจสอบของเสยีส าหรบัผลติภณัฑช์นิดอืน่ ๆได้ 

ค าขอบคณุ 
ขอขอบคุณ สมชาย รุ่ ง โ รจ น์จนทรัพย์  

ผูจ้ดัการฝา่ยวศิวกรรม และคณุ สงคราม เหมาะสมาน 
หัวห น้ าแผนกควบคุมคุณภาพ  ที่ ไ ด้ ใ ห้ค ว าม
อนุเคราะห์ในการใช้บริษัทเป็นกรณีศึกษา และให้
ขอ้มูลตลอดจนการน าแผนการชกัสิง่ตวัอย่างที่สร้าง
ขึน้ไปท าการทดลองใชง้านเพื่อเกบ็รวบรวมผล ท าให้
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การท านายการแทรกซึมคลอไรดแ์ละระยะเวลาเร่ิมเกิดสนิมของเหลก็เสริมในคอนกรีต
ภายหลงัการซ่อมด้วยวสัดสุร้างผลึกและคอนกรีตผสมเถ้าลอย 

Prediction of chloride penetration and depassivation time of steel in concrete after 
repairing with crystalline material and fly ash concrete 

 
ลีน่า ปรกั,1 ผศ.ดร.ทวีชยั ส าราญวานิช2* และ ศ.ดร. สมนึก ตัง้เติมสิริกลุ3 

Lyna Prak,1 Asst.Prof.Dr. Taweechai Sumranwanich2* and Prof.Dr. Somnuk Tangtermsirikul3 
 

ABSTRACT 
 This paper aims to predict chloride penetration and depassivation time of steel in concrete after 
repair with fly ash concrete and crystalline penetrate coating material (CM) based on finite difference (FD) 
approach. The chloride binding capacity, chloride diffusion coefficient and chloride ions adsorption of 
concrete are considered. The results of study indicated that the depassivation time period of reinforcing 
steel in concrete after repairing with CM and fly ash concrete are longer than that one repairing with CM 
and plain cement concrete. Furthermore, the longer chloride exposure period results in shorter 
depassivation time after repairing. The employment of CM coated on original concrete surface capable to 
delay the chloride diffusion in concrete, leads to prolong the depassivation time after repair. 
Keywords: Crystalline material, fly ash, concrete, depassivation time. 
 

บทคดัย่อ 
บทความนี้มุ่งท านายการกระจายการแทรกซึมคลอไรด์และระยะเวลาการเริ่มเกิดของเหล็กเสรมิใน

คอนกรีตภายหลังการซ่อมแซมด้วยคอนกรีตผสมเถ้าลอยและวัสดุสร้างผลึก (Crystalline penetrate coating 
material, CM) ดว้ยวธิกีาร Finite difference (FD) โดยค านึงถงึความสามารถเกบ็กกัคลอไรด ์การแพรค่ลอไรดแ์ละ
การดึงดูดอิออนคลอไรด์ของคอนกรีต จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า ระยะเวลาเริม่เกิดสนิมของเหล็กเสริมใน
คอนกรตีภายหลงัการซ่อมดว้ยคอนกรตีผสมเถา้ลอยและ CM นานกว่าการซ่อมดว้ยคอนกรตีซเีมนต์ลว้นและ CM 
นอกจากนี้เมื่อคอนกรตีเดมิเผชญิคลอไรด์ยาวนานท าใหร้ะยะเวลาเริม่เกดิสนิมภายหลงัการซ่อมแซมสัน้ลง การใช้
วสัดุสรา้งผลกึทาผวิคอนกรตีเดมิในงานซ่อมแซมสามารถชว่ยยบัยัง้การแพรค่ลอไรดใ์นคอนกรตีส่งผลใหร้ะยะเวลา
การเริม่เกดิสนิมของเหลก็เสรมิภายหลงัการซ่อมยาวนานขึน้  
ค าหลกั: วสัดุสรา้งผลกึ, เถา้ลอย, คอนกรตี, ระยะเวลาเริม่เกดิสนิม  
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บทน า 
คอนกรีตเสริมเหล็กเป็นโครงสร้างที่ใช้กัน

อย่างแพร่หลายในงานก่อสร้าง แต่ผลกระทบจาก
ปญัหาการเกดิสนิมของเหล็กเสรมิเนื่องจากคลอไรด์
เป็นปจัจัยส าคัญที่ท าให้ความคงทนของโครงสร้าง
คอนกรตีเสรมิเหลก็ลดลง ส่งผลใหอ้ายุการใชง้านของ
โครงสร้างลดลงตามไปด้วย  คณะอนุกรรมการ
คอนกรตีและวสัดุฯ (2543), ทวชียั (2553) โดยเฉพาะ
โครงสร้างคอนกรีตที่ตั ้งอยู่ ใน สิ่งแวดล้อมทะเล 
(Marine environment) ซึ่งสมัผสักับน ้าทะเลโดยตรง 
หรอืสมัผสักบัไอเกลือและความชื้นตลอดเวลา ท าให้
โครงสรา้งคอนกรตีเสรมิเหล็กเกดิการเสื่อมสภาพใน
รปูการเกดิสนิมของเหล็กเสรมิเนื่องจากเกลอืคลอไรด์
เร็วกว่าที่ควร ท าให้ต้องสูญเสียงบประมาณในการ
ซ่อมแซม (Repair) และบ ารุงรักษา (Maintenance) 
เพื่อยืดอายุการใช้งาน (Service life) ของโครงสร้าง
คอนกรตีนัน้ออกไป 

ในการบรหิารจดัการซ่อมแซมและบ ารุงรกัษา
โครงสรา้งคอนกรตีทีต่อ้งเผชญิกบัสิง่แวดลอ้มคลอไรด์
ภายใต้งบประมาณที่จ ากดั สิง่ที่ต้องค านึงถึงคอือายุ
การใช้งาน (Service life) ของโครงสรา้งที่ยืดออกไป
ภายหลังซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ดังนัน้
เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณในการบ ารุงรกัษาหรอื
ซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตมีความคุ้มค่าที่ สุด 
การศกึษาการท านายการกระจายการแทรกซึมคลอ
ไรด์  (Chloride penetration profile) ของคอนกรีต
ภายหลงัการซ่อมแซมดว้ยวสัดุต่างๆ จงึมคีวามจ าเป็น
อย่างยิ่ง โดยสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการ
ประเมิน เพื่ อการวางแผน ในการซ่ อมแซมและ
บ ารุงรกัษาต่อไป ส าหรบัการพจิารณาเลอืกใช้วสัดุใน
งานซ่อมให้เหมาะสมส าหรบัโครงสร้างคอนกรีตใน
สิง่แวดล้อมคลอไรด์ สิง่ที่ควรค านึงถงึนอกเหนือจาก
คุณสมบัติทางกลแล้วคือความพรุน (Porosity) ของ
คอนกรตี โดยการใชเ้ถ้าลอย (Fly ash) ผสมคอนกรตี
ช่วยปรบัปรุงคุณสมบตัขิองคอนกรตีในระยะยาวให้มี
ความพรุนใหน้้อยลง รวมทัง้ช่วยเพิม่ความสามารถใน
การเกบ็กกัคลอไรด์ (Chloride binding capacity) ของ
คอนกรีต ซึ่งช่วยเพิ่มความต้านทานการแทรกซึม  

ค ล อ ไรด์  (Chloride penetration resistance) ข อ ง
คอนกรีต ได้  น อกจากนี้ ก าร ใช้ วัส ดุ ส ร้า งผลึก 
(Crystalline penetrate coating material, CM) ทาผิว
คอนกรตีเดิมก่อนซ่อมเพื่อยบัยัง้การแพร่คลอไรด์ใน
คอนกรตีเป็นอกีวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กนัในปจัจุบัน ทัง้นี้
เนื่องจากวสัดุสรา้งผลกึมคีวามสามารถท าใหค้อนกรตี
มคีวามทบึน ้าไดด้สี่งผลใหค้อนกรตีทีม่คีวามต้านทาน
การแทรกซมึไดด้ตีามไปดว้ย 

บทความนี้ จึงมุ่งพัฒนาแบบจ าลองเพื่อใช้
ท านายการแทรกซมึคลอไรดแ์ละระยะเวลาการเริม่เกดิ
สนิมของเหลก็เสรมิในคอนกรตีภายหลงัการซ่อมแซม
ดว้ยวสัดุสรา้งผลกึ และซ่อมแซมดว้ยคอนกรตีผสมเถา้
ลอยร้อยละ 30 ด้วยวิธีการ Finite difference (FD) 
โดยปรบัปรุงจากแบบจ าลองการค านวณการกระจาย
การแทรกซมึคลอไรด์ของ Sumranwanich (2004) ซึ่ง
ค านึงถึงความสามารถเก็บกักคลอไรด์ การแพร่    
คลอไรดแ์ละการดงึดดูออิอนคลอไรด์ของคอนกรตี 

วิธีการศึกษา 
ในการศึกษานี้ ได้เสนอผลการท านายการ

แทรกซึมคลอไรด์และระยะเวลาการเริม่เกดิสนิมของ
เหลก็เสรมิในคอนกรตีภายหลงัการซ่อมแซม เพื่อเป็น
แนวทางในการพิจารณาการเลือกใช้วัสดุซ่อมแซม
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อไป  โดยส่วนผสม
คอนกรตีทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์การแทรกซมึคลอไรด์ใน
คอนกรตีแสดงไว้ในตารางที ่1 และส่วนผสมคอนกรตี
ทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ระยะเวลาเริม่เกดิสนิมของเหล็ก
เสรมิในคอนกรตีแสดงไว้ในตารางที่ 2 องค์ประกอบ
ทางเคมแีละคณุสมบตัทิางกายภาพของปนูซเีมนตแ์ละ
เถ้าลอยที่ใช้แสดงในตารางที่ 3 และวัสดุสร้างผลึก 
(CM) ถูกใชเ้พื่อทาผวิหน้าของคอนกรตีเดมิก่อนซ่อม
ปิดทับด้วยวัสดุใหม่ที่เป็นคอนกรีตผสมเถ้าลอยมี
รายละเอยีดทัง้หมดแสดงในรปูที ่1 โดยสมมุตใิหค้วาม
ลกึประสทิธผิลของวสัดุสรา้งผลกึ (ความลกึเฉลี่ยจาก
ผวิคอนกรตีที ่CM สามารถซมึผา่นเขา้ไปได้, Xc) มคี่า
เทา่กบั 2 เซนตเิมตร และสมัประสทิธิก์ารแพรค่ลอไรด์
ของคอนกรตีเดิมที่ทาด้วยวัสดุสร้างผลึกมีค่าลดลง 
50% ของคอนกรีตเดิม  ทัง้นี้ ก าหนดความลึกการ
ซ่อมแซมเทา่กบัระยะหุม้เหลก็เสรมิ (Covering depth, 
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Xr) มคี่าเท่ากบั 3 เซนตเิมตร และใชป้รมิาณคลอไรด์
ทัง้หมดวิกฤต (Critical total chloride content) ตาม 
มยผ. 1332-55 มคี่าเท่ากบั 0.35% โดยน ้าหนักวสัดุ
ประสาน และเผชิญกบัสารละลายเกลือคลอไรด์ที่มี
ความเขม้ขน้ 5.0%  

นอกจากนี้ก าหนดให้การซ่อมแซมคอนกรตี
ด าเนินการภายหลังจากคอนกรตีเดิมได้เผชิญเกลือ
คลอไรด์ เป็นระยะเวลา 91 และ 365 วัน ส าหรับ
คอนกรตีที่ศึกษาการท านายระยะเวลาเริม่เกิดสนิม
ของเหล็กเสรมิ และ 182 วนั ส าหรบัคอนกรตีทีศ่กึษา
การท านายการแทรกซึมคลอไรด์ของคอนกรตี โดย
คอนกรตีเดมิถูกคดิว่าถูกสกดัเอาเนื้อคอนกรตีออกไป
ถงึระยะหุม้เหลก็เสรมิแล้วถูกทาทบัดว้ยวสัดุสรา้งผลกึ
แล้วทิ้งไว้ก่อนทีเ่ทซ่อมปิดด้วยคอนกรตีใหม่ ส าหรบั
ขัน้ตอนการค านวณการกระจายการแทรกซมึคลอไรด์
คลอไรด์ทัง้หมดและคลอไรด์อิสระของคอนกรีต 
รวมทัง้ระยะเวลาเริ่ม เกิดสนิมของเหล็กเสริม ใน
คอนกรตีแสดงไวใ้นรปูที ่2 

ผลการท านายและการอภิปรายผล 
1. ปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีตหลงัการซ่อมด้วย
วสัดสุร้างผลึกและคอนกรีตผสมเถ้าลอย 

รูปที่  3 และรูปที่  4 แสดงผลการท านาย
ปรมิาณคลอไรด์ทัง้หมดและปรมิาณคลอไรดอ์สิระตาม
ระดับความลึกในคอนกรีตภายหลังการซ่อมแซม
ตามล าดบั โดยคอนกรตีเดมิถูกใหเ้ผชญิคลอไรด์เป็น
ระยะเวลา 182 วนั จากนัน้ท าการซ่อมด้วยคอนกรตี
ซเีมนตล์ว้นและคอนกรตีผสมเถา้ลอยและใชว้สัดุสรา้ง
ผลกึทาป้องกนัทีผ่วิของคอนกรตีเดมิก่อนเทซ่อมดว้ย
คอนกรีตใหม่ จากรูปที่ 3 พบว่า ภายหลังการซ่อม
คอนกรตีเดมิมปีรมิาณคลอไรด์ทัง้หมดคงคา้งภายใน
เนื้อคอนกรตีอยู่ ปรมิาณคลอไรด์ทัง้หมดนี้แทรกซึม
เขา้ไปในเนื้อคอนกรตีเดมิและยงัสามารถแพร่กลบัมา
ยงัคอนกรตีซ่อมไดอ้กีดว้ย หลงัจากซ่อมเมือ่โครงสรา้ง
คอนกรตีถูกเผชญิกบัสิง่แวดลอ้มคลอไรด์ ซึ่งคลอไรด์
จากภายนอกจะค่อยๆ แทรกซมึเขา้ไปในคอนกรตีจน
มปีรมิาณทีสู่งกว่าคลอไรด์คงคา้งภายในเนื้อคอนกรตี
เดมิ 

 

ตารางที่ 1 รายละเอียดส่วนผสมและเงื่อนไขที่ใช้ใน
การท านายการแทรกซมึคลอไรดข์องคอนกรตี 

Cement Fly ash Water Sand (SSD) Rock (SSD)

350OPC 0.65 350 - 228 734 970

400OPC 0.50 400 - 200 747 987
350FA30 0.50 245 105 175 790 1044

Te1 = 182
Ts1 , Ts2 = 7

Exposure time after repair (days) Te = 14, 28, 91, 182, 1000
3

w/b
Mix proportion of concrete (kg/m3)

Curing time (days)

Covering depth (cm)

Conditions
Repair time (days)

Mix ID

Original concrete (OC)

Repaired concrete (RC)

 
 

ตารางที่ 2 รายละเอียดส่วนผสมและเงื่อนไขที่ใช้ใน
การท านายระยะเวลาเริม่เกดิสนิมของเหล็กเสรมิใน
คอนกรตี 

Cement Fly ash Water Sand (SSD) Rock (SSD)

350OPC 0.55 350 - 193 747 987

400OPC 0.50 400 - 200 744 1022
400FA30 0.50 280 120 200 728 963
350FA30 0.45 245 105 158 810 1070

Repair time  (days) Te1 = 91, 365
Curing time (days) Ts1 , Ts2 = 7, 14, 28
Critical chloride (% by wt. of binder) 0.35
Covering depth (cm) 3

w/b
Mix proportion of concrete (kg/m3)

Conditions

Mix ID

Original concrete (OC)

Repaired concrete (RC)

 
หมายเหต:ุ Te1 เป็นชว่งระยะเวลาเผชญิคลอไรดข์องคอนกรตีเดมิ 
 Ts1 เป็นชว่งระยะเวลาการบ่มของคอนกรตีเดมิ 
 Ts2 เป็นชว่งระยะเวลาการบ่มของคอนกรตีซ่อม 
 350, 400 คือปริมาณวัสดุประสานที่ใช้ต่อคอนกรีตหนึ่ ง
ลูกบาศกเ์มตร 
 FA30 คอืการแทนทีว่สัดุประสานดว้ยเถา้ลอยทีร้่อยละ 30 
 

ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทาง
กายภาพของซเีมนตแ์ละเถา้ลอยทีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

Chemical compositions Type I  Portland cement Fly ash 

SiO2 (%) 19.51 40.49 

Al2O3 (%) 4.97 22.42 

Fe2O3 (%) 3.78 13.64 

CaO (%) 65.38 13.63 

MgO (%) 1.08 2.93 

SO3 (%) 2.16 1.92 

Na2O (%) 0.01 0.89 

K2O (%) 0.44 2.28 

Free lime (%) 0.79 - 

Loss on ignition, LOI (%) 2.27 0.46 

Physical properties 

Blaine fineness (cm
2
/g) 3,550 2836 

Specific gravity 3.15 2.29 
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Xr 

     

Xc 

คอนกรีตซ่อม
(RC) 

คอนกรีตเดิม 
(OC) 

คอนกรีตเดิมทาวัสดุ
สร้างผลลึก (CM) 

Cl
- 

Cl
- 

Cl
- 

Cl
- 

Cl
- 

Cl
- 

Cl
- 

Cl
- 

Cl
- 

Cl
- 

Cl
- 

     

• Mix proportion of concrete

• Specimen details:

- Covering depth (n)

- Length of investigation (L)

- Repairing depth (Xr)

- Penetration depth of CM (Xc)

• Environmental conditions:

- Submerged

• Chloride concentration

• Time

- Curing time ts1, ts2

- Cl
-

exposure time  for OC 

before repair, Te1

• Temperature

Materials Data Environmental Data

Total chloride at 

time t

Initial condition

Chloride binding capacity 

model
Fixed chloride at time t

Free chlorides 

concentration at time t

Chloride diffusion model

Ion adsorption model

Chloride diffusion flux at 

time t

Ion adsorption flux at 

time t

Mass balance 

(Fick’s 2nd law of diffusion)

Input

Total chloride 

for time t+ t

Next time
t=t+ t

Check

depassivation

time with critical 
chloride

False

End

True

 
รปูที ่1 แบบจ าลองคอนกรตีภายหลงัการซ่อมแซม        รปูที ่2 ขัน้ตอนการค านวณการแทรกซมึคลอไรด์ 
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(ก) ซ่อมดว้ย 400OPC, w/b = 0.50, ทา CM 
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(ข) ซ่อมดว้ย 350FA30, w/b = 0.50, ทา CM 

รปูที ่3 ปรมิาณคลอไรดท์ัง้หมดในคอนกรตีหลงัซ่อม 
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(ก) ซ่อมดว้ย 400OPC, w/b = 0.50, ทา CM 
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(ข) ซ่อมดว้ย 350FA30, w/b = 0.50, ทา CM 

รปูที ่4 ปรมิาณคลอไรดอ์สิระในคอนกรตีหลงัซ่อม 

เมื่ อพิ จารณ าป ริม าณ คลอไรด์ อิส ระใน
คอนกรตีภายหลงัการซ่อมจากรปูที ่4 พบว่า ปรมิาณ
คลอไรด์อสิระในคอนกรตีทีซ่่อมดว้ยคอนกรตีผสมเถ้า
ลอยมแีนวโน้มทีสู่งกว่าการซ่อมด้วยคอนกรตีซเีมนต์
ล้วนในช่วงอายุต้น (ที่  14 และ 28 วัน) เนื่ องจาก
คอนกรีตถูกบ่มเป็นเวลาเพียง 7 วันก่อนเผชิญกับ
สิง่แวดล้อมคลอไรด์ ดงันัน้การเกดิปฏกิริยิาไฮเดรชนั
ในคอนกรตีต ่ากว่าคอนกรตีซีเมนต์ล้วนเนื่องจากถูก
แทนที่วัสดุประสานบางส่วนด้วยเถ้าลอยส่งผลให้
ความสามารถยดึจบัคลอไรด์ในคอนกรตีลดลงตามไป

ดว้ย อย่างไรกต็ามเมื่อคอนกรตีมอีายุนานขึน้ปรมิาณ
คลอไรด์อสิระในคอนกรตีมแีนวโน้มลดลง เนื่องจาก
เถ้าลอยสามารถท าปฏิกริยิาปอซโซลานิกได้มากขึ้น
ส่งผลให้ความสามารถยึดจับคลอไรด์ของคอนกรีต
ผสมเถา้ลอยมแีนวโน้มสงูขึน้ 
 เมื่อพจิารณาผลกระทบของวสัดุทาสรา้งผลกึ
ต่อการแทรกซมึคลอไรด์ในคอนกรตีภายหลงัการซ่อม
ดังแสดงในรูปที่ 5 ซึ่งเป็นผลการท านายหลังจาก
ตวัอย่างคอนกรตีเผชญิสิง่แวดล้อมคลอไรด์เป็นเวลา 
14 และ 28 วันภายหลังการซ่อมแซม โดยพบว่า
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(ก) ซ่อมดว้ย 400OPC, w/b = 0.50 
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(ข) ซ่อมดว้ย 350FA30, w/b = 0.50 

รปูที ่5 ผลกระทบของ CM ต่อการแทรกซมึคลอไรด์ 
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รปูที ่6 ผลกระทบของเถา้ลอยต่อการแทรกซมึคลอ

ไรดใ์นคอนกรตี 

อย่างไรก็ตามจากรูปที่  6 เมื่ อพิจารณา
ผลกระทบของการใชเ้ถา้ลอยในคอนกรตีซ่อมพบว่า ที่
ระยะเวลาเผชิญคลอไรด์ 28 วันปริมาณคลอไรด์
ทัง้หมดทีแ่พร่ผา่นคอนกรตีซ่อมดว้ยคอนกรตีผสมเถา้
ลอยในช่วงความลึกซ่อมที่ 3 เซนติเมตรแรกมีค่าสูง
กว่าการซ่อมด้วยคอนกรตีซีเมนต์ล้วน แต่เมื่ออายุ
คอนกรีตนานขึ้น (ที่  182 วัน) ปริมาณคลอไรด์มี
แนวโน้มลดลงต ่ากว่าการซ่อมด้วยคอนกรตีซีเมนต์
ลว้น เนื่องจากคอนกรตีทีผ่สมเถา้ลอยเมือ่อายนุานขึน้
เถา้ลอยยิง่ท าปฏกิริยิาปอซโซลานิกไดม้ากขึน้สง่ผลให้
คอนกรีตทึบมากขึ้นคลอไรด์จึงแทรกซึมเข้าไปได้
น้อยลง 
2. ระยะเวลาเร่ิมเกิดสนิมของเหลก็เสริม 

รปูที ่7 แสดงระยะเวลาเริม่เกดิสนิมของเหลก็
เสรมิในคอนกรตีภายหลงัการซ่อมด้วยคอนกรตีผสม
เถ้าลอยและการใช้วัสดุสร้างผลึกทาป้องกันผิว
คอนกรตีพบว่า การซ่อมโดยใชค้อนกรตีผสมเถ้าลอย
รวมกบัการป้องกนัผวิคอนกรตีเดมิดว้ยวสัดุสรา้งผลกึ
สามารถยืดระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของคอนกรีตได้
ดีกว่าการซ่อมด้วยคอนกรตีซีเมนต์ล้วนร่วมกบัวสัดุ
สร้างผลึก และเมื่อพิจารณาผลกระทบของน ้าพบว่า 
การใช้คอนกรีตที่มีอัตราส่วนน ้ าต ่ า (w/b = 0.45) 
สามารถยดืระยะเวลาเริม่เกดิสนิมไดน้านกว่าคอนกรตี
ที่ใช้อตัราส่วนน ้าสูง (w/b = 0.50) การซ่อมด้วยวสัดุ
สรา้งผลกึและคอนกรตีผสมเถา้ลอยซึง่เป็นคอนกรตีที่
มคีวามต้านทานทานแทรกซมึคลอไรด์ดกีว่าคอนกรตี
ซเีมนต์ล้วน ส่งผลให้ปรมิาณคลอไรด์สะสมที่บรเิวณ
ผวิเหลก็เสรมิใชเ้วลานานขึน้กว่าจะถงึระดบัวกิฤต 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาที่ระยะเวลาที่
คอนกรตีเดิมเผชญิกบัสิง่แวดล้อมคลอไรด์ก่อนซ่อม 
พบว่า ระยะเวลาเริม่เกดิสนิมมคี่าลดลงเมื่อคอนกรตี
เดมิเผชญิกบัคลอไรด์นานขึน้จาก 91 วนัเป็น 365 วนั 
เนื่องจากเมื่อคอนกรตีเดิมเผชิญกบัสิง่แวดล้อมคลอ
ไรด์นานขึน้ท าใหม้ปีรมิาณคลอไรด์สะสมมากขึน้ โดย
คลอไรด์สะสมนี้สามารถทัง้แพรเ่ขา้ไปในคอนกรตีเดมิ
และแพร่กลบัมายงัคอนกรตีซ่อมเป็นเหตุให้ปรมิาณ
คลอไรด์สะสมที่ผิวเหล็กเสรมิถึงระดับวิกฤตเร็วขึ้น 
ระยะเวลาเริม่เกดิสนิมจงึลดลงตามไปดว้ย 
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(ก) คอนกรตีเดมิเผชญิคลอไรดท์ี ่91 วนักอ่นซ่อม 
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รปูที ่7 ระยะเวลาเริม่เกดิสนิมของเหลก็เสรมิ 
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(ก) ซ่อมดว้ยคอนกรตี 400FA30, w/b = 0.50 
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(ข) ซ่อมดว้ยคอนกรตี 350FA30, w/b = 0.45 

รปูที ่8 ปรมิาณคลอไรดส์ะสมทีต่ าแหน่งเหลก็เทยีบกบั
ระยะเวลาเริม่เกดิสนิมภายหลงัการซ่อมแซม โดย
คอนกรตีเดมิถกูเผชญิคลอไรดเ์ป็นระยะเวลา 91 วนั 

ผลการท านายปรมิาณคลอไรด์ทัง้หมดสะสม
ในคอนกรตีทีต่ าแหน่งเหล็กเทยีบกบัระยะเวลาเผชญิ
คลอไรด์ของคอนกรตีภายหลงัการซ่อมแซมแสดงใน
รูปที่ 8 โดยคอนกรีตเดิมเป็นคอนกรีตซีเมนต์ล้วน 
(350OPC, w/b=0.55) และถูกให้เผชิญคลอไรด์เป็น
เวลา 91 วนัก่อนน ามาซ่อมดว้ยคอนกรตีผสมเถา้ลอย
และป้องกนัผิวคอนกรตีเดิมด้วยวสัดุสร้างผลึก โดย
พบว่าเมื่อท าการซ่อมด้วยคอนกรตีผสมเถ้าลอยที่ใช้
อัตราส่วนน ้ าต่อวัสดุป ระสาน 0.45 สามารถยืด
ระยะเวลาการเริม่เกดิสนิมของเหลก็เสรมิในคอนกรตี
ได้นานกว่าคอนกรตีที่ใชอ้ตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน 
0.50 เนื่องจากคอนกรตีทีใ่ชน้ ้าต ่าจะมคีวามพรุนน้อย
กว่าคอนกรตีทีใ่ชน้ ้าสูง ส่งผลใหค้ลอไรด์แทรกซมึเขา้
ไปไดย้ากขึน้ 

สรปุผล 
 จากผลการศึกษาการท านายการแทรกซึม
คลอไรด์และระยะเวลาเริ่มเกิดสนิมของเหล็ก ใน
คอนกรตีภายหลงัการซ่อมโดยค านึงถงึผลกระทบของ
วสัดุทีใ่ชใ้นการซ่อมเช่นการใชค้อนกรตีผสมเถ้าลอย
และการใชว้สัดุสรา้งผลกึ (CM) สามารถสรปุผลไดด้งันี้ 
 1. การใชว้สัดุสรา้งผลกึทาป้องกนัผวิและการ
ใช้คอนกรีตผสมเถ้าลอยในการซ่อมแซมคอนกรีต
สามารถยดืช่วงระยะเวลาเริม่เกดิสนิมของเหล็กเสรมิ
ให้นานขึ้น ทัง้นี้ระยะเวลาที่ยืดออกไปภายหลังการ
ซ่อมลดลงเมื่อคอนกรตีเดิมเผชญิกบัสิง่แวดล้อมคลอ
ไรดย์าวนานกอ่นการซ่อมแซม 
 2. การแทรกซมึคลอไรด์ในคอนกรตีภายหลงั
การซ่อมขึน้อยู่กบัคุณสมบตัขิองวสัดุทีใ่ชซ้่อม ซึง่การ
ใช้คอนกรีตผสมเถ้าลอยและวสัดุสร้างผลึกสามารถ
ยับยัง้การแทรกซึมคลอไรด์ในคอนกรีตได้ดีกว่า
คอนกรตีซเีมนตล์ว้น 
 3. ปริมาณคลอไรด์คงค้างในคอนกรีตเดิม
สามารถทัง้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อคอนกรตีเดิมและ
แพรก่ลบัมายงัคอนกรตีซ่อมได ้
 4. การใชว้สัดุสรา้งผลกึทาผวิคอนกรตีเดมิใน
งานซ่อมแซมสามารถช่วยยบัยัง้การแพร่คลอไรด์ใน
คอนกรตีส่งผลใหร้ะยะเวลาการเริ่มเกดิสนิมของเหล็ก
เสรมิภายหลงัการซ่อมยาวนานขึน้ 
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Development of an automatic gas cylinder alignment device  
for LPG bottling process 

 
Nachon Sathonsaowapak1 and Thittikorn Phattanaphibul1* 

 
ABSTRACT 

 Liquefied petroleum gas (LPG) is the main fuel for cooking in many countries. In Thailand, the 
annual consumption of LPG used by households has grown continuously. Presented in this paper is a 
case study of an LPG company that must increase the productivity by 26% to support this higher market 
demand in Eastern region of Thailand. Therefore, quality control (QC) story approach was applied to 
determine tentative solutions for gas bottling process improvement. Results illustrated motion and waiting 
waste occurred in process that had led to the development of an automatic gas cylinder alignment device 
(AGCAD). After testing and implementation, the cycle time was reduced to 4.1 seconds per cylinder and 
the productivity could be increased by 29.5%. 
Keywords: LPG, Productivity, Improvement, Gas Cylinder, Automatic  
 

INTRODUCTION 

  Liquefied petroleum gas (LPG) is a hydro-
carbon product, typically consisting of propane (C3H8) 
or butane (C4H10) or propane-butane mixture. LPG is a 
flammable gas that has high heating value. Thus, LPG 
is widely used as fuels in many applications, e.g., 
cooking, transportation, manufacturing, and power 
generation. Besides, LPG is used as a feedstock in 
upstream petrochemical industry to produce ethylene 
also (Jarurungsipong and Rakthum, 2012), (Falkiner, 
2003). 
  In Thailand, the demand of LPG could be 
classified by end-user including: (1) household, (2) 
industry, (3) transportation, (4) petrochemical industry 
(as feedstock and fuel). Fig. 1 illustrates the annual 
LPG consumption on each segment that has grown 
continuously due to economic expansion (EPPO, 2013).  

 
Fig. 1 LPG consumption rate. (EPPO, 2013) 

In order to support the demand of the 
household segment that is the largest share of the total 
demand, an LPG company aimed to increase the 
productivity by 26% to maintain the market share in the 
Eastern region. Thus, a quality control (QC) story 
approach was applied to explore tentative solutions for 
improving gas bottling process (JUSE, 2001). Research 
methodology is presented in the next section which 

306



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

includes the details of case study, QC story and 
concept development of the device to increase the 
productivity. Conclusion is provided at the last section. 

METHODOLOGY 

Current productivity of the studied LPG company  

 Typically, Thai LPG companies distribute LPG 
to the household users via four standard cylinders’ size 
of 4, 7, 15 and 48 kg. For the Eastern region, the 15-
kg size had the largest demand. The studied LPG 
company was one of the main LPG providers. Fig.2 
shows the current productivity of 1,802 cylinders per 
day on average (62% of the total productivity).  

 
Fig. 2 LPG productivity by cylinders’ size 

LPG bottling Plant     

 The LPG bottling plant includes eight activities 
as the followings: (a) receiving empty cylinders from 
LPG retailers, (b) screening out the minor damaged 
cylinders to repair (e.g., replace defective valve and/or 
handle, repaint cylinders’ surface with identification 
mark and brand); however, the cylinders may be 
disposed in case of having severe defects, (c) cleaning 
outer surfaces of the qualified cylinders to remove dirt, 
(d) bottling LPG into the cylinders (LPG is delivered to 
the company via rail tank wagons and bullet tank 
trucks; and transferred to the storage tank before 
bottling process), (e) checking weight of all filled 

cylinders, (f) testing the cylinders for leak, (g) fixing a 
tamper-proof seal at each cylinder’s valve, and (h) 
delivery the filled cylinders to the LPG retailers. In 
addition, the chain conveyor unit was used for moving 
the empty and filled LPG cylinders from one location to 
another location within the plant, excluding the LPG 
bottling carousel that had its own material handling unit. 
Fig. 3 illustrates summary of all activities, (a) – (h).  

Bottleneck in LPG bottling process     

 Excluding (a), (b) and (h) that were changeable 
activities of the production process, the remaining five 
activities, (c) – (g), were checked for their operation 
times as shown in Table 1. The highest operation time 
indicated the bottleneck of the process. As a result, the 
LPG bottling process should be improved in order to 
increase the productivity. At LPG bottling carousel, 
there are six sub-operations as the followings: (d1) 
connecting the LPG bottling nozzle to the cylinder’s 
valve, (d2) keying in process parameters, (d3) pushing 
start button, (d4) bottling LPG into the cylinder, (d5) 
shutting off the cylinder’s valve, and (d6) disconnecting 
the LPG bottling nozzle from the cylinder’s valve. 

Table 1 Operation time in the LPG bottling plant 

Activity 
Operation time 

(seconds/cylinder) 

(a) receiving the empty cylinders - 

(b) screening out the damaged cylinders - 

(c) cleaning the used cylinders 3.0 

(d) bottling the LPG into the cylinders 5.7 

(e) checking weight of the filled cylinders 2.5 

(f) testing the cylinders for leakage 4.4 

(g) fixing a tamper-proof seal 3.0 

(h) delivery the cylinders to the retailers - 

48 kg; 13%

4 kg, 20%

7 kg, 5%
15 kg, 62%
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Fig. 3 Activities in the LPG bottling plant 

Identifying a root cause     

 A cause-and-effect diagram was created as 
shown in Fig. 4. Results illustrated possible causes of 
the bottleneck resulted from material, method, machine 
and man. By brainstorming, the root cause should be 
the material handling unit of the LPG bottling carousel 
that could not control the orientation of the cylinder. 
Normally, an in-charge operator must connect the LPG 
bottling nozzle to the cylinder’s valve while the material 
handling unit was still running (the current rotating 
speed: 73.8 seconds per round / the LPG bottling time: 
60.6 seconds per cylinder). Fig. 5 shows the layout of 
LPG bottling carousel that consists of the material 
handling unit and the LPG bottling nozzles. In case that 
the cylinder’s valve was not aligned properly as shown 

in Fig. 6(a), the operator must rotate the cylinder 
manually until the the LPG bottling nozzle could 
connect to the cylinder’s valve as shown in Fig. 6(b). 
Fig. 6(c) shows the top view of the possible space 
where the cylinder’s valve can be connected with the 
LPG bottling nozzle. This additional operation, rotating 
the cylinder, was always appeared in process that 
resulted in fatigue of the operator and longer operation 
time (3 seconds per cylinder on average used in 
connecting the LPG bottling nozzle). In addition, the 
waiting time at the end of the process might be 
required to accomplish bottling operation due to delay 
start. For worst-case scenario that the operator could 
not handle the process, the entire production line must 
be stopped suddenly. 
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Fig. 4 Cause-and-effect diagram for the bottleneck in the LPG bottling process 

 
Fig. 5 Layout of the LPG bottling carousel 

 
Fig. 6 Alignment between the cylinder’s valve and the LPG bottling nozzle 

(a) improper characteristic, (b) proper characteristic, (c) possible space 
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RESULTS AND DISCUSSION 

Concept Development of an AGCAD      

 In order to increase the productivity, the 
occurred motion and waiting wastes must be eliminated. 
A possible solution is to develop a mechanism to 
provide proper alignment between the cylinder’s valve 
and the LPG bottling nozzle. A simple principle of 
wheel that rolls onto the ground might be applied to 
provide self-alignment function of the LPG cylinder. 
Normally, the wheel needs a certain amount of friction 
so that the point of contact between wheel and ground 
will not slip. Fig. 7 illustrates the free body diagram of 
the rolling wheel.  

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Free body diagram of the rolling wheel 

Therefore, automatic gas cylinder alignment device 
(AGCAD) has been designed as shown in Fig. 8. A 
main conceptual design was to make it as a modular 
unit that could be operated with the current process, 
rather than modifying the hardware, to avoid process 
disturbance.  

Construction of the AGCAD   

Fig. 9 presents the constructed AGCAD. The device 
consists of (1) a rotating unit, (2) a friction plate, (3) an 
orientation locking unit: (3.1) six L-shape plates with 
rollers, (3.2) six double-acting pneumatic cylinders, 
(3.3) six 5/2 way-roller-lever pneumatic valves, (3.4) a 
spring plate, and (4) a power transmission unit.  

The rotating unit included two hexagonal-star plates 
(top and bottom plate) that were driven by the power 
transmission unit. It cooperated with the friction plate to 
make the LPG cylinder rolled forward until the 
cylinder’s valve reaches the set direction.  

The friction plate was fixed on the side of the chain 
conveyor unit as well as the rotating unit was placed 
on the other side. The friction plate was used to stop 
slipping motion of the LPG cylinder at the contacted 
side while the opposite side was being pushed by the 
rotating unit. As a result, the LPG cylinder started 
rolling forward.  

The orientation locking unit played an important role 
to control the direction the cylinder’s valve. This unit, 
including six sub-component sets, only (3.1) and (3.2), 
was on the top plate of the rotating unit. The L-shape 
plate with roller was attached to the piston rod of the 
pneumatic cylinder to perform as locker for stopping 
the rolling motion. The piston rod was suddenly 
retracted when the LPG cylinder departed from 
AGCAD. The roller-lever of each pneumatic valve (3.3) 
fixed below the bottom plate of the rotating unit was 
pressed by the spring plate (3.4) one by one at the exit 
of AGCAD to activate the retract motion. 

 

Fig. 8 CAD models of AGCAD 

Driving direction 

Rolling direction 

Friction Force 

Point of contact 
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Fig. 9 AGCAD 

 
Fig. 10 Steps of the alignment and all key components of AGCAD 

Capability Testing    

 A preliminary study was conducted to 
investigate the capability of AGCAD including 
reliability and average operation time used in LPG 
bottling process. Thirty empty LPG cylinders with 
random orientation were fed through AGCAD. Fig. 
10 shows the steps of the alignment and all key 
components of AGCAD. Results illustrated good 
reliability that all LPG cylinders were in proper 
orientation as shown in Figure 6(b). The operator 
could connect the LPG bottling nozzle to the 
cylinder’s valve with less time. As a result, the 
average operation time of the LPG bottling 
process was reduced to 4.1 seconds per cylinder. 

 

CONCLUSIONS 

 In order to accomplish the target productivity 
for higher market demand, the LPG company 
applied the QC story approach to determine the 
root cause that limited the current productivity and 
also generate tentative solutions for improvement. 
Results indicated that the bottleneck was 
appeared in LPG bottling process due to the 
motion and waiting wastes. The in-charge 
operator often adjusted the LPG cylinders before 
gas bottling process on the LPG bottling carousel. 
The motion waste also caused waiting waste due 
to delay of the gas bottling process and shutting 
down of the production line. Therefore, an 
additional device named AGCAD was developed 
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to have a self-alignment function to adjust the 
orientation of LPG cylinder that could eliminate 
these wastes. The testing results illustrated good 
reliability of the device and lower gas bottling time 
of 4.1 seconds per cylinder. As a result, the cycle 
time could be lowered to 4.4 seconds per cylinder 
that was the operation time of leakage testing. 
The productivity was improved to 2,334 cylinders 
per day (29.5% increase). 
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การพฒันาระบบควบคมุอณุหภมิูและความช้ืนภายในโรงเพาะเหด็ด้วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino 

The Development of Controlling of Temperature and Humidity on Mushroom 
Greenhouse by Arduino Microcontroller  

 
พฒันชยั คล่องแคล่ว,1* อ.ธีรวฒิุ แสวงบญุ,1 สงวนศรี สมพงศ ์2 และ อ.ดร.ณัฐที ถึงสขุ1 

Pattanachai klongklaw,1* Teerawut Sawengboon,1 Sa-nguansri Sompong2 and Dr. Nuttee Thungsuk1 
 

ABSTRACT 
  Mushroom cultivation is one of the popular occupation in Thailand. Traditional, the 
mushroom green houses are open type with a light protector. Therefore, humidity and temperature 
suitable for the growth of mushrooms cannot be controlled. In this paper, An automation system by 
Arduino microcontroller for controlling of humidity and temperature by microcontroller on greenhouse 
demonstration prototype was developed. The control system maintained the temperature and humidity 
from controllable ventilators by microcontroller processing. From the test of automation system for 
controlling of humidity and temperature by microcontroller, it was confirmed that this system can control 
temperature and humidity better than the open type greenhouses at 2.8 % and 30 %, respectively.  
Keywords: Arduino microcontroller, Temperature, Humidity, Mushroom 
 

บทคดัย่อ 
การเพาะเหด็เป็นอาชพีหนึ่งซึง่เป็นทีน่ิยมของคนไทย ซึง่โดยปกตกิารเพาะเหด็จะเป็นโรงเรอืนแบบเปิดที่

กนัแสงได้เท่านัน้ แต่ไม่สามารถควบคุมความชื้นและอุณหภูมทิี่เหมาะสมต่อการเจรญิเติบโตของเหด็ได้ โดยใน
งานวิจัยชิ้นนี้ ได้พัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเพาะเห็ด จ ากการควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ซึ้งภายในโรงเรอืนสาธิตที่สร้างขึ้นมานี่ระบบจะท าการรกัษาระดบัอุณหภูมแิละ
ความชืน้ทีต่อ้งการดว้ยการเปิดหรอืปิดพดัลมระบายอากาศ จากการประมวลผลของไมโครคอนโทรลเลอร ์จากผล
การทดสอบระบบควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นที่พฒันาขึน้มานั ้นพบว่าอุณหภูมเิฉลี่ยและความชื้นเฉลี่ยในการ
ควบคมุดกีว่าโรงเรอืนแบบเปิดอยูท่ี ่2.8 % และ 30 % ตามล าดบั 
ค าส าคญั: ไมโครคอนโทรเลอร ์Arduino, อณุหภมู,ิ ความชืน้, เหด็
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บทน า 
โดยปกตกิารเพาะเหด็ของเกษตรกรมกัจะนิยม

ใช้โรงเรอืนแบบเปิดอนัเนื่องจากราคาของโรงเรอืนมี
ราคาถูกและสร้างได้ง่าย โดยที่โรงเรอืนแบบเปิดจะ
เป็นโรงเรือนที่ ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นที่เหมาะสมส าหรบัการเจรญิเติบโตของเห็ด
ได้ (Rux and Geyer, 2015) จะเป็นเพยีงการควบคุม
แสงที่เขา้มาภายในโรงเรอืนของโรงเพาะเหด็ได้ โดย
อาศัยการพรางแสงได้เท่านัน้ (González-Paramás 
and Martins, 2016) นอกจากนัน้โรงเรอืนแบบเปิดยงั
มโีอกาสที่จะท าให้เชื้อราจากอากาศภายนอกเขา้มา
ปะปนกบัเชื้อเห็ดที่มอียู่ ซึ่งจะส่งผลถงึความเสยีหาย
กบัเชือ้เหด็ไดง้า่ย(Wichers and Polonia, 2010) 

แต่ทว่านอกจากโรงเรอืนเพาะเหด็แบบเปิดแลว้
ยงัมโีรงเรอืนแบบปิดอกีชนิดหนึ่ง โดยทีโ่รงเรอืนแบบ
ปิดนี้จะเป็นโรงเรอืนที่เป็นห้องมดิชดิ มปีระตูส าหรบั
เข้า -ออก (Mamiro and J.Royse, 2007) ซึ่ งมีข้อดี
กว่าโรงเรอืนแบบเปิดเช่นสามารถควบคมุปจัจยัในการ
เจรญิเตบิโตของเชือ้เหด็ เช่น แรธ่าตุอาหาร ความเป็น
กรดเป็นด่างหรอืแสง (Melgar and Garcí a, 2015) แต่
โรงเรือนแบบปิดก็อาจจะมีปญัหาเรื่องเชื้อราจาก
อากาศภายนอกเขา้มาปะปนกบัเชื้อเห็ดที่เกดิจากผู้
เพาะเลี้ยงเห็ดต้องเขา้และออกในโรงเรอืนเพื่อรกัษา
อุณหภูมแิละความชื้นทีเ่หมาะสมส าหรบัเหด็โดยการ
สเปรย์น ้ า ซึ่งยังไม่สามารถควบคุมความชื้นและ
อุณ หภู มิ ได้ดีพ อ  (Colavolpe and Albertó, 2014) 
ดังนั ้นเห็นได้ว่าการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น
ภายในโรงเพาะเหด็แบบปิดมคีวามส าคญัทีจ่ะสามารถ
ช่วยเพิ่มการเจรญิเติบโตของเห็ดและลดปญัหาเรื่อง
เชื้อราจากอากาศภายนอกได้  โดยการควบคุม
อุณหภูมแิละความชื้นภายในโรงเพาะเหด็ใหเ้ป็นแบบ
อตัโนมตั ิ(Mahajan and Oliveira, 2007)โดยความชืน้
สมัพัทธ์และอุณหภูมิจะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ส าหรบัการเจรญิเตบิโตของเหด็(Quevedo and Dí az, 
2015) 

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาระบบ
ควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้ภายในโรงเพาะเหด็แบบ
อัตโนมัติ โดยใช้เซนเซอร์ส าหรับวัดอุณหภูมิและ

ความชื้นภายในโรงเพาะเห็ดหลายจุด เพื่อน าผลการ
วดัมาประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino 
เพือ่เปิด-ปิดป ัม๊น ้าและพดัลมระบายอากาศในโรงเรอืน 

อปุกรณ์และวิธีการ 
รูปที่ 1 แสดงไดอะแกรมการท างานของระบบ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรงเรอืนสาธิต
เพาะเหด็ ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino โดยจะมี
เซนเซอร์ DHT 22 ส าหรบัวดัอุณหภูมิและความชื้น 
ทัง้หมด 3 จุด เพื่อน าผลของการวัดไปประมวลผล
ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ที่ถูกเขียน
โปรแกรมไว้ โดยโปรแกรมจะน าผลของอุณหภูมแิละ
ความชื้นที่เกดิจากการวดัของเซนเซอร์ DHT 22 ไป
ท าการเปิด-ปิด ป ัม้น ้าและพดัลมระบายอากาศ เพื่อให้
มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมภายในโรงเรอืน
สาธติเพาะเหด็ เมื่ออณุหภมูแิละความชืน้อยูใ่นระดบัที่
เหมาะสมแล้วไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino จะหยุด
การท างานของป ัม๊น ้าและพดัลมระบายอากาศ ซึง่เป็น
การควบคุมระบบแบบ close loop โดยทีอุ่ณหภูมแิละ
ความชื้นสามารถป้อนค่าก าเนินผ่าน Keypad และจะ
ไปแสดงผลที ่LCD display ซึ่งตวัแสดงผลดงักล่าวจะ
แสดงค่าอุณหภูมิและความชื้นที่เกิดจากการวดัโดย
เซนเซอร์ DHT 22 ตลอดระยะเวลาการท างานของ
ระบบ  

 
รปูที ่1 ไดอะแกรมการท างานของระบบควบคมุ
อณุหภมูแิละความชืน้ภายในโรงเรอืนสาธติ  

 
รูปที่ 2 แสดงอุปกรณ์ภายในโรงเรอืนสาธิต

ของระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโรง
เพาะเหด็ ดว้ยไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino ซึง่ระบบ
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ดงักล่าวจะถูกติดตัง้ไว้ภายในโรงเรอืนสาธติแบบปิด 
โดยตดิตัง้เซนเซอรว์ดัอุณหภูมแิละความชืน้ 3 ตวั ไว้
ด้านบนของโรงเรอืนอนัเนื่องจากความชื้นจะลอยตวั
จากที่ต ่าไปที่สูง โดยเว้นระยะห่างในการติดตัง้ของ
ตวัเซนเซอรป์ระมาณ 35 ซม. นอกจากนัน้ยงัตดิตัง้หวั
พ่นหมอกสี่ทิศทางขนาด  0.5 มล.ไว้ตรงกลางของ
โรงเรอืนเพือ่จะไดพ้น่ละอองน ้าใหก้บัเหด็ไดท้ัว่ถงึ และ
ดา้นขา้งทัง้สองของโรงเรอืนสาธติจะท าการตดิตัง้พดั
ลมส าหรบัระบายอากาศขนาด 4.5 นิ้วไวท้ัง้สองดา้น 

 

 
 

รปูที ่2 แสดงอปุกรณ์ภายในของโรงเรอืนสาธติแบบ
ปิด 
 

รูปที่ 3 โรงเรือนสาธิตแบบปิดของระบบ
ควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้ภายในโรงเพาะเหด็ ดว้ย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino โดยจะมกีารตดิตัง้ป ัม้
น ้ากระแสตรงขนาด 12 V ไวภ้ายในถงับรรจุน ้าขนาด 
66 ลติร ซึง่ภายในถงัน ้าจะมรีะบบควบคมุการระดบัน ้า
อตัโนมตั ิ

 

 
 

รปูที ่3 แสดงอปุกรณ์ภายนอกของโรงเรอืนสาธติ 
แบบปิด 

 

ในงานวจิยัชิน้นี้จะท าการเปรยีบเทยีบอุณหภูมิ
และความชื้นภายในโรงเรอืนเพาะเห็ดแบบเปิดและ
โรงเรอืนสาธิตแบบปิดที่มรีะบบควบคุมอุณหภูมแิละ
ความชื้ น ภ าย ใน โร งเรือนสาธิตแบบ ปิ ด  ด้ วย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino โดยท าการวดัอณุหภูมิ
และความชื้นห่างกนั 2 ชัว่โมงในช่วงระยะเวลา 7-9 
วนั และท าการทดลองทัง้หมด 3 ครัง้ นอกจากนัน้ยงั
จะท าการเปรยีบเทยีบขนาดของเหด็ทีไ่ดจ้ากโรงเรอืน
ของทัง้สองแบบ 

ผล 
ผลการทดลองระบบควบคุมความชื้นและ

อุณหภูมิภายในโรงเรือนสาธิตแบบปิดนัน้จะมีการ
ทดลองระบบโดยการวดัความชื้นและอุณหภูมขิองทัง้
สองโรงเรอืน คอื โรงเรอืนสาธติแบบปิดและโรงเรอืน
สาธิตแบบเปิด โดยจะวัดค่าความชื้นและอุณหภูมิ
ภายในของทัง้สองโรงเรอืนและจะวดัผลที่ได้จากกอ้น
เหด็เพยีงกอ้นเดยีวในแต่ละครัง้ของการทดลอง 

จากรูปที่  5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
อณุหภูมภิายในโรงเพาะเหด็ระหว่างโรงเรอืนแบบเปิด
และโรงเรอืนสาธติแบบปิดของระบบควบคุมความชื้น
แล ะอุณ หภู มิ ภ าย ใน โรง เรือ น เพ าะ เห็ ด  ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino ครัง้ที่1 ของวันที่ 9  
โดยเป็นอุณหภูมิเฉลี่ยที่เวลา 9.00, 11.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00 และ 21.00 นาฬกิา จากรปูจะได้
พบว่าอุณหภูมภิายในโรงเพาะเห็ดของโรงเรอืนแบบ
เปิดมีอุณหภูมิที่สูงกว่าโรงเรือนแบบปิดที่มีระบบ
ควบคุมอุณหภูมแิละความชื้นภายในโรงเรอืน โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอรค์วบคุมในทุกช่วงเวลาทีท่ าการ
วดั ซึ่งพบว่าเวลา 9.00 น. มีค่าอุณหภูมิที่ต ่าที่สุดที่
ประมาณ 27-28 °C คาดว่าเป็นเพราะแสงแดดยงัแผ่
ไปไมถ่งึตวัโรงเรอืนและทีเ่วลา 17.00 น. มคีา่อณุหภูมิ
ทีสู่งทีสุ่ดที่ประมาณ 30-31 °C เพราะว่าแดดส่องเขา้
มายงัโรงเรอืนสาธิตโดยตรงจึงท าให้อุณหภูมภิายใน
นัน้สงู นอกจากนัน้ยงัสามารถยนืยนัผลของการท างาน
ระบบการควบคุมอุณหภูมดิ้วยไมโครคอนโทรลเลอร ์
Arduino ด้วยอุณหภูมเิฉลี่ยโรงเรอืนทัง้สองจะมคีวาม
แตกต่างกนัประมาณ 2.8 % 
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รปูที ่5 กราฟแสดงความสมัพนัธอ์ณุหภมูภิายใน
โรงเรอืนสาธติแบบปิดและโรงเพาะเหด็แบบเปิด 

 
รูปที่ 6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ความชื้น

ภายในโรงเพาะเห็ดระหว่างโรงเรือนแบบเปิดและ
โรงเรือนแบบปิดของระบบควบคุมอุณหภูมิและ
ค ว า ม ชื้ น ภ า ย ใน โ ร ง เรื อ น เพ า ะ เห็ ด  ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino ครัง้ 1 ของวนัที ่9 โดย
เงือ่นไขการทดลองจะเหมอืนกบัรปูที ่5 ซึง่ความชืน้จะ
แสดงในหน่วยของ RH จากรปูพบว่าความชืน้ภายใน
โรงเรือน เพาะเห็ดของโรงเรือนสาธิตแบบปิดมี
ความชืน้ทีต่ ่ากว่าโรงเรอืนแบบเปิดในทกุชว่งเวลาทีท่ า
การวดัโดยเฉพาะอย่างยิง่ในเวลา 15.00 น. จะพบว่า
ความชื้นที่เกดิขึ้นจากโรงเรอืนแบบเปิดและโรงเรอืน
สาธิตแบบปิดมีค่าความแตกต่างอยู่มาก (ประมาณ 
25 % RH) ซึง่เป็นผลมาจากในชว่งเวลาดงักล่าวความ
รอ้นจากภายนอกจะท าให้ความชื้นต ่า โดยส่งผลกบั
โรงเรอืนแบบเปิดเป็นอย่างมาก และเมื่อท าการหาค่า
ความชื้นเฉลี่ยของโรงเรอืนแบบเปิดกบัโรงเรอืนแบบ
ปิ ด พ บ ว่ า ค ว าม ชื้ น เป็ น  60 % แ ล ะ  80 % RH 
ตามล าดับ ซึ่งจากผลการทดสอบสามารถยืนยนัผล
การท างานของระบบการความคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นได้เป็นอย่างดีจากความเป็นเชิงเส้นของ
ความชืน้ 

 

 
 

รปูที ่6 กราฟแสดงความสมัพนัธข์องความชืน้ภายใน
โรงเรอืนสาธติแบบปิดและโรงเรอืนเพาะเหด็แบบเปิด 

 
รูปที่  7 กราฟแสดงผลการเปรียบ เทียบ

น ้าหนักของเห็ดที่ปลูกระหว่างโรงเรอืนแบบเปิดและ
โรงเรอืนสาธติแบบปิดของระบบควบคุมอุณหภูมแิละ
ค ว า ม ชื้ น ภ า ย ใน โ ร ง เรื อ น เพ า ะ เห็ ด  ด้ ว ย
ไมโครคอนโทรลเลอร ์Arduino โดยในแกน X จะแสดง
ถงึ ผลการทดลองในแต่ละครัง้ สว่นในแกน Y จะแสดง
ในค่าของน ้าหนักโดยแสดงหน่วยเป็นกรมั  ซึง่ท าการ
เกบ็ค่าทัง้หมด 3 ครัง้ของการเพาะปลูก ซึ่งแต่ละครัง้
จะน าเอาน ้าหนกัทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบ ซึง่พบว่าน ้าหนัก
ของเห็ดในโรงเรือนแบบปิดมีค่าน ้ าหนักที่มากกว่า
โรงเรอืนแบบเปิดทกุครัง้ โดยทีส่ามารถยนืยนัน ้าหนัก
ของเห็ดจากผลการทดลองทัง้ 3 ครัง้ว่าโรงเรอืนแบบ
เปิดจะมีค่าเฉลี่ย 35 กรัมและโรงเรือนแบบปิดมี
น ้ าหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 49 กรัม ซึ่งมีความแตกต่างกัน
ประมาณ 14 กรัม ซึ่งเป็นผลมาจากมีการควบคุม
ความชืน้และอณุหภูมไิดด้จีงึมผีลต่อน ้าหนกัของเหด็ 

 

 
 

รปูที ่7 กราฟแสดงผลการเปรยีบเทยีบน ้าหนักของ
เหด็ทีป่ลกูระหว่างโดยโรงเรอืนสาธติแบบปิดและ

โรงเรอืนแบบเปิด 
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สรปุ 
สรปุผลการทดลองระบบการควบคมุอณุหภมูิ

และความชืน้ ครัง้ที ่ 1 
 

 
รปูที ่8 กราฟแสดงความสมัพนัธอ์ณุหภมูแิละความชืน้
ภายในโรงเรอืนสาธติแบบปิดและโรงเพาะเหด็แบบ

เปิด ครัง้ที ่1 
 

จากรูปที่  8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
อุณหภูมิและความชื้นของทัง้สองโรงเรอืนจะพบว่า 
โรงเรอืนแบบเปิดอุณหภูมไิด้เฉลี่ยอยู่ที ่29.9 °C และ
ความชื้นเฉลี่ยอยู่ที่ 75.3 % ส่วนโรงเรอืนสาธิตแบบ
ปิดนั ้นควบคุมอุณหภูมิได้เฉลี่ยอยู่ที่ 31.3 °C และ 
ความชืน้เฉลีย่อยู่ที ่81.3 % ซึง่โรงเรอืนสาธติแบบปิด
นัน้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดีกว่าอยู่ 2 % และ 
สามารถควบคมุความชืน้ไดด้กีว่า 7 %  

 

สรปุผลการทดลองระบบการควบคมุอณุหภมูิ
และความชืน้ ครัง้ที ่ 2 

 
 
 
 

 
รปูที ่9 กราฟแสดงความสมัพนัธอ์ณุหภมูแิละความชืน้
ภายในโรงเรอืนสาธติแบบปิดและโรงเพาะเหด็แบบ

เปิด ครัง้ที ่2 
 

จากรูปที่  9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
อุณหภูมิและความชื้นของทัง้สองโรงเรอืนจะพบว่า 
โรงเรือนแบบเปิดอุณหภูมิได้เฉลี่ยอยู่ที่ 29 °C และ
ความชื้นเฉลี่ยอยู่ที ่75 % ส่วนโรงเรอืนสาธติแบบปิด
นั ้นควบคุมอุณหภูมิได้ เฉลี่ยอยู่ที่  30.9 °C และ 
ความชื้นเฉลี่ยอยู่ที่ 80 % ซึ่งโรงเรอืนสาธิตแบบปิด
นัน้สามารถควบคุมอุณหภูมไิด้ดีกว่าอยู่ 1.5 % และ 
สามารถควบคมุความชืน้ไดด้กีว่า 5 % 

 

สรปุผลการทดลองระบบการควบคมุอณุหภมูิ
และความชืน้ ครัง้ที ่ 3 

 

 
 

รปูที ่10 กราฟแสดงความสมัพนัธอ์ณุหภมูแิละ
ความชืน้ภายในโรงเรอืนสาธติแบบปิดและโรงเพาะ

เหด็แบบเปิด ครัง้ที ่3 
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จากรูปที่ 10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ของ
อุณหภูมิและความชื้นของทัง้สองโรงเรอืนจะพบว่า 
โรงเรอืนแบบเปิดอุณหภูมไิด้เฉลี่ยอยู่ที ่28.4 °C และ
ความชื้นเฉลี่ยอยู่ที ่71 % ส่วนโรงเรอืนสาธติแบบปิด
นั ้นควบคุมอุณหภูมิได้ เฉลี่ยอยู่ที่  30.8 °C และ 
ความชื้นเฉลี่ยอยู่ที่ 80 % ซึ่งโรงเรอืนสาธิตแบบปิด
นัน้สามารถควบคุมอุณหภูมไิด้ดีกว่าอยู่ 2.2 % และ 
สามารถควบคมุความชืน้ไดด้กีว่า 9 %  

งานวิจัยเรื่องพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชืน้ภายในโรงเพาะเหด็ จากการควบคุมโดย
ไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ส าเรจ็ได้ด้วยดจีากการ
ทดลองทัง้หมด 3 ครัง้ มีการควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้ น ใน โรง เรือ น สาธิต แบ บ ปิ ด  ซึ่ งมีก า ร
เปรยีบเทยีบกบัโรงเรอืนแบบเปิด ซึง่ยนืยนัไดว้่าระบบ
สามารถควบคุมอุณ หภู มิแล ะความชื้ น โดยใช้
ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมีการควบคุมอุณหภูมิ
เฉลี่ยได้ดีกว่าประมาณ  2.8 % และการควบคุม
ความชื้นเฉลี่ยได้ดกีว่าประมาณ 21 % โดยพบว่าโรง
เพาะเหด็แบบเปิดจะไมส่ามารถควบคุมความชืน้ไวไ้ด้
ในระหว่างช่วงเวลา 11.00 น. – 19.00 น.ของวัน 
ในขณะทีโ่รงเรอืนแบบเปิดทีม่กีารการควบคมุอณุหภูมิ
และความชื้นโดยไมโครคอนโทรเลอร์ Arduino ยงัคง
รกัษาระดบัความชืน้ไวไ้ดใ้กลเ้คยีง 80% RH ซึง่สง่ผล
ต่อการเติบโตของเห็ดในด้านน ้ าหนัก โดยพบว่า
น ้าหนกัจะมคีา่มากกว่าระบบเปิดประมาณ 28 % 

ตน้ทุนในการท าวจิยันี้จะมตีน้ทนุในการท าอยู ่
2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 จะเป็นการลงทุนในส่วนของ
ตูค้วบคมุซึง่จะคอ่ยขา้งใชต้น้ทนุสงูเพราะชิน้สว่นในแต่
ละชิ้นจะต้องมีความคงทนต่อการทดลองสูง เช่น 
เซน เซอร์  จอแสดงผล  LCD และ power supply 
ตน้ทุนจะอยู่ที ่2,000-3,000 บาท ส่วนที ่2 จะเป็นการ
ลงทุนของโรงเรอืนเพาะเหด็ ในส่วนนี้จะไม่ลงทุนมาก
นัก จะอยู่ที ่1,000-1,500 บาท ซึ้งทัง้หมดนี้การลงทุน
กข็ึน้อยูก่บัตวัผูว้จิยัในการตดัสนิใจเอง 

ค าขอบคณุ 
ขอขอบคุณ โครงการลูกพระดาบส ตาม

พระราชด าร ิจงัหวดัสมุทรปราการ ทีเ่อื้อเฟ้ือสถานที่
ส าหรบัท าวจิยัชิน้นี้ 
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การใช้แบบจ าลองโครงข่ายใยประสาทเทียมเพ่ือท านาย 
อตัราการไหลผา่นหน้าตดัท่ีได้รบัอิทธิพลจากระดบัน ้าทะเล 

 Using Artificial Neural Network Model to Predict Rate  
of Flow Through a Section Influenced by Sea 

 
วิไลลคัน์ ดอกแย้ม1* และ ผศ.ดร.วรรณดี ไทยสยาม1 

Wilailuck Dokyam1* and Asst.Prof.Dr. Wandee Thaisiam1 
 

ABSTRACT 
The flow characteristics of the lower Chao Phraya River are  influenced by the lunar tidal of the 

Gulf of Thailand. In the case of high tide, it causes a back flow from the sea into the river upstream. The 
lower Chaopraya river is also affected by this phenomena and cause a two-way flow direction.  As a result, 
the traditional flow curve method cannot be used for flow measurement during the event. This study aimed 
to investigate the relationship between flow discharge  in Chaopraya river and sea level at 
the Bang Sai water level station (C.29), Bang Sai district, Ayutthaya, located 118 kilometers away from 
the estuary of Chao Phraya River. This paper utilized artificial neural network (ANN) technique to 
determine the relationship between flow discharge and sea level. By using discharge and water level data 
from Bang Sai water level station (C.29), discharge data from Ban Bang Keaw water level station (C.7A) 
and sea level at Chulachomklao Fort. The analysis results show that the predicted flow discharge is in good 
agreement with the measured flow. From this results, we can apply for flow discharge prediction in the 
future. 
Keywords: water discharge, discharge near estuary, The influence of sea level   
 

บทคดัย่อ 
สภาพการไหลของน ้าในแม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่าง ได้รบัอทิธพิลจากการขึน้ลงของระดบัน ้าทะเลบรเิวณ

ปากอ่าวไทยอยู่ตลอดเวลา กรณีทีน่ ้าทะเลหนุนสงูจะส่งผลใหน้ ้าทะเลไหลยอ้นขึน้มาจากอ่าวไทยสู่แมน่ ้าสายต่างๆ 
แม่น ้าเจา้พระยาตอนล่างไดร้บัอทิธพิลจากน ้าทะเลขึน้ลงส่งผลใหก้ารไหลเป็นแบบสองทศิทาง ซึ่งวธิกีารตรวจวดั
ระดบัน ้าแล้วมาหาความสมัพนัธ์ด้วยอตัราไหลในแม่น ้าไม่สามารถท าได้ การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการไหลของน ้าในแม่น ้ากบัระดบัน ้าทะเล ทีบ่รเิวณสถานีวดัน ้าบางไทร (C.29) อ าเภอ
บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มรีะยะทางห่างจากปากอ่าวไทย 118 กโิลเมตร งานวจิยันี้เลอืกใชโ้ครงขา่ยใย
ประสาทเทยีม (Artificial Neural Network) เป็นเครื่องมอืหาความสมัพนัธร์ะหว่างน ้าในแม่น ้ากบัระดบัน ้าทะเล โดย
เลอืกใชข้อ้มลูอตัราการไหลทีส่ถานีบางไทร (C.29), ขอ้มลูระดบัน ้าทา่ทีส่ถานีบางไทร (C.29), ขอ้มลูอตัราการไหล

320



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

ที่สถานีบ้านบางแก้ว (C.7A) และขอ้มูลระดบัน ้าทะเลที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า จากผลการศกึษาพบว่าสามารถ
น าไปใชท้ านายอตัราการไหลในอนาคตได ้ 
ค าหลกั: อตัราการไหลของน ้า, การไหลบรเิวณปากแมน่ ้า, อทิธพิลของน ้าทะเล  
 

ค าน า 
สภาพการไหลของแม่น ้ าในพื้นที่ใกล้ปาก

แม่น ้า ทัง้ 4 สาย ไดแ้ก่ แม่น ้าท่าจนี แม่น ้าบางปะกง 
แม่น ้าเจา้พระยาและแม่น ้าแมก่ลอง ดงัแสดงในรปูที ่1  
จะได้ร ับอิทธิพลจากการขึ้นลงของระดับน ้ าทะเล
บรเิวณปากอ่าวไทยอยู่ตลอดเวลา ท าให้เกดิน ้าหนุน
สงู (Spring Tide) ปรากฏการณ์เชน่นี้ไม่เพยีงแต่สง่ผล
ให้ปริมาณน ้าทะเลไหลย้อนจากปากอ่าวไทยเข้าสู่
แม่น ้าสายต่างๆ  ยงัเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าลงสู่
ทะเล การตรวจวดัอตัราการไหลที่ไหลผ่านหน้าตดัที่
ได้ร ับอิทธิพลของน ้ าทะเลหนุน ด้วยวิธีเส้นโค้ง
ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบัน ้ากบัอตัราการไหลจงึไม่
สามารถใชไ้ด้ ปจัจุบนัมกีารน าเครื่องวดัปรมิาณการ
ไหล ในล าน ้ า แบบคลื่ น เสีย ง  (Acoustic Doppler 
Current Profiler; ADCP) ประเภทต่างๆ มาช่วยใน
การหาอัตราการไหลของแม่น ้ าเหล่านี้  เช่น Side 
Looking แบบติดตัง้ด้านข้างตลิ่ง  ซึ่งสามารถหา
ความเร็วของกระแสน ้ าและอัตราการไหลได้ แต่
เนื่องจากเครื่องมอืดงักล่าวมรีาคาสูง จงึไม่เป็นทีน่ิยม
น ามาติดตัง้ในล าน ้าสายต่างๆ และเครื่องมือนี้มัก
ติดตัง้ในช่วงฤดูน ้ าหลาก ส่งผลให้ไม่สามารถเก็บ
ขอ้มลูปรมิาณน ้าไดอ้ย่างต่อเนื่อง ดงันัน้การศกึษานี้มี
วตัถุประสงค์เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างอตัราการ
ไหลของน ้ าในแม่น ้ ากับระดับน ้ าทะเล เพื่อน ามา
ประยุกต์ใชใ้นการท านายอตัราการไหลผ่านหน้าตดัที่
พจิารณาแทนการตดิตัง้เครื่องมอื เพื่อใหส้ามารถเกบ็
ขอ้มลูครอบคลุมไดทุ้กพืน้ที ่อกีทัง้ยงัเป็นการประหยดั
งบประมาณในการด าเนินงานยิง่ขึน้ 

 
รปูที ่1 สภาพภมูศิาสตรบ์รเิวณปากแมน่ ้า 

   
กมลวรรณ (2551) ศกึษาโครงข่ายใยประสาทเทยีม 
(Artificial Neural Networks) แบบแพร่ ย้ อ นกลับ 
( Feed Forward Network with Back Propagation 
Algorithm)  เพื่อพยากรณ์หาค่าก าลงัรบัน ้าหนักแบก
ทานของเสาเขม็ตอก เนื่องจากการค านวณดว้ยสตูรมี
ความผดิพลาดจากความเป็นจรงิอยู่มาก จึงใช ้ANN 
พยากรณ์ค่าก าลงัรบัน ้าหนักแบกทานของเสาเขม็ตอก 
ด้วยวิธีของ Levenberg-Marquardt Algorithm โดย
การคดัเลอืกปจัจยัน าเขา้ (Input) ทัง้หมด 6 ขอ้มลู ได้
ผลลพัธ ์(Output) 1 ขอ้มลูและท าการจดัระเบยีบขอ้มลู
เพื่อเพิม่ความแม่นย าของผลลพัธ์ (Normalization) ให้
อยู่ในช่วง -1 ถงึ 1 จากค่าสหสมัพนัธ์ (r) ผลวเิคราะห์
ประสทิธภิาพของโครงขา่ยวดัเป็นค่าเปอร์เซ็นต์เฉลี่ย
ความผดิพลาดสมับูรณ์ (Mean Absolute Percentage 
Error, MAPE) จากสตูร 
 
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

1

𝑛
∑ |

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡−𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡

𝑛
𝑖=1 |*100  (1) 

 
ซึง่ในการพยากรณ์ผลลพัธ์ครัง้นี้มคี่าเปอรเ์ซน็ต์ความ
ผดิพลาดต ่าสุด (MAPE) เท่ากบั 12.07% นัน่แสดงว่า 
ผลการทดสอบทีม่คี่า MAPE น้อยสุดในกระบวนการ
สรา้งแบบจ าลองคอืแบบจ าลองทีด่ทีีส่ดุ   
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ธรีวงศ ์และคณะ (2556) ใชโ้ครงขา่ยใยประสาทเทยีม
ท านายข้อมูลระดับน ้าในลุ่มน ้าชีด้วยข้อมูลปริมาณ
น ้าฝนทีไ่ม่สมบูรณ์ เมื่อสอน (Training) ให้โปรแกรม
เรยีนรูพ้บว่ามคีวามแมน่ย า 96.6% หากน ามาทดสอบ 
(Testing) การท านายระดบัน ้าจากขอ้มลูทีม่อียู่ พบว่า
โปรแกรมสามารถพยากรณ์ระดับน ้าได้แม่นย าถึง 
84.9% ซึ่งอกี 6.99% ไม่มกีารใช้ขอ้มูลที่ขาดหายไป 
ท าให้ทราบว่าโครงข่ายใยประสาทเทียม (Artificial 
Neural Networks)สามารถคาดการณ์ระดับน ้ า ใน
แม่น ้าชไีดถ้งึแมว้่าขอ้มลูปรมิาณน ้าฝนจะไมส่มบูรณ์ก็
ตาม (อุบลรตัน์, 2546) ใชโ้ครงข่ายใยประสาทเทยีม 
(Artificial Neural Networks) แบบแพรย่อ้นกลบั (Back 
Propagation Multilayer Perceptron) เปรยีบเทยีบกบั
ก า ร ใ ช้  Guggenheim-Anderson-de-Boer (GAB) 
ท านายอายุการเก็บจริงของอาหาร  ซึ่ งหากใช้
แบบจ าลองทดสอบจะท าใหไ้ม่ตอ้งใชเ้วลานานในการ
ทดลองเก็บอาหารจริงและมีความถูกต้องสูง  ใน
การศกึษานี้ใชค้วามสมัพนัธร์ะหว่างคา่ Water Activity 
ของอาหารในบรรจุภัณฑ์กบัค่าการซึมผ่านในบรรจุ
ภณัฑ ์และใชข้อ้มลูองคป์ระกอบของอาหาร คณุสมบตัิ
ของบรรจุภณัฑแ์ละสภาวะในการเกบ็รกัษาอาหาร ใน
การทดสอบแบบจ าลองมีการฝึกฝนและเรียนรู้ และ
ทดสอบกระทัง่ได้ค่า r2=0.7953 และ 0.6828 ซึ่งการ
ทดสอบโดยใชแ้บบจ าลองโครงข่ายใยประสาทเทยีม
สามารถท านายอายุการเก็บจริงของอาหารได้ค่าที่
แมน่ย าและถกูตอ้งมากกว่าการใชว้ธิ ีGAB  
ชาญยุทธ (2550) ท าการพยากรณ์น ้าท่าเขา้อ่างเก็บ
น ้าที่ส าคัญในพื้นที่จ ังหวัดชลบุรีและระยอง โดยใช้
ขอ้มูลทีม่อียู่ในอดตีมาหาความสมัพนัธ์เพื่อพยากรณ์
น ้าท่าที่ไหลเข้าอ่างในอนาคต โดยใช้ใช้โครงข่ายใย
ประสาทเทียม(Artificial Neural Networks) พบว่าผล
พยากรณ์ล่วงหน้า 1 – 5 วัน ของทุกพื้นที่ ให้ค่า
สัมประสิทธิก์ารตัดสินใจ (r2train) อยู่ในช่วง 54.60-
64.86% แต่เมื่อชุดขอ้มูลเหล่านัน้มาท าการทดสอบ
พบว่าใหค้่าคา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ (r2test)  ต ่ากว่า 
50% จึงวิเคราะห์ได้ว่ า แบบจ าลองที่มีค่าความ
คลาดเคลื่อนสูงเช่นนี้ ไม่เหมาะสมในการน าไปใช ้ซึ่ง
อาจเกดิจากขอ้มลูไม่สมบูรณ์ เช่น มขีอ้มลูขาดหายใน

บางช่วง พื้นที่ร ับน ้ าของอ่างเก็บน ้ ามีปริมาณน้อย
เกนิไป ความยาวล าน ้าสายหลกัสัน้ ขาดขอ้มูลรบัน ้า
เหนือพืน้ทีท่ีไ่หลเขา้อา่งเกบ็น ้า เป็นตน้ จากการศกึษา
ทีผ่่านมาพบว่าแบบจ าลองโครงข่ายใยประสาทเทยีม 
(Artificial Neural Networks) ส ามา รถ เ รียน รู้ แ ล ะ
ท านายสภาพทางอทุกวทิยาไดด้ ี

ดังนั ้นการศึกษานี้ ได้เลือกต าแหน่งสถานี 
บ า ง ไ ท ร  ( C.2 9 )  อ า เ ภ อ บ า ง ไ ท ร  จั ง ห วั ด
พระนครศรอียุธยา เป็นต าแหน่งศกึษาความสมัพนัธ์
ระหว่างอตัราการไหลผ่านหน้าตดั โดยใชข้อ้มูลอตัรา
การไหลที่สถานีบางไทร (C.29), ขอ้มูลระดบัน ้าท่าที่
สถานีบางไทร (C.29), ข้อมูลอตัราการไหลที่สถานี
บ้านบางแก้ว (C.7A) และขอ้มูลระดบัน ้าทะเลที่ป้อม
พระจุลจอมเกลา้ ดว้ยการใชโ้ครงขา่ยใยประสาทเทยีม 
(Artificial Neural Networks) แบบแพรย่อ้นกลบั (Back 
Propagation Multilayer Perceptron) 
 

พื้นท่ีท่ีศึกษา 
การไหลในแม่น ้าเจ้าพระยาตอนล่างที่ได้รบั

อิทธิพลจากน ้ าทะเลหนุน มีพื้นที่ครอบคลุมตัง้แต่
บรเิวณปากแม่น ้าเจ้าพระยาขึ้นไปทางเหนือน ้า จรด
เขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ชูเกียรติ , 2548) มี
ระยะทางประมาณ 163 กิโลเมตร จากปากอ่าวไทย 
ซึ่งสถานีบางไทร (C.29) เป็นจุดเฝ้าระวังอตัราการ
ไหลทัง้ในช่วงน ้าแล้งและน ้าหลาก มีระยะห่างจาก
ปากอ่าวไทยเป็นระยะทางประมาณ 118 กิโลเมตร 
ปจัจุบนัสถานีบางไทร (C.29) ได้ติดตัง้เครื่องมือวัด
กระแสน ้าแบบคลื่นเสยีง (Acoustic Doppler Current 
Profile) ชนิ ด ติดตั ้ง ด้ า นข้ า งตลิ่ ง  ( Side Looker) 
สามารถตรวจวดัความเรว็ของกระแสน ้าและระดบัน ้า
ได้อย่างต่อเนื่อง บันทึกข้อมูลแบบเวลาจริง (Real 
Time) หากตอ้งการขอ้มลูอตัราการไหล เราสามารถใช้
วิธีความเร็วดัชนี  ( Index Velocity Method) แปลง
ความเรว็ตรวจวดัเป็นอตัราการไหลในล าน ้า ณ เวลา
นั ้นๆได้ (สมเกียรติและคณะ , 2554) มีข้อมูลราย
ชัว่โมงของอตัราการไหลและระดบัน ้า ตัง้แต่ปี พ.ศ.
2555 ถึงปี พ.ศ.2557 ดงันัน้การศึกษานี้จึงเลือกใช้
สถานี บ าง ไทร  (C.29) เ ป็ นต า แห น่ งศึกษาหา
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ความสมัพนัธร์ะหว่างน ้าในแมน่ ้ากบัระดบัน ้าทะเลเพื่อ
ท านายอตัราการไหลทีผ่า่นหน้าตดันัน้ 

 
รปูที ่2 เครือ่งวดักระแสน ้าแบบคลื่นเสยีง (Acoustic 

Doppler Current Profile) 
 
การบนัทกึขอ้มูลทางอุทกวทิยาของสถานีวดั

น ้าโดยทัว่ไป ด าเนินการโดยใชเ้ครื่องมอืเฉพาะทางใน
การตรวจวดั ซึง่อตัราการไหลเป็นอกีหนึ่งขอ้มลูส าคญั
ในการน ามาบรหิารจดัการน ้า แต่บางสถานีไมส่ามารถ
ติดตัง้เครื่องมือได้ตลอดเวลา จึงท าให้ไม่สามารถ
บนัทกึขอ้มูลในช่วงเวลานัน้ๆได้ เครื่องมอืที่น ามาใช้
ในการหาปรมิาณน ้า คอื เครื่องมอืวดักระแสน ้าแบบ
คลื่นเสยีง (Acoustic Doppler Current Profile)  

 

 รปูที ่3 เสน้โคง้ปรมิาณน ้า (Rating Curve) กรณีการ   
ไหลปกต ิสถานีบา้นบางแกว้ (C.7A) จ.อา่งทอง 

 
โดยทัว่ไปจะใช้เส้นโค้งปริมาณน ้า (Rating 

Curve) ในการแสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัน ้าและ
ปรมิาณน ้าในล าน ้า ดงัแสดงในรปูที ่3 แต่เสน้โคง้นี้ไม่
มปีระสทิธิภาพเมื่อใช้กบัแม่น ้าที่ไหลภายใต้อทิธิพล
ของระดบัน ้าทะเล เช่น กรณีแม่น ้าเจา้พระยาตอนล่าง 
เนื่องจากบรเิวณดงักล่าว ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบั

น ้าและปรมิาณน ้าไม่เป็นหนึ่งเดยีว (Unique) ท าให้ที่
ระดบัน ้าหนึ่งค่า สามารถมอีตัราการไหลเป็นไดท้ัง้ค่า
บวกและลบ ดงัแสดงในรูปที่ 5 โดยค่าบวก หมายถงึ 
การไหลของน ้าในแมน่ ้ามทีศิทางไหลจากเหนือน ้าลงสู่
ทา้ยน ้า และค่าลบ หมายถงึ การไหลของน ้ามทีศิทาง
สวนกลับกันระหว่างน ้าในแม่น ้ ากับน ้าทะเล ซึ่งจะ
เ กิด ขึ้ น ได้ ก็ต่ อ เ มื่ อ น ้ า ใ น แม่น ้ า ได้ ร ับ อิทธิพ ล 
จากระดบ้น ้าทะเลหนุน 

ส าหรบัแผนผงัล าน ้าของพืน้ทีศ่กึษา แสดงไว้
ในรปูที ่4 

 

 
รปูที ่4 แผนผงัล าน ้าเจา้พระยา 

 

 
รปูที ่5 ความสมัพนัธข์องน ้าในแมน่ ้ากบัระดบัน ้าทะเล 

สถานีบางไทร (C.29) จ.พระนครศรอียธุยา 
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งานวิจัยนี้ ใช้โครงข่ายใยประสาทเทียม 
(Artificial Neural Networks) เป็นเครื่องมือในการหา
ความสมัพนัธร์ะหว่างอตัราการไหลของน ้าในแม่น ้ากบั
ระดบัน ้าทะเล ซึง่เป็นแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ทีม่ ี
หลกัการท างานคลา้ยสมองของมนุษย ์มเีซลลป์ระสาท 
(Neuron) จ านวนมาก แต่ละเซลล์จะประกอบไปด้วย
นิวเคลยีส ตวัเซลล ์ใยประสาทน าเขา้และแกนประสาท
น าออก โดยทีเ่ซลล์ประสาทจะสามารถรบัค่าน าเขา้ได้
หลายคา่ แต่จะมคี่าน าออกเพยีงคา่เดยีว  และสามารถ
ท างานร่วมกบัสารสนเทศทีไ่ม่ชดัเจนได ้มกีารฝึกสอน 
(Training) ดว้ยตวัประมวลผลทีเ่รยีกว่า นิวรอน ซึง่จะ
ท าหน้าทีส่่งสญัญาณไปยงันิวรอนตวัอื่นๆ ต่างเลเยอร ์
(Layer) ผา่นจุดเชือ่มทีเ่รยีกว่า น ้าหนกั (Weight) ใหม้ี
การเรยีนรู ้จดจ า และทดสอบ (Testing)  

 
รปูที ่6 โครงขา่ยใยประสาทเทยีมแบบแพรย่อ้นกลบั 

(Back Propagation) 
 

ในการนี้ เลือกใช้การท างานโครงข่ายใย
ป ร ะ ส า ท เ ที ย ม  แ บ บ แ พ ร่ ย้ อ น ก ลั บ  ( Back 
Propagation) ซึ่งเป็นการค านวณเชงิประสาท มกีาร
เรยีนรูท้ีก่ระท าโดยการเปรยีบเทยีบระหว่างอตัราการ
ไหลที่ค านวณได้จากแบบจ าลองกบัอตัราการไหลที่
จริงมาหาความสมัพนัธ์ สมการที่ใช้ในการหาความ
ผดิพลาดของขอ้มลู คอื 

 

% Error = |𝑋𝑚𝑒𝑎−𝑋𝑡

𝑋𝑡
| ∗ 100        (2) 

 

 โดย Xt คอื คา่อตัราการไหลจรงิ  
                            (True Value) 
                  Xmea คอื คา่ทีไ่ดจ้ากการทดสอบดว้ย  
                          แบบจ าลอง (Measured value) 

 
อปุกรณ์และวิธีการ 

1. ขัน้ตอนการเตรยีมขอ้มลูของแมน่ ้าเจา้พระยา 
1.1 ขอ้มูลระดบัน ้าท่าและอตัราการไหลราย

ชัว่โมงที่สถานีบางไทร  (C.29), สถานี
บางแกว้ (C.7A) ปี 2555-2557 

1.2 ข้อมูลระดับน ้าทะเลรายชัว่โมงที่สถานี
ป้อมพระจุลจอมเกลา้ ปี 2555-2557  

2. อปุกรณ์การทดสอบ 
2.1 โปรแกรม Math Lab R2014a ที่มีการ

ประมวลผลด้วยโครงข่ายใยประสาท
เทยีม (Artificial Neural Networks) 

2.2 โปรแกรม Microsoft Excel 
3. วธิกีาร 

3.1 จดัเรยีงขอ้มูลปี 2555 โดยใช้ Microsoft 
Excel ก า ห น ด ใ ห้ เ ป็ น ชุ ด ท ด ส อ บ 
(Testing) และ ชุดข้อมูลปี 2556-2557 
ก าหนดใหเ้ป็นชดุฝึกสอน (Training) 

3.2 ท าการทดสอบด้วยโปรแกรม Math Lab 
R2014a โครงข่ายใยประสาทเทียม วิธี 
Input-Output and Curve Fitting  

3.3 สุ่ ม ฝึ ก ส อ น  ( Training) ด้ ว ย ข้ อ มู ล
โครงข่าย 90% ตรวจสอบ 5% และ
ทดสอบโครงข่าย 5% เพื่อความแม่นย า
ของการหาความสมัพนัธ ์ 

3.4 ก าหนดคา่ Hidden Number เพือ่ฝึกสอน
โครงขา่ย ใหผ้ลการทดสอบออกมามคีา่
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) เขา้ใกลห้รอื
เทา่กบั 1 มากทีส่ดุ ดว้ยวธิขีอง 
Levenberg-Marquardt 

3.5 เลอืกใชข้อ้มลูทีใ่หค้า่สมัประสทิธิ ์
สหสมัพนัธท์ีด่ทีีส่ดุจากการฝึกสอน 

ระดบัน ้ำท่ำ

          สถำนีบำงไทร C.29

อตัรำกำรไหล

ระดบัน ้ำทะเล สถำนีบำงไทร C.29

         ป้อมพระจุลจอมเกล้ำ

อตัรำกำรไหล 

      สถำนีบ้ำนบำงแก้ว C.7A

OutputHiddenInput

324



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

(Training) มาท าการทดสอบ (Testing) 
กระทัง่ไดค้วามสมัพนัธข์องขอ้มลู 

3.6 น าผลการทดสอบมาวเิคราะห์
เปรยีบเทยีบระหว่างคา่ทีไ่ดจ้าก
แบบจ าลองโครงขา่ยใยประสาทเทยีม 
(Artificial Neural Networks) กบัขอ้มลู
อตัราการไหลจรงิ 

 
ผล 

 จากการหาความสมัพันธ์ระหว่างอตัราการ
ไหลของน ้าในแม่น ้ากบัระดบัน ้าทะเล ดว้ยโครงขา่ยใย
ประสาทเทยีม (Artificial Neural Networks)  แบ่งออก
ไดเ้ป็น 4 กรณี ตามตารางที ่1 ดงันี้ 

กรณีที ่1 ใชข้อ้มลู ณ ชัว่โมงปจัจุบนั (t) 
กรณีที่ 2 ใช้ข้อมูล ณ ชัว่โมงปจัจุบัน ( t)  

และขอ้มลูยอ้นหลงั 1 ชัว่โมง (t-1) 
กรณีที่ 3 ใช้ข้อมูล ณ ชัว่โมงปจัจุบัน ( t), 

ขอ้มลูยอ้นหลงั 1 ชัว่โมง (t-1) และขอ้มลู   
ยอ้นหลงั 2 ชัว่โมง (t-2) 

กรณีที่ 4 ใช้ข้อมูล ณ ชัว่โมงปจัจุบัน ( t), 
ข้อมูลย้อนหลัง 1 ชัว่โมง ( t-1), ข้อมูล  ย้อนหลัง  
2 ชัว่โมง (t-2) และขอ้มลูยอ้นหลงั 3 ชัว่โมง (t-3) 

ในการฝึกฝนและเรยีนรู ้(Training) 90% 
ตรวจสอบความถกูตอ้ง (Validation) 5% และทดสอบ 
(Testing) อกี 5 % จากจ านวนขอ้มลูทัง้หมด โดยทัง้ 4 
กรณี ใชข้อ้มลูทางอทุกวทิยาปี พ.ศ. 2556 – 2557  
พบว่าทัง้ 4 กรณี ไดผ้ลการศกึษาดงัตารางที ่2 และรปู
ที ่7-10 
 จากผลการฝึกสอน (Training) ของกรณีต่างๆ 
ท าให้ทราบว่าเมื่อมขีอ้มูลการเรยีนรู้มากจะท าให้ค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ดียิง่ขึน้ และเมื่อเพิม่ขอ้มูลไป
เรื่อยๆ ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์จะเริม่คงที่ ซึ่งหาก
ผลฝึกสอนต่างกนัเพยีง 0.1 จะถือว่าการฝึกสอนนัน้
เริม่คงที ่นัน่หมายความว่าขอ้มูลทีเ่พิม่ไปนัน้ไม่มผีล
ทางนัยส าคัญมากนักต่อแบบจ าลองจึงเลือกใช้การ
น าเข้าข้อมูลของกรณีที่ 4 สู่กระบวนการทดสอบ 
(Testing) ซึ่งเป็นข้อมูลย้อนหลัง 3 ชัว่โมง จะแสดง

ตัวอย่างการน าเข้าข้อมูลในตารางที่ 3 โดย Input-
Output-Hidden เทา่กบั 12-1-20  
 

 
รปูที ่7 กราฟแสดงคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธก์รณีที ่1   

ฝึกสอนดว้ยชดุขอ้มลูจ านวน 13,554 ขอ้มลู 
 

 
รปูที ่8 กราฟแสดงคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์  

กรณีที ่2 ฝึกสอนดว้ยชดุขอ้มลูจ านวน 27,102 ขอ้มลู 
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รูปที่  9 กราฟแสดงค่ าสัมประสิทธิ ส์หสัมพันธ ์
กรณีที ่3 ฝึกสอนดว้ยชดุขอ้มลูจ านวน 40,644 ขอ้มลู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่11  กราฟแสดงคา่ Eror Histogram เมือ่ฝึกสอน 

(Training) ตามกรณีที ่4 ชดุขอ้มลู 12-1-20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่10 กราฟแสดงคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 
กรณีที ่4 ฝึกสอนดว้ยชดุขอ้มลูจ านวน 54,180 ขอ้มลู 

 

 
 
 

ตารางที ่1 การน าเขา้ขอ้มลูในกรณีศกึษาแบบต่างๆ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

t t-1 t-2 t-3 t t-1 t-2 t-3 t t-1 t-2 t-3

1 QC.29   

2 QC.29      

3 QC.29         

4 QC.29            

Water level at C.29 Sea level at Chulachomklao Fort Discharge at C.7A
Input Data

กรณีศกึษา Output Data
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แบบจ าลองโครงขา่ยใยประสาทเทยีม (Artificial Neural Networks)    
 

 ตารางที ่2 
 
 
 
 
 
 

 

 
ตารางที ่3 ตวัอยา่งชดุขอ้มลูน าเขา้และสง่ออก  
              กรณีที ่4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
จากผลการเรยีนรู ้(Training) ของกรณีที ่4 

ดงัแสดงในรปูที ่10 ทดสอบดว้ยขอ้มลูทัง้หมดจ านวน 
54,180 ขอ้มลู พบว่ามคีา่ความผดิพลาด (Eror 
Histogram) ทีป่ระมาณ 14.76 ลบ.ม./วนิาท ีจ านวน
ประมาณ 1,400 ครัง้ ดงัแสดงตามรปูที ่11   

เมื่อแบบจ าลองผ่านการเรียนรู้และฝึกฝน  
ดังแสดงตามรูปที่ 12 แล้ว จะพบว่าในการฝึกสอน
ขอ้มลูระยะแรกคา่ความผดิพลาดจะสงู แต่เมือ่ฝึกสอน 
ไปเรื่อยๆ ค่าความผดิพลาดจะลดลง จนกระทัง่เป็น
เส้นตรง จากนั ้นกราฟตรวจสอบความสัมพันธ์  
(Validation) จะเริ่มสูงขึ้น นัน่แสดงว่าการฝึกสอน
ขอ้มลูเริม่มคีวามสมัพนัธก์นัน้อยลง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รปูที ่12  กราฟแสดงคา่ Mean Squared Eror เมือ่   
ฝึกสอน (Training) ตามกรณีที ่4 ชดุขอ้มลู 12-1-20 
 
 

Q (m3/s)

c29 c29 t c29 t-1 c29 t-2 c29 t-3 c29 t c29 t-1 c29 t-2 c29 t-3 c7A t c7A t-1 c7A t-2 c7A t-3

902.71 0.94 0.9 106.00

1048.08 0.84 0.94 0.7 0.9 106.00 106.00

1087.40 0.72 0.84 0.94 0.6 0.7 0.9 106.00 106.00 106.00

946.61 0.60 0.72 0.84 0.94 0.8 0.6 0.7 0.9 107.20 106.00 106.00 106.00

1046.70 0.48 0.60 0.72 0.84 1.3 0.8 0.6 0.7 107.20 107.20 106.00 106.00

1028.23 0.37 0.48 0.60 0.72 2 1.3 0.8 0.6 109.60 107.20 107.20 106.00

775.10 0.32 0.37 0.48 0.60 2.5 2 1.3 0.8 113.20 109.60 107.20 107.20

-266.31 0.50 0.32 0.37 0.48 2.9 2.5 2 1.3 116.80 113.20 109.60 107.20

-851.08 0.78 0.50 0.32 0.37 3.1 2.9 2.5 2 120.80 116.80 113.20 109.60

-809.50 0.95 0.78 0.50 0.32 3.2 3.1 2.9 2.5 123.60 120.80 116.80 113.20

-964.55 1.09 0.95 0.78 0.50 3.1 3.2 3.1 2.9 127.80 123.60 120.80 116.80

-1090.73 1.20 1.09 0.95 0.78 2.9 3.1 3.2 3.1 132.00 127.80 123.60 120.80

Water level (m.MSL) Sea level (m.) Q (m3/s)

1 0.80214 0.82439 0.77902 0.80214
2 0.93926 0.94739 0.88882 0.93719
3 0.94487 0.94152 0.91418 0.94333
4 0.95944 0.92489 0.93761 0.95664

กรณศีกึษา
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 

Trainning

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)

 Validation

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) 

Test

สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r)

 All
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จากนัน้เริม่ทดสอบ (Testing) กรณีที ่4 ด้วย
ชุดขอ้มูลฝึกสอนจ านวน 54,180 ขอ้มูล และทดสอบ
ด้ว ยชุ ดข้อมู ลอีกจ า นวน  24,556 ข้อมู ล  ได้ผล
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของการฝึกสอน rTrain=0.95664 
ดงัแสดงในรูปที่ 10 และให้ค่าความสมัพนัธ์ของการ
ทดสอบเป็น  rTest=0.80351 ดงัแสดงในรปูที ่13  

 

 
รปูที ่13  กราฟแสดงคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 

กรณีที ่4 
 

บทสรปุ 
 ความแม่นย าของแบบจ าลอง โดยผลลพัธ์ที่
ได้จากการค านวณ คือ ค่าอัตราการไหลจากการ
พยากรณ์ แล้วน าไปตรวจสอบกับอัตราการไหลที่
เกดิขึ้นจรงิ โดยใช้ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) และ
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์การตดัสนิใจ (r2) หากมคี่า
เขา้ใกล ้1 นัน่แสดงว่าขอ้มลูทีม่กีารพยากรณ์เป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนักบัขอ้มลูทีต่รวจวดัจรงิ ซึง่คา่ r2 ควรมี
ค่ามากกว่า 0.60 (สถาบันพัฒนาการชลประทาน , 
2551) 

ผลสรุปของงานวิจัยครัง้นี้  ใช้แบบจ าลอง
โครงข่ายใยประสาทเทยีมท านายอตัราการไหลผ่าน
หน้าตดัทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากระดบัน ้าทะเล โดยใชพ้ืน้ที่
ศึกษาที่ ส ถ านี วัดน ้ า บ า ง ไทร  (C.29) พบว่ า ค่ า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เทา่กบั 0.80 และค่าสมัประ
สิทธิการตัดสินใจ (r2) เท่ากับ 0.64  ฉะนัน้เมื่อค่า
สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ (r) เขา้ใกล ้1 และสมัประสทิธิ

การตดัสนิใจ (r2) มคีา่มากกว่า 0.6  นัน่แสดงใหเ้หน็ว่า 
อตัราการไหลที่แบบจ าลองพยากรณ์อตัราการไหล
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนักบัอตัราการไหลทีต่รวจวดั
จรงิ และโดยมสีมการฟงักช์นัความสมัพนัธ ์คอื  

Qp= f [(WLc29(t), WLc29(t-1), WLc29(t-2), 
WLc29(t-3), SL(t), SL(t-1), SL(t-2), SL(t-3), Qc7A(t), 
Qc7A(t-1), Qc7A(t-2), Qc7A(t-3)]                         (3) 
 

นอกจากนี้ย ังพบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
อตัราการไหลกบัขอ้มลูน ้าทีช่ ัว่โมงยอ้นหลงัมากกว่า 3 
ชัว่โมงขึน้ไป ท าให้แบบจ าลองไม่มผีลทางนัยส าคญั
มาก 

ค าขอบคณุ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ ส านักอุทกภาคกลาง ,  
ส านักอุทกภาคตะวนัตก, ส านักบรหิารจดัการน ้าและ
อทุกวทิยา กรมชลประทาน ผูอ้นุเคราะหข์อ้มลูปรมิาณ
น ้าและระดบัน ้า 
 ขอขอบคุณ อาจารย์วชิญ์ ศรวีงษา, อาจารย์
คมสนัต์ ไชโย, อาจารย์กญัญา อินเกลี้ยง, อาจารย์
สมเกยีรต ิอภพิฒันวศิว์, คุณราว ีสอนคุณแกว้และคุณ
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การปรบัปรงุรปูแบบกระบวนการออกแบบเรือ 
Improvement Process Ship Design 

 
มนวิชญ ์วิจิตรรตันะ,1* อ.ดร. ไชยวฒัน์ กล ำ่พล1 และ ผศ.ดร. จกัรพนัธ ์อร่ำมพงษ์พนัธ2์ 

Monnawit Wijitrattana,1* Dr. Chaiwat Klampol1 and Asst.Prof.Dr. Chuckaphun Aramphongphun2 
 

ABSTRACT 
 Interactive Process or Spiral Design is used in each ship design to bring the best quality. However, 

the problem normally found, is that the designers cannot deliver the design to customers and shipyards in 
time from the past. This delay is usually around 20% of the expected duration. This research aims to 
analyze the management of the ship design process by using Critical Path Method (CPM) and reduce 
overlapping process. Design Structure Matrix (DSM) was used to modify the design process for avoiding 
overlapping process or waiting for the information from the previous work. The technique of Resource 
Allocation was used in personal management to reduce the numbers of staff to the minimum. The important 
process of which information must be used in other design process and the process with long period were 
project crashing. The project period is 39 days. This is 23.53% reduction from the original. 
Keywords: Interactive Process, Spiral Design, Critical Path Method, Design Structure Matrix 
 

บทคดัย่อ 
การออกแบบเรือในแต่ละล าจะมีการออกแบบในลักษณะออกแบบกระบวนการท าซ ้ากลับไปมา 

(Interactive Process) หรอืทีเ่รยีกว่า วฏัจกัรการออกแบบ (Spiral Design) เพื่อใหไ้ดเ้รอืทีม่ปีระสทิธภิาพทีด่ทีีสุ่ด 
โดยจะมกี าหนดจากปญัหาทีเ่กดิจากการสง่แบบเรอืไมท่นัตามความตอ้งการของลูกคา้และอูต่่อเรอืซึง่จากทีผ่่านมา
จะล้าช้า 20% ของระยะเวลาโครงการ งานวจิยันี้จะวิเคราะห์หาวิธกีารจดัการโครงการออกแบบเรอื โดยการใช้
เทคนิคระเบยีบวธิวีกิฤต (CPM) และปรบัปรุงขัน้ตอนกระบวนการออกแบบเพื่อลดความซ ้าซอ้นของโครงการโดย
ใช้เมตรกิซ์ความสมัพนัธ์ (DSM) เพื่อจดัการขัน้ตอนออกเรอืแบบเพื่อไม่ให้เกดิการท างานย้อนกลบัหรอืการรอ
ขอ้มลูจากงานกอ่นหน้านี้ จากนัน้จงึใชเ้ทคนิคการจดัสรรทรพัยากร ในการบรหิารบุคลากรในการด าเนินโครงการให้
น้อยทีสุ่ด แลว้จงึท าการเร่งโครงการในส่วนของงานทีส่ าคญัและตอ้งน าขอ้มลูไปใชใ้นการออกแบบอกีหลายๆแบบ
และงานทีใ่ชเ้วลานาน ท าใหร้ะยะการด าเนินโครงการลดลง 23.53% จาก 51 วนัเหลอื 39 วนั 
ค าหลกั: กระบวนการท าซ ้ากลบัไปมา, วฏัจกัรการออกแบบ, เทคนิคระเบยีบวธิวีกิฤต, เมตรกิซค์วามสมัพนัธ์ 
 
 
 

ค าน า 
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การออกแบบเรือและทางด้านวิศวกรรมต่อ
เรอืในประเทศไทยถา้เปรยีบเทยีบกบัต่างประเทศแลว้ 
ประเทศไทยยงัล้าหลงัทางด้านความรูแ้ละเทคโนโลยี
หรอืการให้การสนับสนุนจากองค์กรภาครฐั ซึ่งทัง้ที่
ประเทศไทยเป็นทางผ่านของเรอืสนิคา้ในการส่งถ่าย
สินค้า หรือเรือเดินสมุทร และความรู้ทางด้านการ
ออกแบบเรอืในประเทศไทยยงัถือเป็นเรื่องใหม่ ทัง้ที่
ประเทศไทยและวิถีการด ารงชีวิตได้ผูกพันกับการ
คมนาคมทางน ้ามาตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั 

ประเทศไทยมีอู่ส าหรับการต่อเรือและซ่อม
เรืออยู่จ านวนมาก แต่ยงัขาดบุคลากรทางด้านการ
ออกแบบเรอือยู่จ านวนมาก และยงัไม่มนีวตักรรมและ
เทคโนโลยทีางด้านการออกแบบเรอืให้เท่าเทยีมกบั
นานาชาต ิซึ่งจากสาเหตุขา้งต้นท าใหเ้ราต้องเพิม่ขดี
ความสามารถในทางด้านการออกแบบเรือ  และ
สามารถมีนวัตกรรมใหม่ๆมา เพิ่ มศักยภาพใน
อุตสาหกรรมการต่อเรอืและออกแบบเรอืในประเทศ
ไทย 

การออกแบบเรือหนึ่งล านัน้หากไม่ใช่การ
ดดัแปลงแบบมาจากเรอืทีม่ใีชอ้ยู่แลว้ มกัจะตอ้งมกีาร
ด าเนินการออกแบบในลักษณะที่ท าซ ้ าไปซ ้ามา 
( Iterative Process) ทั ้งนี้ เ พื่ อหาจุ ดที่ท า ให้ เ รือมี
ประสทิธิภาพที่ดีที่สุดของระบบทุกระบบในเรอื  ซึ่ง
เป็นทีรู่จ้กักนัใน วฎัจกัรการออกแบบ (Spiral Design) 

แบบเรือที่ได้ท าการส่งล่ าช้าไม่ทันตาม
ก าหนดกบัการด าเนินโครงการต่อเรอืทีอู่่ต่อเรอื ท าให้
การด า เนินโครงการต่อเรือไม่ทันตามที่ก าหนด 
เนื่องจากการออกแบบจะท าในลักษณะท าซ ้าไปมา 
( Iterative Process) หรือที่ เ รีย ก ว่ า  วัฎ จัก ร ก า ร
ออกแบบ (Spiral Design) เพื่อให้ได้จุดที่ท าให้เรือมี
ประสิทธิภาพดีที่สุดและตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า และกระบวนการในการออกแบบเรือมีการ
จดัล าดบัขัน้ตอนทีซ่ ้าซ้อนท าใหเ้กดิความไม่ต่อเนื่อง
ในการด าเนินการออกแบบเรอื 

ซึ่งส่วนมากเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความ
ตอ้งการของเจา้ของเรอืท าใหเ้กดิความล่าชา้ ซึง่ถา้ไม่
ใช้ส่วนที่กระทบกบัโครงสร้างหลกั (Main Structure) 
กจ็ะไม่ต้องท าการออกแบบซ ้าหลายขัน้ตอน แต่ถ้ามี

ก า ร เ ป ลี่ ย น แปล งขน าดของตัว เ รือ  (Principle 
Dimension) ท าให้ต้องเริ่มท าการออกแบบซ ้าใหม่
ตัง้แต่ต้น รวมถึงงบประมาณการก่อสร้างของเรอืซึ่ง
ต้องอยู่ในงบประมาณที่ลูกค้าก าหนดไว้ และปญัหา
ทางดา้นอู่ต่อเรอืซึง่มขีอ้ก าหนดทางดา้นเครื่องมอืหรอื
ขดีความสามารถของอู่ต่อเรอืแต่ละทีไ่ม่เท่ากนั ท าให้
ตอ้งมกีารดดัแปลงแบบแปลนเรอืให้สามารถต่อเรอืได้
ตามทีเ่จา้ของเรอืตอ้งการ 

โดยวตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้ เพื่อปรบัปรุง
และวางแผนการจดัการกระบวนการโครงการออกแบบ
เรือ เพื่อลดขัน้ตอนวัฎจักรการออกแบบ “Spiral 
Design” ให้สามารถลดระยะเวลาโครงการการ
ออกแบบเรอืได้ 20% และบรหิารจัดการบุคลากรใน
การด าเนินโครงการออกแบบเรอืใหน้้อยทีส่ดุ 

การวางแผนและควบคุมโครงการด้วย
เทคนิคระเบียบวิธีวิกฤต (Critical Path Method : 
CPM) 

การบริหารงานโครงการขนาดใหญ่ ซึ่ง
ประกอบดว้ยกจิกรรมต่างๆ มากมายจ าเป็นตอ้งมกีาร
วางแผน ก าหนดขัน้ตอนในการท างาน และควบคุม
ความก้าวหน้าของโครงการเป็นอย่างดี ในปจัจุบัน
เทคนิคของการบริหารโครงการที่นิยมใช้กนั ได้แก่ 
Gantt Chart , เทคนิค PERT และ CPM 

เทคนิ คร ะ เบียบวิธี วิกฤต  (Critical Path 
Method : CPM) เ ป็นเทคนิคเชิงปริมาณด้านการ
วิ เ ค ร า ะห์ ข่ า ย ง าน  (Network analysis) ที่ ใ ช้ กัน
แพร่หลายในการวางแผนและควบคุมงานทีม่ลีกัษณะ
เป็นงานโครงการ (งานทีม่จีุดเริม่ตน้และจุดสิน้สดุ และ
สามารถกระจายเป็นงานย่อยทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัได้) 
ซึง่จะชว่ยใหผู้บ้รหิารโครงการสามารถด าเนินโครงการ
ใหส้ าเรจ็ตามเวลาและในงบประมาณทีก่ าหนด 

ก า ร จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร  ( Resource 
Allocation)  

ทรพัยากร ได้แก่ สิง่ที่ต้องใช้รวมทัง้คนด้วย 
อาจจะท าขัน้ตอนการจัดสรรทรัพยากรก่อนการ
พิจารณาความเสี่ยงได้ เมื่อจัดสรรทรัพยากรลงใน 
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Activity Plan แล้วอาจต้องมีการปรับ Activity Plan 
ใหม ่เชน่ ระยะเวลาขัน้ตอนการปฏบิตังิาน  

การวางแผนและจัดสรรทรัพยากรต้องให้
เหมาะสมกบัการปฏบิตังิาน ถ้าจดัสรรทรพัยากรมาก
เกินไปจะไม่คุ้มกับการลงทุน เมื่อจัดสรรทรพัยากร
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้จะไดต้ารางซึง่ประกอบดว้ย 

1.  Activity Schedule ตารางแผนงาน ตัง้แต่
เริม่ตน้จนเสรจ็สมบรูณ์ 

2.  Resource Schedules ตารางช่วงเวลาที่
ตอ้งใช ้Resource 

3.  Cost Schedules ตารางไดค้า่ใชจ้่ายในแต่
ละ Activity 

ความหมายของการก าหนดก าลงัคนในทีน่ี้ก็
คอื การพจิารณาก าหนดเวลาการท างานใหก้บัคนแต่
ละคนเพื่อใหก้ารจดัจ านวนคนเขา้ท างานให้เพยีงพอ
กบัความตอ้งการและเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  

เมตริกซ์ความสมัพนัธ์ Design Structure 
Matrix (DSM) 

เมตรกิซ์ความสมัพนัธ์มรีูปแบบเป็นเมตรกิซ์
จัตุร ัสถูกพฒันาขึ้น เพื่อใช้ในการจ าลองระบบหรือ
กระบวนการทีม่คีวาม ซบัซ้อนในงานวศิวกรรม เพื่อ
ท าความเขา้ใจเกีย่วกบัการไหลของขอ้มูลและการขึน้
ต่อกันระหว่างกิจกรรมต่างๆภายในระบบในแต่ละ 
Element คอลมัน์ (Column) ใช้แสดงแทน Input และ
แถว (Row) เป็น Output (Browning, 2001), (Yassine, 
2004) ได้อธิบายถึงการก าหนดค่าความสมัพนัธ์โดย
ก าหนด ให้ เ ค รื่ อ งหมาย  "X" หรือ  " 1" แทนค่ า
ความสมัพนัธ์ระหว่าง 2 Element และ "0" หรอืไม่ท า
เครื่องหมายใด ๆ แทนความเป็นอสิระจากกนัระหว่าง 
Element ซึ่งลักษณะของทิศทางความสัมพันธ์แบ่ง
ออกเป็นสองทศิทาง คอื ทศิทางไปขา้งหน้า (Forward) 
เป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ใต้แนวทแยงมุม (Diagonal) 
และทศิทางวนกลบั (Feedback) เป็นความสมัพนัธ์ที่
อยูเ่หนือแนวทแยงมมุ การเปลีย่นรปูแบบขา่ยงานเป็น
ค่าความสมัพนัธ์เพื่อก าหนดลงในเมตรกิซ์ท าได้โดย
การพจิารณารปูแบบการเชื่อมต่อของแต่ละคู่กิจกรรม 
ซึง่แบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ดงัแสดงในภาพประกอบ  

1.  แบบเป็นอิสระจากกัน ( Independent) 
เปรยีบเสมอืนกบัการท างานแบบคูข่นานกนั (Parallel)  

2.  แบบความสมัพนัธ์เชงิล าดบั (Sequential) 
เปรียบเสมือนการท างานตามล าดับ (Series) โดย
กจิกรรมหลงัจะเริม่ไดก้ต็่อเมือ่กจิกรรมกอ่นหน้าสิน้สุด
กระบวนการท างาน  

3.  แบบขึ้นต่อกัน (Coupled) เป็นลักษณะ
การท างานที่เกิดการวนกลับระหว่างคู่กิจกรรม
จนกระทัง่ 

 
 

 
รปูที ่1 รปูแบบการเชือ่มต่อของแต่ละคูใ่นการท า 

Design Structure Matrix 
 
ได้ค่ าที่ เหมาะสมจึงจะส่ งงานต่อไปยัง 

กจิกรรมถัดไป เมื่อแบบจ าลองแสดงให้เห็นรูปแบบ
กจิกรรมทีม่กีารวนกลบั ล าดบัการท างานจ าเป็นต้อง
ถูกจดัเรยีงใหม่ด้วยขัน้ตอนวิธี (Algorithm) เพื่อสลบั
ต าแหน่งของแถวหรอืคอลมัน์ จนกระทัง่ได้เมตรกิซ์
แบบสามเหลี่ยม (Triangular Matrix) ซึ่งมีลักษณะ
ความสมัพนัธ์แบบเชิงล าดบัโดยมจี านวนกจิกรรมที่
เกดิการวนกลบัน้อยที่สุดดงันัน้ เมื่อเปลี่ยนเมตรกิซ์
ความสมัพนัธ์กลบัไปสู่แบบจ าลองระบบงานจะแสดง
ใหเ้หน็ความซบัซอ้นของระบบงานลดลง 

วิธีการ 
การวิเคราะห์ถึงปญัหาความล้าช้าในการ

ออกแบบ เ รือ จ ะต้อ งพิจ า รณาถึงขั ้น ตอนและ
กระบวนการในการออกแบบ โดยวิธีการที่จะใช้
ศกึษาวจิยัจะแบ่งเป็น 5 ข ัน้ตอน คอื 

 1. ศกึษาและรวบรวมขอ้มลูเรอืทีจ่ะออกแบบ 
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 ขอ้มลูจ าเพาะของเรอืและเสน้ทางการเดนิเรอื
ที่จะท าการขนส่งสินค้าหรือเดินทางเพื่อตรวจสอบ
ความลึกของล่องน ้าเพื่อจะออกแบบระดบัการกนิน ้า
ลกึของเรอื (Draft Design), ความยาว (Length), ความ
กวา้ง (Breadth) เพื่อใหเ้ป็นไปตามความต้องการของ
เจ้าของเรือ และการทรงตัวของเรือ (Ship Stability) 
เพือ่ความปลอดภยัในการเดนิทางและสนิคา้ 

 ก า ร อ อ ก แ บบ โ ค ร ง ส ร้ า ง ห ลั ก  ( Main 
Structure) โดยเริ่มจากแบบหน้าตัดกลางล า เรือ 
(Midship Section) ว่ามี Section Modulus ของหน้า
ตดักลางล าเรอืและสว่นของโครงสรา้งสามารถรบัแรงที่
เกิดจากการกระท าของคลื่น (Sagging & Hogging) 
จากนัน้จงึท าการออกแบบโครงสรา้งหลกัต่างๆของเรอื 
ตามด้ วย  การออกแบบอุปกร ณ์ต่ า งๆบน เ รือ 
(Outfitting) ใหม้คีวามเหมาะสม แขง็แรง เช่น Bollard 
& Rope Guide, Manhole & Access Ladder, Hand 
Rail & Guard Rail เพือ่ส าหรบัการใชง้านบนเรอื 

 2. ศึกษาหาปจัจัยและสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความลา้ชา้ในการออกแบบเรอื  

แบบเรือที่ได้ท าการส่งล่ าช้าไม่ทันตาม
ก าหนดกบัการด าเนินโครงการต่อเรอืทีอู่่ต่อเรอื ท าให้
การด า เนินโครงการต่อเรือไม่ทันตามที่ก าหนด 
เนื่องจากการออกแบบจะท าในลักษณะท าซ ้าไปมา 
( Iterative Process) หรือที่ เ รีย ก ว่ า  วัฎ จัก ร ก า ร
ออกแบบ (Spiral Design) ตามที่แสดงในรูปที่  2 
เพื่อใหไ้ด้จุดทีท่ าใหเ้รอืมปีระสทิธภิาพดทีีสุ่ดและตรง
ตามความต้องการของลูกคา้ และกระบวนการในการ
ออกแบบเรอืมกีารจดัล าดบัขัน้ตอนทีซ่ ้าซอ้นท าใหเ้กดิ
ความไมต่่อเนื่องในการด าเนินการออกแบบเรอื 

 

 

รปูที ่2 วฎัจกัรการออกแบบ (Spiral Design) 
 
การเปลี่ยนแปลงความต้องการของเจ้าของ

เรอืท าใหเ้กดิความล่าชา้ ซึ่งถา้ไม่ใชส้่วนทีก่ระทบกบั
โครงสร้างหลัก (Main Structure) ก็จะไม่ต้องท าการ
ออกแบบซ ้าหลายขัน้ตอน แต่ถ้ามกีารเปลี่ยนแปลง
ขนาดของตัวเรือ (Principle Dimension) ท าให้ต้อง
เริม่ท าการออกแบบซ ้าใหม่ตัง้แต่ตน้ โดยส่วนทีส่ าคญั
ที่สุดคือส่วนของความแข็งแรงของตัวเรือ (Ship 
Strength) และน ้าหนักของเรอืเบา (Light Ship) ซึง่จะ
มผีลกระทบกบัการบรรทุกของสนิคา้ การทรงตวัของ
เรอื (Ship Stability) และระบบขบัเคลื่อนของเรอื (Ship 
Propulsion) จนถงึงบประมาณการก่อสรา้งของเรอืซึ่ง
ต้องอยู่ ในงบประมาณที่ลูกค้าก าหนดไว้ปญัหา
ทางดา้นอู่ต่อเรอืซึง่มขีอ้ก าหนดทางดา้นเครื่องมอืหรอื
ขดีความสามารถของอู่ต่อเรอืแต่ละทีไ่ม่เท่ากนั ท าให้
ต้องมีการดัดแปลงแบบแปลนเรือให้สามารถต่อได้
ตามที่เจ้าของเรือต้องการ  ซึ่งจะต้องย้อนกลับมา
ออกแบบใหม่ เพื่อ ให้เหมาะสมกับอู่ ต่อ เรือ และ
งบประมาณการกอ่สรา้งเรอื 
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3. การปรับปรุงกระบวนการออกแบบเรือ
และวฏัจกัรการออกแบบ (Spiral Design) 

 โดยเริม่จากน าแบบเรอืที่ต้องด าเนินงานใน
โครงการออกแบบเรอื มาเขยีนแผนผงัในการด าเนิน
โครงการว่าขัน้ตอนไหนต้องเริ่มก่อนหรือหลัง เพื่อ
น ามาท าแผนภูมิ Activity on Arc (AOA) เพื่อเขียน
ตารางการด าเนินการ โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
Project กา รจัดก า ร ว า งแผน โค ร งกา ร  ในกา ร
ค านวณหาระยะเวลาของงานแต่ละงานในโครงการ 

 3.1 Earliest start time (ES) 
 3.2 Latest start time (LS) 
 3.3 Earliest finish time (EF) 
 3.4 Latest finish time (LF) 
 หาสายงานวกิฤต (Critical Path) เพื่อทีจ่ะท า

การจัดการวางแผนในการบริหารโครงการ เพื่อลด
ระยะเวลาของการด าเนินโครงการออกแบบเรอื 
 
ตารางที ่1  ตารางเวลาการเริม่ต้นและสิน้สุดของงาน
แต่ละงานในการออกแบบเรอื 

No. Task Name Duration Start Finish 

1 General Arrangement 5 days 23/11/58 27/11/58 

2 Midship Section 10 days 30/11/58 11/12/58 

3 
3D Ship Model & Line 
Plan 

10 days 30/11/58 11/12/58 

4 Offset Table 1 day 14/12/58 14/12/58 

5 
Ship Tank Capacity 
Plan 

3 days 14/12/58 16/12/58 

6 Tank Table 5 days 17/12/58 23/12/58 

7 Tank Calibration 5 days 24/12/58 30/12/58 

8 
Prelim Stability & 
Damage Stability 

10 days 6/1/59 19/1/59 

9 
Frame Section & 
Bulkhead Section 

10 days 15/12/58 28/12/58 

10 
Construction Profile & 
Deck Plan 

10 days 15/12/58 28/12/58 

11 
Deckhouse 
Construction 

3 days 29/12/58 31/12/58 

12 Shell Expansion 2 days 29/12/58 30/12/58 

13 
Side Longitudinal 
Construction 

2 days 29/12/58 30/12/58 

14 
Side Stringer 
Construction 

2 days 29/12/58 30/12/58 

15 Lightship Estimate 3 days 1/1/59 5/1/59 

16 Bollard & Rope Guide 2 days 29/12/58 30/12/58 

17 
Hand Rail & Guard 
Rail 

2 days 29/12/58 30/12/58 

18 Skeg Construction 2 days 29/12/58 30/12/58 

19 
Docking Plan & Drain 
Plug 

1 day 29/12/58 29/12/58 

20 
Manhole & Access 
Ladder 

3 days 29/12/58 31/12/58 

21 
Ship Name & Draft 
Mark 

1 day 29/12/58 29/12/58 

รปูที ่2  แผนผงั Activity on Arc (AOA) แสดงสายงานวกิฤต (Critical Path) โครงการออกแบบเรอื 
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22 Inclining Test 2 days 20/1/59 21/1/59 

23 
Inclining Test Report 
& Light Ship 

1 day 22/1/59 22/1/59 

24 
Final Stability & 
Damage Stability 

5 days 25/1/59 29/1/59 

25 Delivery 1 day 1/2/59 1/2/59 

 
 4. การปรับปรุงเพื่อลดความซับซ้อนของ

โครงการโดยใช้ เมตริกซ์ความสัมพันธ์ (Design 
Structure Matrix : DSM) 

 การออกแบบเรอืจะมคีวามซบัซอ้น หรอืมกีาร
น าข้อมูลจากงานที่ท าก่อนหน้านี้ เพื่อใช้ในการ
ออกแบบในสว่นทีจ่ะท าการออกแบบในสว่นต่อไปของ
เรอื จงึตอ้งมกีารเรยีงล าดบัความส าคญัของงานแต่ละ
งานว่างานไหนควรเริ่มก่อนและงานไหนควรท าใน
ล าดับต่อมา เพื่อที่จะได้ไม่มีการรอข้อมูลหรือต้อง
ท างานย้อนหลังจะท าให้เสียเวลาในการด าเนิน
โครงการ 

 Design Structure Matrix (DSM) จะช่วยลด
ความซับซ้อนของงานและจัดล าดับของงานใน
โครงการเพื่อลดปญัหาการทีเ่ราต้องท างานยอ้นกลบั
เพื่อรอขอ้มูลของงานทีเ่ราจะด าเนินการ หรอืกลบัไป
แกไ้ขงานกอ่นหน้านี้ 

 การออกแบบเรอืจะมคีวามซบัซอ้น หรอืมกีาร
น าข้อมูลจากงานที่ท าก่อนหน้านี้ เพื่อใช้ในการ
ออกแบบในสว่นทีจ่ะท าการออกแบบในสว่นต่อไปของ
เรอืซึง่กต็อ้งใชแ้ผนผงั Activity on Arc (AOA) มาช่วย
ในการ ใน เขียนแผนผัง  Design Structure Matrix 
(DSM) ว่างานที่จะด าเนินการต้องใช้ข้อมูลจากงาน
กอ่นหน้านี้คอืงานอะไรบา้ง และงานทีด่ าเนินการอยูจ่ะ
มงีานอะไรต่อไปทีร่อขอ้มูลอยู่ แนวนอนจะบอกงานที่
จะด าเนินการ (Reachability Set) ส่วนแนวตัง้จะบอก
งานที่จะด าเนินการต่อไป (Antecedent Set) แต่ต้อง
ใชข้อ้มลูจากงานทีด่ าเนินการอยู่ 

 โดยทีเ่สน้ทแยงมุมของเมตรกิซ์จะบอกถงึว่า
ในส่วนที่อยู่ใต้เส้นจะเป็นส่วนที่งานด าเนินการไป
ขา้งหน้า ส่วนทีอ่ยู่เหนือเสน้ทแยงมุมจะเป็นในส่วนที่

งานต้องท าการย้อนกลับเพื่อรอข้อมูลของงานที่
ด าเนินการอยู ่

 
รปูที ่3 Design Structure Matrix  

กอ่นด าเนินการปรบัปรงุ 
 

จากตารางจะเห็นว่ามีงานที่ต้องรอข้อมูล
ย้ อ นกลับ ม า นั ้น คือ  Prelim Stability & Damage 
Stability ทีต่้องรอขอ้มูลจาก Light Ship Estimate จะ
เห็นได้ว่ามีส่วนของงานในโครงการจัดล าดับการ
ด าเนินงานไม่เหมาะสมท าให้เกิดการซับซ้อนของ
ขัน้ตอนการด าเนินงานในโครงการ 

เมื่อแบบจ าลองแสดงใหเ้หน็รปูแบบกจิกรรม
ทีม่กีารวนกลบั ล าดบัการท างานจ าเป็นตอ้งถกูจดัเรยีง
ใหมด่ว้ยขัน้ตอนวธิ ี(Algorithm) เพือ่สลบัต าแหน่งของ
แถวหรอืคอลมัน์ จนกระทัง่ไดเ้มตรกิซแ์บบสามเหลีย่ม 
(Triangular Matrix) ซึ่งมีลักษณะความสัมพันธ์แบบ
เชงิล าดบัโดยมจี านวนกจิกรรมทีเ่กดิการวนกลบัน้อย
ทีสุ่ดดงันัน้ เมื่อเปลีย่นเมตรกิซค์วามสมัพนัธ์กลบัไปสู่
แบบจ าลองระบบงานจะแสดงใหเ้หน็ความซบัซอ้นของ
ระบบงานลดลง 
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NAME No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

GENERAL ARRANGEMENT 1

MIDSHIP SECTION 2

3D SHIP MODEL & LINE PLAN 3

OFFSET TABLE 4

SHIP TANK CAPACITY PLAN 5

TANK TABLE 6

TANK CALIBRATION 7

PRELIM STABILITY & DAMAGE STABILITY 8

FRAME & BULKHEAD SECTION 9

CONSTRUCTION PROFILE & DECK PLAN 10

DECKHOUSE CONSTRUCTION 11

SHELL EXPANSION 12

SIDE LONGITUDINAL CONSTRUCTION 13

SIDE STRINGER CONSTRUCTION 14

LIGHTSHIP ESTIMATE 15

BOLLARD & ROPE GUIDE 16

HAND RAIL & GUARD RAIL 17

SKEG CONSTRUCTION 18

DOCKING PLAN & DRAIN PLUG 19

MANHOLE & ACCESS LADDER 20

SHIP NAME & DRAFT MARK 21

INCLINNING TEST 22

INCLINNING TEST REPORT & LIGHT SHIP 23

FINAL STABILITY & DAMAGE STABILITY 24

DELIVERY 25
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รปูที ่4 Design Structure Matrix  

หลงัด าเนินการปรบัปรงุ 
 

เมือ่หลงัจากการท า Design Structure Matrix 
(DSM) แล้ว จัดเรยีงตารางการด าเนินงานโครงการ
ใหมด่งัรปูที ่4 เพื่อจะไดท้ราบว่าตารางการด าเนินงาน
จะไม่มกีารท างานยอ้นหลงัหรอืการรอขอ้มูลของงาน
ในโครงการ งานสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
จนเสรจ็สิน้โครงการ 

 5. การออกแบบแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคล (Resources Allocation) และการวางแผนการ
เรง่โครงการ (Project Crashing) 

 การ เ ร่ ง โครงการ  (Project Crashing) ใน
โครงการออกแบบเรอื ท าไดโ้ดยการเพิม่บุคลากรเขา้

ไปชว่ยในการด าเนินการในงานแต่ละงานใหร้วดเรว็ขึน้ 
โดยการทีจ่ะลดระยะเวลาโครงการไดน้ัน้ตอ้งจะตอ้งไป
ลดเวลางานในสายงานวกิฤต (Critical Path) โดยเพิม่
จ านวนบุคคลากรเข้าไปจะช่วยลดเวลางานนัน้ได้
ครึง่หนึ่งของระยะเวลาทัง้หมด  

 การเพิม่บุคลากรมากเกนิความจ าเป็นกจ็ะท า
ใหเ้พิม่คา้ใชจ้่ายของโครงการเนื่องจากตอ้งเสยีค่าจา้ง
คนเขา้มาช่วยด าเนินงาน ดัง้นัน้การเพิ่มจ านวนคน
ตอ้งเพิม่ตามความเหมาะสม เทา่ทีจ่ าเป็นและใชใ้หเ้กดิ
ประโยชน์สงูทีส่ดุ  

 โครงการออกแบบเรือ  ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานทัง้หมดใชเ้วลา 51 วนั ซึง่วตัถุประสงคข์อง
การวจิยันี้ ตอ้งการลดระยะเวลาการด าเนินโครงการลง
ให้ได้ 20% ของเวลาการในการด าเนินโครงการ
ทัง้หมด และใชท้รพัยากรบุคคลใหน้้อยทีส่ดุและไมเ่กนิ 
4 คน  
 จากรูปที ่5 ในช่วงวนัที ่29 และ 30 ธนัวาคม 
2558 มกีารใชม้กีารใชบุ้คลากร 9, 11 คนตามล าดบัซึง่
เนื่องจากการด าเนินโครงการออกแบบเรอื ดงันัน้จึง
ต้องด าเนินการออกแบบแผนการบริหารทรพัยากร
บุคคล (Resources Allocation) งานในโครงการ 
 การจดัการท าได้โดยการเปลี่ยนตารางเวลา
งานใหไ้มซ่อ้นทบักนัเกนิ 4 งานใน 1 วนั ดงันัน้จะตอ้ง
มีท าการออกแบบแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
(Resources Allocation) ตารางเวลางานในวันที่ 29 
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NAME No. 1 3 2 4 9 10 11 12 13 14 5 6 7 15 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

GENERAL ARRANGEMENT 1

3D SHIP MODEL & LINE PLAN 3

MIDSHIP SECTION 2

OFFSET TABLE 4

FRAME & BULKHEAD SECTION 9

CONSTRUCTION PROFILE & DECK PLAN 10

DECKHOUSE CONSTRUCTION 11

SHELL EXPANSION 12

SIDE LONGITUDINAL CONSTRUCTION 13

SIDE STRINGER CONSTRUCTION 14

SHIP TANK CAPACITY PLAN 5

TANK TABLE 6

TANK CALIBRATION 7

LIGHTSHIP ESTIMATE 15

PRELIM STABILITY & DAMAGE STABILITY 8

BOLLARD & ROPE GUIDE 16

HAND RAIL & GUARD RAIL 17

SKEG CONSTRUCTION 18

DOCKING PLAN & DRAIN PLUG 19

MANHOLE & ACCESS LADDER 20

SHIP NAME & DRAFT MARK 21

INCLINNING TEST 22

INCLINNING TEST REPORT & LIGHT SHIP 23

FINAL STABILITY & DAMAGE STABILITY 24

DELIVERY 25

NAME 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

GENERAL ARRANGEMENT

3D SHIP MODEL & LINE PLAN

MIDSHIP SECTION

OFFSET TABLE

FRAME & BULKHEAD SECTION

CONSTRUCTION PROFILE & DECK PLAN

DECKHOUSE CONSTRUCTION

SHELL EXPANSION

SIDE LONGITUDINAL CONSTRUCTION

SIDE STRINGER CONSTRUCTION

SHIP TANK CAPACITY PLAN

TANK TABLE

TANK CALIBRATION

LIGHTSHIP ESTIMATE

PRELIM STABILITY & DAMAGE STABILITY

BOLLARD & ROPE GUIDE

HAND RAIL & GUARD RAIL

SKEG CONSTRUCTION

DOCKING PLAN & DRAIN PLUG

MANHOLE & ACCESS LADDER

SHIP NAME & DRAFT MARK

INCLINNING TEST

INCLINNING TEST REPORT & LIGHT SHIP

FINAL STABILITY & DAMAGE STABILITY

DELIVERY

Man Power 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 11 9 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Feb-16Nov-15 Dec-15 Jan-16

รปูที ่5 ตารางการด าเนินโครงการออกแบบเรอื โดยแสดงสายงานวกิฤต (สแีดง) และ งานปรกต ิ(สเีขยีว) 
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และ 30 ธนัวาคม 2558 โดยจะต้องท าการตรวจสอบ
ก่อนว่าจะไม่กระทบกบัระยะเวลาการด าเนินงานของ
โครงการหรอืกระทบสายงานวกิฤต (Critical Path) ซึง่
จะท าใหร้ะยะเวลาของโครงการเปลีย่น โดยจะตอ้งท า
การตรวจสอบก่อนว่ามีงานใดบ้างที่มีเวลายืดหยุ่น 
(Slack Time) 
 การที่จะท าการออกแบบแผนการบริหาร
ทรพัยากรบุคคล (Resources Allocation) จะตอ้งเลอืก
งานที่มีเวลายืดหยุ่น (Slack Time) หลายวัน ดังนัน้
งานทีส่ามารถเลื่อนได้คอื Ship Tank Capacity Plan, 
Tank Table, Tank Calibration, Bollard & Rope 
Guide, Hand Rail & Guard Rail, Skeg Construction, 
Docking Plan & Drain Plug, Manhole & Access 
Ladder, Ship Name & Draft Mark ซึ่งมเีวลายดืหยุ่น 
(Slack Time) หลายวัน ดังนัน้จึงด าเนินการจัดการ
แผนงานของงานทีจ่ะท าการเลื่อนงาน  

 การจัดการเวลาการด าเนินงาน ทัง้ในวันที่ 
29-30 ธันวาคม 2558 เนื่องจากใช้บุคลากรเกินที่
ก าหนดไว้จ านวน 4 คน และในวนัที ่15-28 ธนัวาคม 

2558 เนื่องจากเมื่อท าการเร่งโครงการแล้ว จะท าให้
ชว่งเวลาดงักล่าวใชบุ้คลากรเกนิทีก่ าหนดไวจ้ านวน 4 
คน เมื่อท าการเร่งโครงการแล้ว  จะได้เวลาการ
ด าเนินงานใหม ่ดงันัน้จงึสรปุไดจ้ากรปูที ่6 

 จากนัน้จะด าเนินการจัดการเร่งโครงการ 
(Project Crashing) โดยการเพิม่บุคลากรเข้าไปช่วย
ในโครงการออกแบบเรือ เพื่อลดระยะเวลาของ
โครงการให้ได้ 20% ของระยะเวลาการด าเนินงาน
โครงการ  โดยจะท าการ เร่ ง โครงการ  (Project 
Crashing) ในงานที่ใชร้ะยะเวลานาน และงานที่มผีล
ต่อระยะเวลาการด าเนินโครงการ นัน้คอืงานที่อยู่ใน
สายงานวกิฤต (Critical Path)  

 จากรูปที่  6  จ ะ เห็น ได้ว่ า ง านที่มีร ะย ะ
เวลานานๆ และมคีวามส าคญัในทีน่ี้หมายถงึว่าส่งผล
กระทบกบัหลายๆงานทีจ่ะด าเนินงานต่อ ซึ่งกค็อื 3D 
Ship Model & Line Plan, Midship Section, Frame & 
Bulkhead Section, Construction Profile & Deck 
Plan, Final Stability & Damage Stability ดงันัน้จงึจะ
ท าการเร่งงานดังกล่าวเพื่อให้ระยะเวลาด าเนินการ
โครงการออกแบบเรอื เพื่อลดระยะเวลาของโครงการ
ใหไ้ด้ 20% โดยเพิม่บุคลากรเขา้ไป 1 คน ระยะเวลา
งานจะเร็วขึ้น เท่าตัว  ดังนั ้นงานดั งกล่ าวจะลด
ระยะเวลาลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งเราจะได้ตารางเวลาการ

ด าเนินงานโครงการใหม่หลังจากการท าการเร่ง
โครงการ (Project Crashing) ไดด้งัรปูที ่7  
 
 

NAME 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

GENERAL ARRANGEMENT

3D SHIP MODEL & LINE PLAN

MIDSHIP SECTION

OFFSET TABLE

FRAME & BULKHEAD SECTION

CONSTRUCTION PROFILE & DECK PLAN

DECKHOUSE CONSTRUCTION

SHELL EXPANSION

SIDE LONGITUDINAL CONSTRUCTION

SIDE STRINGER CONSTRUCTION

SHIP TANK CAPACITY PLAN

TANK TABLE

TANK CALIBRATION

LIGHTSHIP ESTIMATE

PRELIM STABILITY & DAMAGE STABILITY

BOLLARD & ROPE GUIDE

HAND RAIL & GUARD RAIL

SKEG CONSTRUCTION

DOCKING PLAN & DRAIN PLUG

MANHOLE & ACCESS LADDER

SHIP NAME & DRAFT MARK

INCLINNING TEST

INCLINNING TEST REPORT & LIGHT SHIP

FINAL STABILITY & DAMAGE STABILITY

DELIVERY

Man Power 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Feb-16Jan-16Dec-15Nov-15

รปูที ่6  ตารางการด าเนนิโครงการออกแบบเรอืทีไ่ดด้ าเนินการออกแบบแผนบรหิารทรพัยากรบุคคล 
(Resources Allocation) โดยแสดงสายงานวกิฤต (สแีดง) และ งานปรกต ิ(สเีขยีว) 
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ตารางที่ 2 ตารางเวลาการเริม่ต้นและสิ้นสุดของงาน
แต่ละงานในการออกแบบเรอื หลงัจากการด าเนินการ
เรง่โครงการ (Project Crashing) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ตารางเวลาการเริม่ต้นและสิ้นสุดของงาน
แต่ละงานในการออกแบบเรอื หลงัจากการด าเนินการ
เรง่โครงการ (Project Crashing) (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Task Name Duration Start Finish 

1 General Arrangement 5 days 23/11/58 27/11/58 

2 
3D Ship Model & Line 
Plan 

5 days 30/11/58 4/12/58 

3 Midship Section 5 days 30/11/58 4/12/58 

4 Offset Table 1 day 7/12/58 7/12/58 

5 
Frame &Bulkhead 
Section 

5 days 8/12/58 14/12/58 

6 
Construction Profile & 
Deck Plan 

5 days 8/12/58 14/12/58 

7 
Deckhouse 
Construction 

3 days 15/12/58 17/12/58 

8 Shell Expansion 2 days 15/12/58 16/12/58 

9 
Side Longitudinal 
Construction 

2 days 15/12/58 16/12/58 

10 
Side Stringer 
Construction 

2 days 15/12/58 16/12/58 

11 
Ship Tank Capacity 
Plan 

3 days 17/12/58 21/12/58 

12 Tank Table 5 days 22/12/58 28/12/58 

13 Tank Calibration 5 days 29/12/58 4/1/59 

No Task Name Duration Start Finish 
14 Lightship Estimate 3 days 18/12/58 22/12/58 

15 
Prelim stability & 
Damage stability 

10 days 23/12/58 5/1/59 

16 
Bollard & Rope 
Guide 

2 days 18/12/58 21/12/58 

17 
Hand Rail & Guard 
Rail 

2 days 22/12/58 23/12/58 

18 Skeg Construction 2 days 24/12/58 25/12/58 

19 
Docking Plan & 
Drain Plug 

1 day 28/12/58 28/12/58 

20 
Manhole & Access 
Ladder 

3 days 29/12/58 31/12/58 

21 
Ship Name & Draft 
Mark 

1 day 1/1/59 1/1/59 

22 Inclining Test 2 days 6/1/59 7/1/59 

23 
Inclining Test 
Report & Light 
Ship 

1 day 8/1/59 8/1/59 

24 
Final Stability & 
Damage Stability 

5 days 11/1/59 13/1/59 

25 Delivery 1 day 14/1/59 14/1/59 

รปูที ่7 ตารางการด าเนินโครงการออกแบบเรอื หลงัจากด าเนินการเรง่โครงการ (Project Crashing) โดยแสดงสาย
งานวกิฤต (สแีดง), งานปรกต ิ(สเีขยีว), งานทีด่ าเนินการเรง่โครงการ (สเีหลอืง) 

NAME 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3

GENERAL ARRANGEMENT

3D SHIP MODEL & LINE PLAN

MIDSHIP SECTION

OFFSET TABLE

FRAME & BULKHEAD SECTION

CONSTRUCTION PROFILE & DECK PLAN

DECKHOUSE CONSTRUCTION

SHELL EXPANSION

SIDE LONGITUDINAL CONSTRUCTION

SIDE STRINGER CONSTRUCTION

SHIP TANK CAPACITY PLAN

TANK TABLE

TANK CALIBRATION

LIGHTSHIP ESTIMATE

PRELIM STABILITY & DAMAGE STABILITY

BOLLARD & ROPE GUIDE

HAND RAIL & GUARD RAIL

SKEG CONSTRUCTION

DOCKING PLAN & DRAIN PLUG

MANHOLE & ACCESS LADDER

SHIP NAME & DRAFT MARK

INCLINNING TEST

INCLINNING TEST REPORT & LIGHT SHIP

FINAL STABILITY & DAMAGE STABILITY

DELIVERY

Man Power 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1 2 2 2 1

Feb-16Nov-15 Dec-15 Jan-16
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ผล 
โครงการออกแบบเรือจ ากตารางกา ร

ด าเนินการโครงการโดยเริม่ในวนัที่ 23 พฤศจกิายน 
2558 และสิน้สุดภายในวนัที ่1 กุมภาพนัธ์ 2559 รวม
ทัง้สิ้นใช้เวลาการด าเนินงาน 51 วนั ไม่รวมวนัเสาร์
และวันอาทิตย์ หลังจากการท าการการออกแบบ
แผนผังโครงการ (Project Chart), การออกแบบ
โครงข่ายโครงการ (Network Project Diagram), การ
จดัการตารางการด าเนินโครงการ (Project Schedule), 
การปรับปรุงเพื่อลดการซับซ้อนของการด าเนิน
โครงการ Design Structure Matrix (DSM), การจดัการ
บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร ด า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร  ( Project 
Management), การเร่งโครงการ (Project Crashing)
แล้วจะเห็นได้ว่า โครงการออกแบบเรือ ด าเนินการ
เสรจ็สิ้นภายในวนัที ่14 มกราคม 2559 รวมทัง้สิ้นใช้
เวลาการด าเนินงาน 39 วนั ซึ่งเสรจ็สิ้นโครงการเร็ว
กว่าเดมิ 12 วนั ซึง่คดิเป็น 23.53% ของระยะเวลาการ
ด าเนินโครงการออกแบบเรอื  

เอกสารอ้างอิง 
พภิพ ลลติาภรณ์. 2544. เทคนิคการบรหิารโครงการ

โดย CPM และ PERT. พมิพค์รัง้ที ่6. 
สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่), 
กรงุเทพมหานคร. 

Cooper, S., G. Allen, R. Smith, D. Billingsley and 
D. Helgerson. 2011. Ship design process 
modeling: capturing a highly complex 
process. Proceedings of the 13th 
international DSM conference. 14-15 
September 2011. Cambridge, MA, USA.  

Cui, H., O. Turan and P. Sayer. 2012. Learning-
based ship design optimization approach. 
Computer-Aided Design 44(3): 186–195. 

Holmberg, T. and S. D. Hunter. 2011. Increasing 
efficiency in the ship structural design 
process, pp. 536-550. In Proceedings of 
the 10th international conference on 
computer and IT applications in the 
maritime industries. 2-4 May 2011.  

Berlin, Germany. 
Jones, S. and R. Hudson. 2009. The benefits of 

applying architectural modeling to the 
ship design process, pp. 47-53. In A BMT 
defense services paper presented at 
ICCAS in Shanghai. 1-3 September 2009. 
China. 

Naveiro, R.M. and E. Pieroni. 2006. Integrating 
project management, concurrent 
engineering, and engineering design to 
improve ship design. In A third 
international conference on production 
research – Americas’ region 2006 (ICPR-
AM06). 30 July-2 August 2006. Curitiba, 
Brazil. 

 
  
 
 
 
 

339



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

________________________ 
1 Department of Nautical Science and Maritime Transport, Faculty of International Maritime Studies, Kasetsart University Sriracha 
Campus, Chonburi 20230, Thailand. 
2 Department of Marine Engineering, Faculty of international Maritime Studies, Kasetsart University Sriracha Campus, Chonburi 
20230, Thailand. 
*Corresponding author: E-mail phansak.ia@ku.th 
 

The infrared Automatic Mooring System 
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ABSTRACT 

 Infrared signal was used as route navigator when boat was approaching to the port. The infrared 
beacon located on the port sent the signal to onboard receivers which installed at three different 
positions: starboard (right), port (left), and front of the boat. Each receiver measured the signal strength 
and sent data to onboard microcontroller which determined desired direction for mooring. Since the 
desired direction was found, the onboard microcontroller took control boat driving system and slowly 
sailed to the mooring area; additionally, the sonar sensors were also installed and served as collision 
mitigation sensor; these readouts sent the signal to the microcontroller to drive away from obstacle during 
the boat was automatically moved.   
Keywords: infrared guidance, infrared receiver, infrared transmitter, automatic sailing. 
 

Introduction 
Infrared guidance system is normally 

used in the military and security field such as 
missile targeting, seeker system, and night 
surveillance camera. Additionally, there is a few 
applications which using the infrared technology 
for example: heat detection system in a factory or 
traffic management (Tomkewitsch, 1991). The 
advantages of the infrared radiation can be 
described as: it is easy for optically adjusting and 
alignment, it possesses sharp delineated 
radiation, low cost of development, and this 
wavelength can be freely used without authority 
permission (Tomkewitsch, 1991), (Hongling et al., 
2010), (Levinson et al., 2010). For marine 
application, there was an attempt to use infrared 

as navigation media elsewhere (Nakarith et al., 
2015). 

The onboard electronic for automatic 
mooring system was simply consisted of 8-bit 
microcontroller (MCU) and infrared receivers; 
however, in this report, the scaled model boat 
was used to investigate the system performance 
so there were more electronic driving components 
including speed controllers, servos, and brushless 
direct current (BLDC) motor. The onboard 
microcontroller received reading signal from 
sensors and determined the desired route from 
which sensor got the strongest signal; moreover, 
the controller also sent driven command to the 
BLDC motor, while the sonar using ultrasonic 
distance sensors were also sent the signal 
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warning when the vehicle accidentally moved too 
close to the facility. The electronic diagram of the 
onboard was shown in Fig. 1. 

 
Fig 1. The electronics diagram of the onboard 

system. 
On the seaport, there was a mast 

equipped with the infrared transmitter served as a 
beacon; this system sent mooring signal 
navigating the boat through port facility toward 
docking space. The mooring signal was 
generated by the processor located at the port 
control centre. The signal was produced and 
transmitted as a train of pulse toward incoming 
vehicle; moreover, there were several beacons in 
the seaport facility. Each beacon navigated the 
boat in two type of signal: firstly, the port signal 
which guided the vehicle to move inside the 
mooring area, and the second signal called 
parking space signal which sending the specific 
signal to vehicle to follow. The electronic diagram 
of the beacon and the command centre was 
shown in Fig. 2. In this report, scaled model 
infrared transmitter module was also used as well 
as model seaport. 

 
Fig 2. The electronics diagram of the beacon and 

command centre. 
The modeled boat in this investigation 

was designed and built as fiberglass catamaran 
as shown in Fig. 3. Two hulls in this boat 
provided good stability when the boat was 
automatically approached to the port. The BLDC 
motor attached at the rear provided thrust to the 
vehicle, while rudder controlled by servo steered 
the boat in difference direction. Three infrared 
receivers were placed on starboard (right side), 
port (left side) and front of the boat; these served 
as direction indicators telling where was current 
vehicle position from the mooring space. There 
was also infrared shield block attached at front of 
them; this improved the receiver directivity. 

 
Fig 3. The investigated model. 

At the infrared beacon, the small metal 
mast was used to hold the beacon module as 
shown in Fig. 4. The infrared light emitting diode 
(ir LED) coupled with power amplifier and MCU 
was combined as beacon system. There were 
three of transmitters placed on different position 

341



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

of the modeled seaport as shown in Fig. 5. From 
the Fig.5, the first transmitter represented the 
seaport area indicator which informed that the 
vehicle had already approached in mooring area, 
while the second and third transmitter 
represented the specific mooring space which the 
command centre gave the signal to the vehicle as 
its docking position.      

 
 

 
Fig 4. The modeled infrared transmitter. 

 
Fig 5. The testing area (model). 

 
The automatic mooring system was 

operated as: firstly, the boat was manually sailed 
to the seaport facility; the automatic system was 
ready when one of receiver read the port signal. 
In this situation, the boat slowly drove to the 
entrance, and all three receivers continuously 
read the signal so the boat could move straight 

on to the mooring space. The system algorithm 
was shown in Fig.6. 

 
Fig 6. System algoritihm. 

The algorithm in Fig. 6 indicated 
operational step of the system: from the start, the 
MCU engaged drive system of the boat including 
BLDC motor and servo. The boat was carried out 
its previous route for certain time shown in the 
Time counting box in Fig. 6. If all receivers could 
not read any port or docking signal, the MCU 
would automatically slowly steered rudder to turn 
right and left for 3s; this maneuver allowed that 
each receiver could try to search for the signal. 
Once some of receivers detected the signal, the 
MCU sent the command to steer the boat in the 
direction which the receiver detected; the boat 
kept turning until the front receiver detect the 
signal so the boat would steer straight on to the 
beacon. This system could simply be described 
as search-drift-search sequence until it reached 
the mooring space.    

Experiment Details 
The experiment in this report was separated 

into two categories. The first experiment involved 
infrared transmitting and receiving circuit as 
shown in Fig. 7. The receiver circuit was 
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connected to oscilloscope so the incoming signal 
could be traced, while the transmitter circuit was 
connected to the MCU which generated the port 
signal. The setup was prepared by separating 
receiver and transmitter apart at various distances 
and angles, and the experiment setup diagram 
was shown in Fig. 8. 

 
 

 
 

 
Fig 7 The infrared receiver and transmitter 

circuit. 

 
Fig 8 The distance experiment setup. 

The transmitter circuit was set at 30cm. 
higher than receiver; this set imitated the real 
setup when they were used in life scale. The 
angle test was set at 10o and 20o which were 
enough for boat to change direction without hitting 
the port itself or other boat. The detection range 
was performed by placing receiver at 30cm. apart 
from the transmitter, and both transmitter and 
receiver were placed in line. The receiving signal 
read by oscilloscope was determined each time 
as the receiver was moved away from transmitter 
until the signal was lost, while the angle test was 
carried out by place the receiver at the position 
as shown in Fig 8. With the face of detector 
against the transmitter at 0o, the signal was 
determined at each position. This test 
investigated how divergent of the transmitter 
beam so it helped for side receiver installation. 
The last experiment was the model test by 
modeled boat; it was sailed in the small pool with 
modeled seaport, and system was test to 
investigate how the boat successfully mooring at 
the designated space.    

Result and Discussion 
The transmitter and receiver system test 

result could be summarized as shown in table 1. 
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Table 1 The range and angle test result. 
Distance (cm) Angle (degree) Detectability 
50 0 OK 
100 0 OK 
 
150 

0 OK 
+20 NO 
-20 NO 

200 0 OK 
250 0 OK 
300 0 OK 
 
350 

0 OK 
+10 OK 
-10 OK 

400 0 OK 
450 0 OK 
500 0 OK 
550 0 OK 
600 0 OK 

 
From the Table 1, the beam divergence 

of the transmitter was widened as the distance 
between beacon and receiver was increased. The 
receiver could not get any signal when it moved 
too close to the beacon; in this case, the beacon 
signal was lost as the receiver was moved to 
1.5m from the beacon at the 20o of left and right 
as shown in Fig 8, while the ir sensor could read 
the signal at 10o from left and right of the beacon 
as the receiver was placed at 3.5m further. In 
large distance, the beam divergent was the 
crucial cause for navigation error because the 
receiver could detect the signal in vast area; this 
yielded that the boat could not decide which 
beacon to follow. Therefore, some adjustment of 
the receiver particular the one which placed on 
the side of the boat was required. 

To improve the directivity of the receiver, 
infrared shield and angle adjustment of the 
receiver was required. The dark colored plastic 
was attached around the receiver so the detection 
would be confined only at the front; moreover, the 

circuit stand was designed to rotate; this allowed 
that the side receiver could be rotated away from 
unwanted signal which came from the front 
direction of the boat. In the experiment, the 
suitable position for side receiver was 90o respect 
to the front of the boat as shown in Fig. 9.  

 
Fig 9. The adjustment of the position of side 

receiver. 
Eventually, the system test was carried 

out in the artificial pool with the beacons setup as 
shown in Fig. 5. The boat maneuver was 
captured by camera, and they were shown in Fig. 
10. The modeled boat indicated that it could 
successfully pass all beacon and arrived the 
mooring space; however, there were some 
deployment which the boat could not follow the 
beacon so some investigations might be needed.  

 
Boat drove in normal course. 

344



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

 
Boat twisted toward the beacon. 

 
The first beacon had reached. 

 
Boat detect the next beacon (mooring). 

 
Boat twisted toward the mooring space. 

 
Boat had moored in the designated area. 

Fig 10. The system test result.       
 

Conclusion 
The concept of infrared guidance system 

is applied to the boat mooring. The beacon 
located at the seaport and mooring space 
transmits signal to onboard receiver. The boat will 
automatically sailed toward the seaport since one 
of the three receivers detect the signal, and the 
onboard MCU determined the possible route as: 
the boat will turn right if the right receiver detects 
the strongest signal, while it will turn left as the 
left receiver detect the signal otherwise the boat 
will slowly turn left and right to seek the beacon 
signal. The experiment shows that the boat can 
safely arrive the mooring space most of the 
testing round; however, there are some 
improvements which are required such as the 
pattern of encoded signal and collision mitigation 
control.   
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ABSTRACT 

This paper presents a performance-based plastic design (PBPD) method, which is applied to a 
reinforced concrete (RC) building using pre-selected target drift and yield mechanisms as key 
performance criteria. First, the original RC building was redesigned using PBPD method. Then, the 
original and redesigned RC frames were evaluated using nonlinear static (pushover) and dynamic 
analyses with an available software, OPENSEES. According to the analysis results, the redesigned RC 
frame with PBPD achieves the design purposes, which are the desired strong column-sway mechanisms. 
The story drifts and ductility demands are well within the target values as the desired performance 
objective. The pushover curves show the PBPD frame is quite close to 0.5% or 0.1395 m for the yield 
drift which was the assumption for design. Moreover, the based shear at yield point is higher than 107 KN. 
Then, the deformed shape and location of plastic hinges of the original frame and PBPD frame 
respectively at 2% roof drift under pushover, for the frames. the amount and also located of plastic hinges 
in yield point only get in beam. Finally, plastic hinges gets at the base of the first story columns as PBPD 
concept. the result of time history analysis which located of plastic hinges only get in beam. lateral force 
distribution also showed excellent agreement with maximum relative story shear distributions obtained 
from time history analyses in original frame as well as PBPD frame. 
Keywords: Performance-Based Plastic Design (PBPD), Pushover Analysis, Dynamic Analysis, Plastic 
hinge, Target Drift 
 

Introduction 
The Performance-based plastic design 
(PBPD),getting an accounts for inelastic structural 
behavior directly, has been developed by the 
senior author and his associates at the University 
of Michigan (Leelataviwat et al., 1999), 
(Leelataviwat et al., 2007, 2001), (Dasgupta et al., 
2004), (Chao and Goel, 2006a,  2006b,  2008), 
(Chao et al., 2007), (Goel and Chao, 2008). The 
design concept uses pre-selected target drift and 
yield mechanisms as key performance objectives. 

Results of extensive inelastic static and dynamic 
analyses have proven the validity of the method. 
The method has been successfully applied to 
many systems of structures. In all cases, the 
frames developed the desired strong column-
weak beam yield mechanisms as intended, and 
the story drifts/ductility demands were well within 
the selected design values, thus meeting the 
selected performance objectives. Comparisons of 
responses with corresponding original frame  
designed by current practice have consistently 
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shown superiority of the proposed methodology in 
terms of achieving the desired behavior. The 
development of the PBPD for Reinforced 
Concrete (RC) building structures is currently in 
progress. An overview of the method and 
examples of a 8-storey RC moment frame are 
briefly presented in the paper. 
Theory 

PBPD Method 
 By using the concept of energy balance 
applied to a pre-selected yield mechanism with 
proper strength and ductility, structures designed 
by the PBPD method can achieve more 
predictable structural performance under strong 
earthquake ground motions. It is important to 
select a desirable yield mechanism and target 
drift as key performance limit states for given 
hazard levels right from the beginning of the 
design process. The distribution and degree of 
structural damage greatly depend on these two 
limit states. In addition, the design base shear for 
a given hazard level is derived corresponding to a 
target drift limit of the selected yield mechanism 
by using the input energy from the design 
pseudo-velocity spectrum: that is, by equating the 
work needed to push the structure monotonically 
up to the target drift Figure 1a to the energy 
required by an equivalent elastic-plastic single-
degree of- freedom (EP-SDOF) system to achieve 
the same state Figure 1b. 

 
 
 
 
 
 
Figure 1 Performance-Based Plastic Design 

Concept 

Desired yield mechanism and target drift 
Figure 2 shows a typical moment frame 

in the yield mechanism state subjected to design 
lateral forces and pushed to the target plastic drift 
limit. All inelastic deformations are intended to be 
confined within designated yielding members 
(DYMs), such as plastic hinges in the beams. It is 
noted that the global yield also includes plastic 
hinges at the column bases which generally form 
under major earthquakes. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 Desirable yield mechanisms for typical 

SMF. 
 

As suggested by (Goel and Chao, 2008) 
target drifts for the two design hazards are as 
follows: 
1. A 2% maximum story drift ratio for ground 
motion hazard with 10% probability of 
exceedance in 50 years (10/50 or 2/3MCE). 
2. A 3% maximum story drift ratio for ground 
motion hazard with 2% probability of exceedance 
in 50 years (2/50 or MCE). 

Design Base Shear 
Determination of the design base shear 

for a given hazard level is a key element in the 
PBPD method. It is calculated by equating the 
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work needed to push the structure monotonically 
up to the target drift to that required by an 
equivalent elastic-plastic single degree of freedom 
(EP-SDOF) system to achieve the same state. 
Assuming an idealized elastic-plastic(E-P) force-
deformation behavior of the system figure 1, the 
work-energy equation can be written as: 

 
2

21 1

2 2 2

   
     

   
e p V a

T
E E MS M S g 


       (1) 

 
Where 

eE and pE  as shown in equation 1 are 
respectively, the elastic and plastic components 
of the energy work needed to push the structure 
up to the target drift. Sv is the design pseudo-
spectral velocity; Sa is the pseudo spectral 
acceleration T is the natural period. M is the total 
seismic mass of the system. With the assumed 
yield drift  y  for different structural systems 
table 1. the energy modification factor,    
depends on the structural ductility factor, 
 s and the ductility reduction factor ,  R  and 
can be obtained from the following relationship: 

 

2

2 1s

R





  (2) 

 
Because idealized inelastic spectra 

proposed by (Newmark and Hall, 1982) as shown 
in figure 3a were used to relate the ductility 
reduction factor,  R and the structural ductility 
factor,  s for EP-SDOF. Plots of energy 
modification factor,    as obtained from 
equation 2 are also shown in figure 3b (Lee and 
Goel, 2001). It should be mentioned that it is 
assumed in this study that the relation is also 
valid for multi-degree-of-freedom (MDOF) 

systems. Other inelastic spectra for EPSDOF 
systems can also be used as preferred, such as 
those by (Miranda and Bertero, 1994). 
 
Table 1 Assumed design yield drift ratios.  

Frame type 
RC Steel 

SMF MF EBF STMF CBF 

Yield Drift Ratio; y 
(%) 

0.50 1 0.50 0.75 0.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3a Idealized Rµ - µs - Tinelastic spectra by  

(Newmark and Hall for EP-SDOF,1982);  
3b  Energy modification factor  - µs - Tinelastic 

spectra by (Lee and Goel, 2001). 
 

From the work-energy equation 1 we can 
be re-written in the following form
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The admissible solution of equation 4 gives the 
required design base shear coefficient, 
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Where  
W  is the weight of the structure. 

eC is normalized design pseudo 

acceleration aS
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  is a parameter given by 
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p is the target plastic story drift. 

ih  is the height from the ground to floor level i 

i  is the lateral force distribution factor 
The lateral force at level I is assumed to be of the 
form 

i iF V  (7) 
 

 In general, the lateral force distribution 
should closely represent an actual pattern that 
occurs under earthquake ground motions. 
Because of the lack of available data for RCMF, a 
distribution based on the inelastic response of 
steel MRF system (Chao et.al., 2007) is used in 
this study and is given  
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Where 

nW  is the weight of the structure at the top level n 

nh   is the height from ground to the top level 

i   is ratio of the story shear at level i to that of  
      the top story ( level n ) 
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As mentioned earlier, equation 5 for Vy 

was derived by assuming ideal elastic-plastic (E-
P) force-deformation behavior and “full” hysteretic 
loops for the system. That is characteristic of a 
number of ductile steel framing systems, such as 
MF, EBF, STMF, and BRBF. For systems that do 
not posses such hysteretic property, such as RC 
frames some modification is needed. Two 
approaches have been tried with good promise. 
First approach is to convert target design drift by 
a C2 factor to an equivalent non-degrading 
system for RC SMF. The other is based on 
modifying the energy capacity term by a factor 
   to account for the reduced area of typical 
hysteretic loops as a fraction of the corresponding 
“full” loops. 

The equations of simplified linear 
regression trend line of C2 for different force 
reduction factor, R, are summarized in table 2. 
Table 2 Values of C2 factor as function of R 
andT . 
 

 R = 3.0 – 6.0 R = 2.0 

0.2 0.4 T  3.0 – 7.5( T - 0.4 ) 2.5 – 6.5( T–0.2 ) 
0.4 0.8 T  1.5 – 1.0( T – 0.4 ) 

1.1– 0.077( T-0.4 ) 
0.8 T  1.1 – 0.045( T –0.8 ) 
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After determining the value of C2 the 
modified target design drift u

  ductility, 
s
  

ductility reduction factor R

  and energy 
modification factor can be calculated as follows: 
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After that we’ll get R

  from figure 3 
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       (12) 

 
Then, design base shear can be 

calculated by using this modified energy 
modification factor   and equation 5 and 6. 

Design lateral forces (without P-Delta) 
Traditionally, vertical distribution of design 

lateral forces in modern building codes has been 
based on elastic fundamental mode response of 
MDOF systems. Modifications have been made to 
account for effects, such as contribution of higher 
modes. Most recently (ASCE V/W 7-05 , 2006) 
prescribes the following basic expression for 
vertical force distribution factor, Cvx , at level x  
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Table 3 Exponent k  for code vertical force 
distribution factor Cv 
 

where wi and wx are the portion of the 
total effective seismic weight of the structure 
located level i and x respectively; hi and hx 

represent the height from the base to level I and 
x respectively; and k is an exponent related to the 
structure period, T, as shown in table 3 

As mentioned previously, a different 
distribution of lateral design forces is used (Chao 
et al., 2007) in PBPD design, which is based on 
relative distribution of maximum story shears 
consistent with inelastic dynamic response 
results. The higher mode effects are also well 
represented in this distribution. It was observed 
from extensive nonlinear dynamic analyses of 
various steel structural systems that the new 
lateral force distribution leads to more realistic 
story shears and uniform story drifts over the 
building height. In order to bring the design story 
shear distribution closer to the inelastic response 
results an exponent term was used as shown in 
the following equation: 
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Then, the lateral force at level i, Fi , can be 
obtained as, 
 

 1i i i nF V     (16) 
 

Or 

 0.5T  0.5 2.5 T  2.5T  

K 1 
2 or linear interpolation        

between 1 and 2 
2 
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Design of designated yielding members(DYMS) 

Traditionally, vertical distribution of design 
lateral forces in modern building codes has been 
based on elastic fundamental mode response of 
MDOF systems. Modifications have been made to 
account for effects, such as contribution of higher 
modes. Most recently (ASCE V/W 7-05, 2006) 
prescribes the following basic expression for 
vertical force distribution factor, Cvx , at level x : 
The primary aim of using plastic design method is 
to provide adequate strength, while ensuring 
formation of the desired yield mechanism. For 
moment frames, for instance, it is desirable that 
the plastic hinges form only at the beam ends 
and column bases. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Figure 4 Target yield mechanism of moment 
frame with beam plastic hinges away from column 

faces. 
 

When using the target yield mechanism 
for moment frames as shown in figure 4, beams 

become the primary designated yielding members 
(DYM). The required beam moment capacity at 
each level can be determined by plastic design 
approach (external work equals internal work) and 
referring to figure 4: 

 

1 1

2 2( )
n n

i i pc i pb i

i i

Fh M M   
 

         (18) 

 

where   represents a small kinematic 
rotation angle of the yield mechanism, and 

pbM  
and 

i pbM  are the required moment strengths at 
the top floor level and level i, respectively. The 

rotation term 
i

i

L

L
 

 
  

 
, as shown in figure 4. 

It is noted that the external work done by 
uniformly distributed gravity loading as the frame 
is pushed laterally is zero due to anti-symmetrical 
deformed shape of the beams. Previous studies 
(Chao et al., 2007) have shown that it is desirable 
to have the distribution of structural strength 
along the building height follow the distribution of 
design story shears, i.e., 

pbi i pbM M  helps to 
distribute the yielding more evenly along the 
height, thereby, preventing yielding from 
concentrating at a few levels. Thus, the number 
of unknown terms in equation 18 is reduced to 
two, i.e., Mpb and Mpc. By assuming a suitable 
value of Mpc the required value of Mpb and thus 

pbiM  can be obtained by solving equation18. 
The selection of appropriate beam sections can 
then be designed by following current building 
code requirements. For RC moment frames, in 
general, because of strength contribution from 
slabs and non-rectangular beam shapes (ie, T 
shape beam), as well as the use of different 
amounts of top and bottom reinforcement, plastic 
moments in positive and negative direction of 

352



การประชุมวชิาการระดบัชาตคิรัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์ทิยาเขตศรรีาชาประจ าปี 2559 
 

 

DYM may be different. Thus, equation 20 can be 
further modified as follows: 
 

 
1 1

2
 

   
n n

positive negative

i i p pc p pb pb i

i i

Fh M M M      (19) 
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equation 19 can be simplified as equation 20, 
which still contains two unknown terms, i.e., and 

pos

pbM  and 
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Value of Mpc .can be determined by using the 
condition that no soft story mechanism would 
occur in the first story when a factor    (in the 
order of 1.1 to 1.5) times the design lateral forces 
are applied on the frame, as shown in figure 5. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Figure 5 Soft story mechanism condition in the 
first story. 

 
Assuming that plastic hinges form at the 

base and top of the first story columns, the 
corresponding work equation for a small 
mechanism deformation,   gives 
 

1

4
pc

V h
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         (21) 

 
where V' is the base shear for an 

equivalent one bay model, which may be taken 
as V divided by the number of bays; h is the 
height of the first story; and the factor    
accounts for over-strength above the design 
force. A value of 1.1 for the factor   in 
equation 21 was used for this RC SMF. It should 
be noted that a value of 1.1 and 1.5 for the factor 
   for low/medium-rise and high-rise building 
respectively has given promising results either in 
RC and steel SMF (Goel and Chao, 2008). By 
using equations 20 and 21, the required DYM 
strength at floor level pos

pbM  and neg

pbM  , can be 
determined, and the design can be performed by 
using applicable specification, such as ACI-318-
05. 

Design of non-designated yielding member 
(Non-DYMS) 

Members that are not designated to yield 
(Non-DYM), such as columns in an RC SMF, 
must have design strength to resist the 
combination of factored gravity loads and 
maximum expected strength of the DYM by 
accounting for reasonable strain-hardening and 
material over-strength. For this purpose one 
approach is to consider the equilibrium of portions 
of the design yield mechanism in the extreme 
limit state. In building frames these portions 
include columns which can be modeled as 
“column trees”. For example, figure 6 shows the 
free-body diagram of an exterior “column tree” of 
the frame with maximum expected forces in the 
limit state. 
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Figure 6 Free body diagram of an exterior      

“column tree” 
 
In order to ensure the formation of 

intended strong-column weak-beam mechanism, 
the columns must be designed for maximum 
expected forces by including gravity loads on 
beams and columns and by considering a 
reasonable extent of strain-hardening and 
material over-strength in the beam plastic hinges. 
The columns at the base are also assumed to 
have reached their maximum capacity, Mpb. The 
moment at a strain-hardened beam plastic hinge 
can be obtained by multiplying its nominal 
moment Mpb  by an appropriate over-strength 
factor    which accounts for the effect of strain-
hardening and material over-strength. In this 
study, the over-strength factor   was simply set 
as 1.25, which was established recognizing all 
these effects in ACI 318 (Moehle et al., 2008).At 
this stage, the required lateral forces (FLi) acting 
on this free body may be assumed to maintain 
the distribution as given by equation 15, and their 
magnitude can be easily obtained by using 
equilibrium of the entire free body. Then the 
column end moments and shear force in each 
story are calculated by applying the expected 
beam end moments and lateral forces (FLi) 
applied at each level. Second order effects can 
be included by using approximate amplification 

factors as given in design codes to ensure the 
Non-DYM remain elastic. In most cases, for the 
first story, the nominal plastic moment at the 
column top is usually less than that at the bottom. 
To ensure base column plastic hinges forming as 
intended, it is highly desirable to design the base 
column with 

pcM even if it may be less than that 
at the column top in some cases. 

Design Example 
Structural system 

The archetype structure of the real 8-
story RC building uses for classrooms and offices 
in Chulalongkorn University, Bangkok. The total 
height of building is 27.9 m, the total length is 66 
m and the total width is 17 m see figure 7. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 Photograph of the real 8-story building 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 8 Frame model of the real 8-story building 
 

The lateral force resisting system consists 
of RC moment-resisting frames which are rather 
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regular vertically and horizontally. Therefore, the 
analysis of this building considers the response of 
a typical 2-dimensional frame along the shorter 
dimension of the building floor plan with the 
tributary width of 4 meters.  

 

Table 4 weight of P-line frame structure. 
Story Weight (KN) 

Roof 352 

6-8 401 

3-5 354 

2 356 

  2975 

 
The concrete compressive strength is 

23.5 MPa and the nominal yield strength of 
longitudinal steel is 392 MPa. this building is 
assumed to have Rayleigh damping with 5% 
damping ratio in the first and second modes. The 
modal natural periods of vibration are shown in 
table 5. 
 

Table 5 Modal natural periods of the real 8-story 
building. 

Mode 1 2 3 4 5 

Period(sec) 1.511 0.460 0.265 0.178 0.134 
 

To design the requirements for moment 
frames (RC SMF) according to ACI 318 -05 which 
be difference of original frame and PBPD frame 
as see in figure 9 and 10. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 9 Cross section of all beams and columns  
of Original Frame 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 10 Cross section of all beams and 
columns of Modified 

 

 
 

Figure 10 Cross section of all beams and 
columns of Modified Frame 

 
Design Base Shear and Lateral Force 

Distribution 

To design the requirements for moment 
frames (RC SMF) according to IBC 2006 which 
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Sa and S1 get from Bangkok spectrum as shown 
in table 6. 

A yield drift ratio of 0.5% is used for 
calculation of design base shear. The calculated 
values of significant design parameters are listed 
in table 7. It can be seen that the design base 
shear for the first hazard level (2/3 MCE) 
governs.  

The design lateral force distribution in the 
PBPD method can be determined by equation 15 
and the calculation results are given in table 8. 

The element-level modeling, structure-
level modeling and selection of ground motions 
will be presented in reference to FEMA P695.The 
computer programs used in this study will also be 
discussed. Then the Original frames and the 
PBPD frames will be subjected to extensive 
inelastic pushover and time-history analyses with 
software (OPENSEES) for response and 
performance evaluation purposes as shown in 
table 9 and 10. 

 
Table 6 Design parameters from the 2006 IBC. 

Parameters from the IBC 2006 
SS 0.174 

S1 0.284 

Fa 2.5 

Fv 3.2 

SDS 0.29 

SD1 0.34 

T0 = 0.2(SD1/SDS) 0.23 

TS = (SD1/SDS) 1.16 

Site class E 

Occupancy Category II 

Building Height 27.9 

T 1.511 

Parameters from the IBC 2006 
Importance Factor 1.25 

Total Seismic Weight 2974.830 

Sa 0.290 

 

Table 7 Design parameters of design base shear 
of RC SMF by PBPD. 

Design Parameters 2/3MCE MCE 

Sa 0.290 0.435 

T 1.511 1.511 

C2 1.068 1.068 

Yield Drift Ratio y 0.5% 0.5% 

Target Drift Ratio u 2% 3% 

Modified Target Drift Ratio u* 1.873% 2.809% 

Inelastic Drift Ratio p* 1.373% 2.309% 

µs* 3.745 5.618 

Rµ 3.745 5.618 

* 0.463 0.324 

 1.046 1.759 

V/W 0.036 0.034 

Design Base Shear 107 102 
 

Table 8 Lateral force distribution in the RC SMF 
by PBPD 

Floor hj wj wjhj j jw h

 
i  

 
i i 1 

 

 
 i i 1 ih 

 

Roof 28 352 9831 9831 1.0 1.00 27.90 

8 24 401 9786 19616 1.6 0.61 14.91 

7 21 401 8382 27998 2.0 0.45 9.38 

6 17 401 6978 34977 2.4 0.34 5.96 

5 14 354 4927 39904 2.6 0.23 3.18 

4 10 354 3686 43590 2.8 0.17 1.72 

3 7 354 2446 46036 2.9 0.11 0.74 

2 3 356 1210 47246 2.9 0.05 0.18 


 

 2975    2.96 63.98 
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Table 9 Parameter of Original Frame. 

No. 
 

(Kg.m.) 
 

(Kg.m.) 
 

(m) 
 

(m) 
 

(m) 
C1A_1-2 37997 45380 0.00001 0.02198 0.08620 
C1A_2-3 36716 43976 0.00001 0.02299 0.09295 
C1A_3-4 35426 42552 0.00001 0.02405 0.10026 
C1A_4-5 34122 41105 0.00001 0.02517 0.10824 
C1A_5-6 32803 39632 0.00001 0.02634 0.11693 
C1A_6-7 31432 38089 0.00001 0.02762 0.12669 
C1A_7-8 30046 36519 0.00001 0.02896 0.12814 
C1A_8-R 28646 34924 0.00001 0.03037 0.12955 
C3B_1-2 200877 239285 0.00001 0.03490 0.08360 
C3B_2-3 197517 236017 0.00001 0.03665 0.09009 
C3B_3-4 151426 181501 0.00001 0.03303 0.09162 
C3B_4-5 148109 174624 0.00001 0.03466 0.09886 
C3B_5-6 144798 174624 0.00001 0.03637 0.10672 
C3B_6-7 66988 81070 0.00001 0.01247 0.04689 
C3B_7-8 630807 76609 0.00001 0.01317 0.05138 
C3B_8-R 59143 72079 0.00001 0.01392 0.05631 
C3C_1-2 203345 241671 0.00001 0.03366 0.07915 
C3C_2-3 199708 238151 0.00001 0.03550 0.08580 
C3C_3-4 153310 183438 0.00001 0.03213 0.08774 
C3C_4-5 149679 179698 0.00001 0.03388 0.09537 
C3C_5-6 146032 175912 0.00001 0.03573 0.10372 
C3C_6-7 67911 82119 0.00001 0.01231 0.04589 
C3C_7-8 63651 77263 0.00001 0.01307 0.05070 
C3C_8-

R 
59342 72308 0.00001 0.01388 0.05605 

B1 13520 16529 0.00001 0.01368 0.06849 
B2L-

B5L,BRL 
23584 28833 0.00001 0.03015 0.12033 

B6L-B8L 23791 29085 0.00001 0.02821 0.09913 
B2R+- 

B5R+,BR
R+ 

23625 28883 0.00001 0.04287 0.14205 

B2R-- 
B5R-

,BRR- 

34877 42639 0.00001 0.03913 0.06005 

B6R+ - 
B8R+ 46548 56907 0.00001 0.03596 0.12614 

B6R- - 
B8R- 35319 43180 0.00001 0.03596 0.12614 

 
 
 
 

Table 10 Parameter of Modified Frame. 

B6R+ 35319 43180 0.00001 0.03800 0.12900 
B6R- 46548 56907 0.00001 0.03600 0.12700 
B7R+ 33712 41215 0.00001 0.03300 0.10400 
B7R- 89347 109231 0.00001 0.02600 0.09700 

B8R+ - 
BRR+ 18545 22672 0.00001 0.02800 0.11900 

B8R- -  25836 29141 0.00001 0.02700 0.11800 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
 

(Kg.m.) 
 

(Kg.m.) 
 

(m) 
 

(m) 
 

(m) 
C1A_1-2 24126 28960 0.00001 0.02129 0.06995 
C1A_2-3 23017 27702 0.00001 0.02220 0.07487 
C1A_3-4 21925 26457 0.00001 0.02313 0.08006 
C1A_4-5 20850 25224 0.00001 0.02408 0.08550 
C1A_5-6 19812 24027 0.00001 0.02503 0.09111 
C1A_6-7 18783 22834 0.00001 0.02600 0.09701 
C1A_7-8 17836 21731 0.00001 0.02692 0.10278 
C1A_8-R 16999 20752 0.00001 0.02775 0.10815 
C3C_1-2 64404 75999 0.00001 0.01734 0.05481 
C3C_2-3 61782 73237 0.00001 0.01863 0.06156 
C3C_3-4 57512 68485 0.00001 0.02000 0.06914 
C3C_4-5 53165 63599 0.00001 0.02149 0.07780 
C3C_5-6 49000 58871 0.00001 0.02301 0.08700 
C3C_6-7 44425 53627 0.00001 0.02478 0.09853 
C3C_7-8 40599 49232 0.00001 0.02652 0.11104 
C3C_8-R 35569 43323 0.00001 0.02853 0.12480 

B1 7493 9161 0.00001 0.02413 0.08217 
B2L-B7L 33531 40993 0.00001 0.05000 0.15000 
B8L-BRL 12514 15300 0.00001 0.02632 0.11725 

B2R+- 
B3R+ 34877 42639 0.00001 0.03900 0.13900 

B2R-- 
B3R- 23625 28883 0.00001 0.04300 0.14300 

B4R+ 33531 40993 0.00001 0.03800 0.12900 
B4R- 77762 95067 0.00001 0.03100 0.12200 
B5R+ 33712 41215 0.00001 0.04900 0.14900 
B5R- 89347 109231 0.00001 0.03900 0.13900 
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RESULTS  
Pushover analysis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 Pushover Analysis of Modified Frame 
and Original Frame, at a. yield, b. cap, c. failure. 
 

The pushover curves for the RC SMF in 
figure 11 show the PBPD frame is quite close to 
0.5% or 0.1395 m for the yield drift which was the 
assumption for design. Moreover, the based 
shear at yield point is higher than 107 KN.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. yield   c.failure 
Original Frame 

 
 

 
 
 
 
 

a.yield   b.cap   c.failure 
Modified Frame 

Figure 12 Plastic Hinges of Original Frame and 
Modified Frame 

 Figure 12 shows the location of plastic 
hinges of the original frame and PBPD frame 
respectively at 2% roof drift under pushover 
analysis. the amount and also located of plastic 
hinges in yield point only get in beam. Finally, 
plastic hinges gets at the base of the first story 
columns as PBPD concept. In figure 14 to show 
the result of time history analysis which located of 
plastic hinges only get in beam.  
  Plastic Hinges of Earthquake waves.A set   
of 5 Large-Magnitude-Small Distance ( LMSR ) 
records used in this study were selected from  
California’s earthquake magnitude record ranging  
from 6.6 to 6.9 recorded at distances of 13 to 30  
km on firm soil (Chintanapakdee and Chopra, 
2003b). The ground accelera- tion time histories  
of the LMSR ensemble. 
 
 
 

 
 

Figure 13 Pre-LMSR ensemble of 5 ground 
motions: ground accelerations. (Chintanapakdee 

and Chopra, 2003). 
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ACC05 

Figure 14 Plastic Hinges of frames under 
different earthquake waves. 

Floor Displacement 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Original Frame 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Modified Frame 
Figure 15 Maximum Floor Displacement of the 

Original and the Modified Frame. 
 

It can be seen in figure 15 the average of 
roof displacement still be in control as assumption 
design 0.5% or 0.1395 m and the maximum 
relative story shear distributions has excellent 
agreement with maximum relative story shear  
distributions were obtained by extensive nonlinear  
dynamic analyses. 
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Story Drift 
 
 
 
 

 
 
 

 
Original Frame 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modified Frame 
Figure 16 Maximum Inter-story Drifts of the 

Original and the Modified Frame. 
 

Figure 16 shows the inter-story drifts of 
the original and PBPD frames obtained from time-
history analyses using appropriately scaled 
ground motion records presented at 2/3 MCE. 
Moreover, the story drifts of the PBPD frames are 
more evenly distributed over the height as where 
undesirable “softness” in the lower stories is 
evident, which is caused mainly by plastic hinges 
in the columns.  

 
 
 
 
 

CONCLUSION. 
The results of nonlinear static pushover  

and  dynamic analyses showed that the PBPD  
frames  responded  as intended  in design with 
much improved performances over.  

The strong column - weak beam (SCWB) 
design provision as used in the current practice is 
not adequate to prevent localized story mechani- 
sms.  In comparison, the use of “ column tree ”  
concept to achieve strong column - weak beam  
yield mechanism gave excellent results as expec  
-ted. 

The formation of plastic hinge at the colu  
-mn base can help distribute the deformation bet  
-ter along the height of the frame. 

The PBPD method can be successfully  
applied to the design of RC SMF. 
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ABSTRACT 

 Basalt quarry dust (BQD) is the waste material from the milling processes. Currently, a large amount 
of BQD is left over in the quarries and its use is limited. The aim of this study was to assess the BQD 
properties and to improve its hydraulic conductivity for using as liner material. The BQD samples were 
obtained from 3 basalt quarries in the northeastern part of Thailand. The grain size analysis result showed 
that the BQD mainly consisted of sand size particles with an approximately 6-10% finer than 200-mesh, 
and was classified as SP-SM according to the USCS. The hydraulic conductivity of the tested samples 
compacted with standard effort was 6.5×10-8 to 3.7×10-7 m/s. In order to decrease the BQD hydraulic 
conductivity, sodium bentonite was added. It was found that the hydraulic conductivity of the BQD was 
significantly decreased to the level of 1×10-9 m/s by the addition of only 1% of sodium bentonite by weight. 
Therefore, the BQD has high potential of applying as liner material. 
 Keywords: Hydraulic Conductivity, Basalt Quarry Dust, Bentonite, Barrier Material 
 

บทคดัย่อ 
หนิฝุ่นเป็นวสัดุเหลือทิ้งที่เกดิจากกระบวนการโม่หิน ในปจัจุบนัยงัมกีารน ามาใช้ประโยชน์ไม่มากนัก 

การศกึษานี้เป็นการศกึษาคุณสมบตัขิองหนิฝุน่บะซอลตจ์ากโรงโมห่นิต่างๆ และการปรบัปรุงคา่สมัประสทิธิก์ารซมึ
ผา่นไดข้องหนิฝุน่บะซอลตใ์หม้คีา่ต ่าลงเพือ่ใหส้ามารถใชเ้ป็นวสัดุกนัซมึได ้จากการศกึษาคณุสมบตัพิืน้ฐานของหนิ
ฝุน่บะซอลต์จากโรงโม่หนิ 3 แห่งในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างพบว่า หนิฝุน่มขีนาดเมด็เฉลีย่เท่ากบั
ทราย มขีนาดอนุภาคทีผ่า่นตะแกรงเบอร ์200 ประมาณรอ้ยละ 6-10 จ าแนกตามระบบ USCS ไดว้่าอยูใ่นกลุ่ม SP-
SM มคีา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดเ้ทา่กบั 6.5×10-8 ถงึ 3.7×10-7 เมตรต่อวนิาท ีการปรบัปรงุคา่สมัประสทิธิก์ารซมึ
ผา่นไดข้องหนิฝุน่ดว้ยการผสมโซเดยีมเบนโทไนต์ในปรมิาณเพยีง รอ้ยละ 1 โดยน ้าหนัก ส าหรบัตวัอย่างทีบ่ดอดั
ด้วยความชื้นสูงกว่าค่าความชื้นที่เหมาะสมเล็กน้อย ท าใหห้นิฝุ่นบะซอลต์มคี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้ลดลง
มากกว่า 100 เท่า โดยมีค่าสมัประสิทธิก์ารซึมผ่านได้ต ่ากว่า 1×10-9 เมตรต่อวินาที จึงสามารถน าหนิฝุ่นผสม
โซเดยีมเบนโทไนตม์าใชเ้ป็นวสัดุกนัซมึส าหรบัระบบฝงักลบได ้ 
ค าหลกั: คา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นได,้ หนิฝุน่บะซอลต,์ เบนโทไนต,์ วสัดุกนัซมึ
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บทน า 
ชัน้กันซึม (Liners) ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่

ส าคญัของระบบฝงักลบขยะมลูฝอยและกากของเสยีที่
ท าหน้าที่ในการป้องกนัไม่ให้มลพษิในรูปแบบต่างๆ 
กระจายหรือรัว่ซึมออกไปปนเป้ือนต่อสิ่งแวดล้อม 
ขอ้ก าหนดทัว่ไปในการกอ่สรา้งชัน้ดนิเหนียวกนัซมึบด
อดัส าหรบัระบบฝงักลบของเสยีจะมคี่าสมัประสทิธิก์าร
ซมึผ่านไดต้ ่ากว่า 1×10-9 เมตรต่อวนิาท ี(กรมควบคุม
มลพิษ, 2541) นอกจากการใช้ดินเหนียวบดอดัแล้ว 
การเลือกใช้วัสดุกนัซึมในท้องถิ่นที่หาได้ง่าย และมี
คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่เหมาะสมจะประหยัดค่า
ก่อสร้างได้มาก วิธีการหนึ่งที่สามารถท าได้คือการ
ปรบัปรุงค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้ส าหรบัดนิหรอื
วสัดุในพืน้ทีน่ัน้ๆ เพื่อใหส้ามารถใชเ้ป็นวสัดุกนัซมึได้
โดยการผสมดว้ยเบนโทไนต ์ 

เ บน โท ไนต์ เ ป็ นดินหนี ย ว ชนิ ดหนึ่ ง ที่
ประกอบดว้ยแร่ Montmorillonite ซึง่เป็นแร่ดนิเหนียว
ในกลุ่ ม  Smectite มีคุณสมบัติพิเศษที่ส าคัญคือ 
สามารถพองตวัได้มากเมื่อดูดซบัน ้าและมคี่าขดีพกิดั
เหลวสงูทีส่ดุในกลุ่มของแรด่นิเหนียว จากลกัษณะเด่น
นี้ท าใหเ้บนโทไนต์มคี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้อง
น ้าทีต่ ่ามากๆ ดนิทีม่คี่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้สูง
เมื่อถูกผสมด้วยเบนโทไนต์แล้วจะท าให้ปริมาตร
ชอ่งว่างระหว่างเมด็ดนิซึง่เป็นเสน้ทางการไหลของน ้า
ลดลง เนื่องจากเบนโทไนต์มคีวามสามารถในการพอง
ตวัสงู เมื่อดดูซบัน ้าจะพองตวัและเขา้ไปอดุในช่องว่าง
ในมวลดนิ สง่ผลใหค้า่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดล้ดลง  

งานวจิยัจ านวนมากไดท้ าการศกึษาเพือ่ลดคา่
สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้องทรายส าหรบัใชเ้ป็นวสัดุ
กนัซึม โดยพบว่าการปรบัปรุงค่าสมัประสทิธิก์ารซึม
ผ่านได้ของทรายก่อสรา้งทัว่ไปเพื่อใชเ้ป็นวสัดุกนัซมึ 
ใชเ้บนโทไนตใ์นปรมิาณน้อยกว่ารอ้ยละ 20 (Gleason 
et al., 1997) จากการศึกษาของ Doi and Imaizumi 
(2002) พบว่าทรายที่ผสมด้วยเบนโทไนต์ในปรมิาณ
รอ้ยละ 5 จะลดคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดข้องทราย
จาก 1×10-6 เมตรต่อวินาที เป็นค่าต ่ ากว่า 1×10-9 
เมตรต่อวินาที และค่าสมัประสิทธิก์ารซึมผ่านได้จะ
ลดลงไปอกีเมื่อปรมิาณเบนโทไนต์สงูขึน้ นอกจากนัน้ 

ทวศีกัดิ ์และนท (2554) พบว่าสามารถใชเ้บนโทไนต์
ในปริมาณเพียงร้อยละ 3 โดยน ้าหนักแห้ง ก็เพียง
พอที่จะท าให้ดินตะกอนทรายหรือทรายแป้งมีค่า
สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดล้ดลงมาอยูใ่นชว่งทีส่ามารถ
ใชเ้ป็นชัน้กนัซมึได ้ในกรณีทีต่อ้งการชัน้กนัซมึทีม่คี่า
สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดต้ ่ามากๆ เชน่ การใชเ้ป็นชัน้
กันซึมในการฝงักลบกากสารกัมมันตภาพรังสี 
จ าเป็นตอ้งใชป้รมิาณเบนโทไนต์มากขึน้ โดย Komine 
(2004) พบว่าการใช้ปรมิาณเบนโทไนต์มากกว่าร้อย
ละ 20 จะท าใหไ้ด้ชัน้กนัซมึทีม่คี่าสมัประสทิธิก์ารซมึ
ผ่านได้ต ่ากว่า 1×10-12 เมตรต่อวินาที อย่างไรก็ตาม 
การใชเ้บนโทไนต์ในปรมิาณมากเกนิไป มผีลใหก้ าลงั
ตา้นทานแรงเฉือนของดนิลดลง  

ในกระบวนการโม่หรอืบดย่อยหนิให้มขีนาด
เล็กลงตามความต้องการใช้งานนัน้ จะท าใหเ้กดิเศษ
หนิขนาดเล็กและฝุน่ขึน้ด้วย เศษหนิเล็กๆ และฝุน่จะ
เรยีกรวมๆ กนัว่า หนิฝุ่น (Quarry Dust) เป็นเศษหนิ
ที่เหลือจากการคดัขนาดแล้วรวมกบัฝุ่นที่เกิดขึ้นใน
ระหว่างการโม่หนิหรอืดินที่ตดิปนมากบัหนิ จากการ
สอบถามผู้ประกอบการโรงโม่หิน  3 รายในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือไดร้บัขอ้มลูตรงกนัว่า ปรมิาณหนิ
ฝุ่นที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะมีปริมาณ
ประมาณรอ้ยละ 20 ของหนิทีผ่ลติจ าหน่ายได้ ดงันัน้
โรงโม่หินแต่ละโรงจึงมีปริมาณของวัสดุเหลือทิ้ง
ปรมิาณมาก การใชง้านหนิฝุ่นในปจัจุบนัมไีม่มากนัก 
จากงานวจิยัทีผ่่านมามกีารศกึษาเพื่อหาแนวทางการ
ใช้ประโยชน์จากหินฝุ่นในการผสมคอนกรีตเพื่อ
ทดแทนปริมาณการใช้ทรายในการผสมคอนกรีต 
(Laibao et al., 2013), (Uncik and Kmecova, 2013) 
และการใชห้นิฝุน่บะซอลตร์ว่มกบัวสัดุปอสโซลานอืน่ๆ 
ในการผลิตเป็นกระเบื้องเซรามกิ (ดนุพล และคณะ, 
2553) ในงานด้านการทาง ได้มีการศกึษาเพื่อพฒันา
ก าลังอดัของหินฝุ่นเพื่อใช้เป็นวัสดุงานทาง (ฐิติกร 
และคณะ, 2559) 

ด้วยขนาดอนุภาคของหินฝุ่นที่มีขนาดเล็ก
และมีส่วนผสมของฝุ่น  จึงมีความเ ป็นไปได้จะ
ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุกันซึม เพื่อทดแทนการใช้ดิน
เหนียวบดอดัหรือวัสดุกนัซึมสงัเคราะห์ บทความนี้
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น าเสนอผลการศกึษาคุณสมบตัพิื้นฐานของหนิฝุ่นบะ
ซอลต์จากเหมืองหินในจังหวัดบุรีร ัมย์ สุรินทร์และ
จงัหวดัอุบลราชธานี และการปรบัปรุงคุณสมบตัขิอง
หนิฝุ่นบะซอลต์ด้วยโซเดียมเบนโทไนต์ เพื่อให้มคี่า
สมัประสทิธิก์ารซึมผ่านได้ของน ้าต ่าลงส าหรบัใช้ใน
การกอ่สรา้งเป็นชัน้กนัซมึได ้ 

วสัดแุละวิธีการศึกษา 
หนิฝุ่นบะซอลตท์ีใ่ชใ้นการทดสอบน ามาจาก

โรงโม่หนิในจงัหวดับุรรีมัย์ สุรนิทร์ และอุบลราชธานี 
โดยน าหินฝุ่นจากทัง้  3 แหล่งมาท าการทดสอบ
คุณสมบตัพิืน้ฐาน เช่น การกระจายขนาดของเมด็ดนิ 
การทดสอบการบดอดั และค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่าน
ได้ หลงัจากนัน้จึงคดัเลือกตวัอย่างหนิฝุ่นจากโรงโม่
หนิ 1 แห่งมาเป็นตวัแทนในการศกึษาเพือ่ปรบัปรุงค่า
สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดด้ว้ยเบนโทไนตต่์อไป 

เบนโทไนต์ทีใ่ชใ้นการผสมกบัหนิฝุน่บะซอลต์
เป็นโซเดียมเบนโทไนต์ชนิดผงละเอียด ค่าความ
ถ่วงจ าเพาะ เท่ากับ 2.49 มีค่าพิกัดเหลวและพิกัด
พลาสติกเท่ากบั 463 และ 48 ตามล าดับ และมีค่า
ดรรชนีการพองตวัเทา่กบั 35 มลิลลิติรต่อ 2 กรมั 

การทดสอบค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้อง
หนิฝุน่บะซอลต ์ใชเ้ครือ่งมอืทดสอบคา่สมัประสทิธิก์าร
ซมึผ่านไดแ้บบผนังคงรปู (Rigid Wall Permeameter) 
ตามมาตรฐาน  ASTM D 5856  การทดสอบค่ า
สมัประสทิธิก์ารซึมผ่านได้ของหนิฝุ่นผสมกบัเบนโท
ไนต์ทีอ่ตัราส่วนผสมต่างๆ ใช้เครื่องมอืทดสอบแบบ
ผนั ง ยืด หยุ่ น  (Flexible Wall Permeameter) ตาม
มาตรฐาน ASTM D 5084 น ้าทีใ่ชใ้นการทดสอบเป็น
น ้าปราศจากไอออน  

วธิกีารเตรยีมตวัอย่าง หนิฝุ่นบะซอลต์จะถูก
น ามาตากแดดให้แห้งสนิทและก าจัดใบไม้หรือสิ่ง
แปลกปลอมออกก่อน จากนัน้จะถูกคลุกเคล้าให้คละ
กันอย่างทัว่ถึงก่อนที่จะแบ่งบรรจุในถุงพลาสติก
ส าหรบัใชใ้นการทดสอบต่อไป ทัง้นี้เพื่อใหม้ัน่ใจว่าหนิ
ฝุน่ทกุๆ ตวัอยา่งมคีณุสมบตัทิีใ่กลเ้คยีงกนั 

การเตรยีมตัวอย่างหินฝุ่นบะซอลต์ผสมกบั
เบนโทไนต์ ท าการผสมหินฝุ่นกบัเบนโทไนต์โดยใช้
อตัราส่วนผสมเบนโทไนต์เป็นรอ้ยละของน ้าหนักแหง้

ของหินฝุ่น จากนัน้ผสมน ้ าปราศจากไอออนลงไป
เพื่อใหไ้ดค้่าความชืน้ตามทีต่้องการ แลว้คลุกเคลา้ให้
เข้ากนัดีก่อนที่จะน าไปบรรจุไว้ในถุงพลาสติกที่ปิด
มดิชดิเป็นเวลาอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงเพือ่ใหเ้บนโทไนต์
ดูดซับความชื้นและเป็นการปรับสภาพให้หินฝุ่นมี
ความชื้นทีส่ม ่าเสมอ ก่อนถูกน าไปบดอดัเพื่อท าการ
ทดสอบคา่สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นได ้

ผลการศึกษาและการวิเคราะห ์
จากการทดสอบตวัอย่างหนิฝุน่บะซอลต์จาก

ทัง้ 3 แหล่ง พบว่ามลีกัษณะเป็นเมด็หยาบปนกบัเมด็
ละเอียดไปจนถึงฝุ่นผง มีสีเทาถึงเทาเข้ม ค่าความ
ถ่วงจ าเพาะของหนิฝุน่จากจงัหวดับุรรีมัย ์สรุนิทร ์และ
อุบ ลร าชธานี มีค่ า เท่ า กับ  2.79, 2.75 และ  2.78 
ตามล าดับ การกระจายขนาดของอนุภาคหินฝุ่นบะ
ซอลต์จากการร่อนผ่านตะแกรงและการทดสอบด้วย
ไฮโดรมเิตอร์ (ดงัรูปที ่1 - 3) แสดงใหเ้หน็ว่าตวัอย่าง
หินฝุ่นจากทัง้ 3 แหล่งจะมีขนาดใกล้เคียงกันซึ่งจะ
กระจายเป็นช่วงแคบๆ มีหนิฝุ่นที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 
200 ตัง้แต่ร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 10 ตวัอย่างหนิฝุ่นบะ
ซอลต์ไม่มีความเชื่อมแน่น ไม่มีความเป็นพลาสติก 
การวิเคราะห์สมัประสทิธิค์วามสม ่าเสมอของเมด็หนิ
และสมัประสทิธิค์วามโคง้ไดข้อ้มูลดงัแสดงในตารางที ่
1 เมื่อท าการจ าแนกประเภทหนิฝุ่นดว้ยระบบ USCS 
จะได้ว่าตวัอย่างหนิฝุ่นจากจงัหวดับุรรีมัยแ์ละจงัหวดั
สุรนิทร์เป็น SP-SM (ทรายปนกรวดทีม่ขีนาดคละกนั
ไม่ดแีละทรายทีม่ตีะกอนปน) ส่วนตวัอย่างหนิฝุน่จาก
จงัหวดัอุบลราชธานีจ าแนกไดเ้ป็น SW-SM (ทรายปน
กรวดทีม่ขีนาดคละกนัดแีละทรายทีม่ตีะกอนปน)  

การทดสอบการบดอดัเพื่อหาหน่วยน ้าหนัก
แห้งและความชื้นที่เหมาะสมในการบดอัดหรือค่า 
Optimum Water Content (OMC) ของตวัอย่างหนิฝุน่ 
จากการบดอดัด้วยวิธีบดอดัแบบมาตรฐานได้ผลดัง
แสดงในรูปที่ 4 จะเห็นว่าหินฝุ่นทัง้ 3 ตัวอย่างจะมี
ความแตกต่างกัน เล็กน้อย  โดยมีค่าความชื้นที่
เหมาะสมอยู่ระหว่าง รอ้ยละ 11.5 ถงึรอ้ยละ 14 และมี
ค่าหน่วยน ้าหนักแหง้สูงสุดอยู่ระหว่าง 18.9 ถงึ 19.7 
กโิลนิวตนัต่อลูกบาศก์เมตร ทัง้นี้สงัเกตุได้ว่าปรมิาณ
ความชืน้ทีเ่หมาะสมในการบดอดัตวัอยา่งหนิฝุน่จาก 
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รปูที ่1 การกระจายขนาดของเมด็หนิฝุน่ตวัอยา่งจาก

จงัหวดับุรรีมัย ์  

 
รปูที ่2 การกระจายขนาดของเมด็หนิฝุน่ตวัอยา่งจาก

จงัหวดัสรุนิทร ์  

 
รปูที ่3 การกระจายขนาดของเมด็หนิฝุน่ตวัอยา่งจาก

จงัหวดัอบุลราชธานี   

 
ตารางที ่1 ขอ้มลูการกระจายขนาดหนิฝุน่บะซอลต ์

ตวัอย่าง Cu Cc 
ผ่านตะแกรง 
#200 (%) 

จ าแนก 
USCS 

บุรรีมัย ์ 13.3 4.8 6 SP-SM 
สุรนิทร ์ 22.9 4.4 8.7 SP-SM 

อุบลราชธาน ี 12.5 1.5 10 SW-SM 

จงัหวดับุรรีมัยม์คี่าต ่าทีส่ดุ และมคีา่หน่วยน ้าหนักแหง้
สูงที่สุดเนื่องจากมีปริมาณฝุ่นผงที่น้อยกว่าและมี
ปริมาณของขนาดเม็ดหินที่มีขนาดใหญ่จ านวน
มากกว่า จึงท าให้ดูดซับน ้ าได้น้อยและมีค่าความ
หนาแน่นสูงที่สุดเมื่อเทียบกับตัวอย่างจากจังหวัด
สรุนิทรแ์ละอบุลราชธานี 
 ผลการทดสอบค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้
ของหินฝุ่นทัง้ 3 ตัวอย่างที่ท าการทดสอบโดยใช้
เครื่องมือทดสอบแบบผนังคงรูป ใช้วิธีทดสอบแบบ
ระดบัน ้าแปรเปลีย่น ท าการบดอดัตวัอย่างดว้ยการบด
อดัแบบมาตรฐาน ใชค้วามชื้นในการบดอดัประมาณ
ร้อยละ 13 แสดงในตารางที่ 2 จะเห็นว่าหินฝุ่นบะ
ซอลต์มีค่าสัมประสิทธิก์ารซึมผ่านได้อยู่ระหว่าง 
6.5×10-8 ถึ ง  3.7×10-7 เ ม ต ร ต่ อ วิ น า ที  ซึ่ ง มี ค่ า
เทยีบเคยีงได้กบัดินตะกอนทรายหรือทรายละเอยีด 
และไมส่ามารถใชเ้ป็นวสัดุกนัซมึได ้ 
 

 
รปูที ่4 ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยน ้าหนกัแหง้และคา่

ความชืน้ในการบดอดัหนิฝุน่ 

ตารางที ่2 คา่สมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องหนิฝุน่บะ
ซอลต ์

ตวัอย่าง 
ค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได ้

(เมตร/วนิาท)ี 
บุรรีมัย ์ 6.5 × 10-8 
สุรนิทร ์ 3.7 × 10-7 

อุบลราชธาน ี 2.5 × 10-7 

  
ส า ห รับ ก า ร ทด ส อบ เ พื่ อ ป รับ ป รุ ง ค่ า

สมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้ของหนิฝุ่น ใชต้วัอย่างจาก
จงัหวดัอบุลราชธานี โดยการน าโซเดยีมเบนโทไนตม์า
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บุรรีมัย์ สุรนิทร์ อุบลราชธานี
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ผสมกบัหนิฝุ่นในอตัราส่วนต่างๆ กนั ท าการทดสอบ
การบดอดัหินฝุ่นผสมเบนโทไนต์ด้วยวิธีการบดอัด
แบบมาตรฐาน เพื่อหาค่าความชื้นที่เหมาะสมและ
หน่วยน ้าหนักแหง้ของแต่ละส่วนผสม ได้ผลดงัแสดง
ในรูปที ่5 จะเหน็ว่าค่าความชื้นทีเ่หมาะสมในการบด
อัดของหินฝุ่นผสมเบนโทไนต์ร้อยละ 1 ถึง 4 โดย
น ้าหนักแหง้ จะมคี่าประมาณรอ้ยละ 13 ถงึ 14.5 ซึ่ง
ไม่แตกต่างกนัมาก ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะน าไปใชใ้นการบดอดั
ตวัอย่างส าหรบัการทดสอบค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่าน
ไดต้่อไป 

จากรูปที ่5 จะเหน็ว่าค่าหน่วยน ้าหนักแหง้มี
แนวโน้มลดลงตามปริมาณเบนโทไนต์ที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากเบนโทไนต์มคีุณสมบตัใินการพองตวัได้สูง
เมื่อดูดซบัน ้า ภายในปรมิาตรทีจ่ ากดัการพองตวัของ
เบนโทไนต์จะเบยีดแทรกหนิฝุน่ทีม่อียู ่ท าใหม้ปีรมิาณ
หนิฝุน่ลดลง สง่ผลใหม้คีา่หน่วยน ้าหนกัแหง้ลดลง และ
ท าใหค้่าความชื้นในการบดอดัสูงขึ้นเนื่องจากเบนโท
ไนตม์กีารดดูซบัน ้าทีด่ ี

 
รปูที ่5 ความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยน ้าหนกัแหง้และคา่

ความชืน้ในการบดอดัหนิฝุน่ผสมเบนโทไนต ์
 การทดสอบค่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้อง
หนิฝุ่นทีผ่สมด้วยเบนโทไนต์ในปรมิาณต่างๆ กนั ท า
การบดอดัตวัอย่างดว้ยวธิบีดอดัแบบมาตรฐานโดยใช้
ความชื้นในการบดอัดของแต่ละตัวอย่างสูงกว่าค่า
ความชื้นที่เหมาะสมประมาณ ร้อยละ 2 จากผลการ
ทดสอบดงัแสดงในรูปที่ 6 จะเห็นว่าการผสมเบนโท
ไนต์เขา้ไปในหนิฝุน่ตัง้แต่รอ้ยละ 0.5 ถงึรอ้ยละ 3 จะ
ท าใหค้า่สมัประสทิธิก์ารซมึผ่านไดข้องหนิฝุน่บะซอลต์

ลดลงมากกว่า 1000 เทา่ จาก 10-7 เมตรต่อวนิาท ีเป็น 
10-10 เมตรต่อวนิาท ีเนื่องจากเบนโทไนตท์ีผ่สมเขา้ไป
ในหนิฝุน่บะซอลตท์ะแทรกตวัเขา้ไปอยู่ในชอ่งว่างของ
มวลดิน และพองตัวเมื่อได้ร ับความชื้น  ท าให้ค่า
สมัประสทิธิก์ารซมึผา่นไดล้ดลง  

จะเหน็ไดว้่า การผสมเบนโทไนต์เขา้ไปในหนิ
ฝุ่นเพียงร้อยละ 0.7 ก็เพียงพอที่จะท าให้หินฝุ่นบะ
ซอลต์ที่ทดสอบมคี่าสมัประสทิธิก์ารซึมผ่านได้ลดลง
มาถงึ 1×10-9 เมตรต่อวนิาท ีซึง่เป็นคา่สมัประสทิธิก์าร
ซึมผ่านได้ของชัน้กันซึมตามที่ก าหนดโดยทัว่ไป 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลการทดสอบนี้ด าเนินการ
ภายใตก้ารควบคมุอยา่งใกลช้ดิ ซึง่จะแตกต่างจากการ
ปฏบิตังิานในภาคสนาม จงึควรใช้อตัราส่วนผสมเบน
โทไนต์ประมาณร้อยละ 1 การผสมเบนโทไนต์ใน
อตัราส่วนทีส่งูมากอาจไม่มนีัยส าคญัต่อการลดลงของ
ค่าสัมประสิทธิก์ารซึมผ่านได้ของหินฝุ่นบะซอลต์ 
นอกจากนัน้ ยงัอาจท าใหห้นิฝุน่บะซอลต์มคี่าก าลงัรบั
น ้าหนกัลดลง และอาจมผีลต่อประสทิธภิาพของชัน้กนั
ซมึในระยะยาวได ้
 

 
รปูที ่6 ความสมัพนัธร์ะหว่างคา่สมัประสทิธิก์ารซมึ
ผา่นไดก้บัอตัราสว่นผสมเบนโทไนตเ์ขา้ไปในหนิฝุน่ 

สรปุและข้อเสนอแนะ 
หนิฝุ่นบะซอลต์จากจังหวัดบุรีรมัย์ สุรินทร์ 

และจงัหวดัอบุลราชธานีมคีณุสมบตัพิืน้ฐานทีใ่กลเ้คยีง
กัน หินฝุ่นมีขนาดเม็ดเฉลี่ยเท่ากับทราย มีขนาด
อนุภาคทีผ่่านตะแกรงเบอร ์200 ประมาณรอ้ยละ 6-10 
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จ าแนกตามระบบ USCS ได้ว่าอยู่ในกลุ่ม SP-SM มี
ค่าสัมประสิทธิก์ารซึมผ่านได้เท่ากับ 6.5×10-8 ถึง 
3.7×10-7 เมตรต่อวินาท ีการปรบัปรุงค่าสมัประสทิธิ ์
การซมึผ่านไดข้องหนิฝุน่ด้วยการผสมโซเดยีมเบนโท
ไนต์ในปรมิาณเพยีง ร้อยละ 1 โดยน ้าหนัก สามารถ
ท าใหค้่าสมัประสทิธิก์ารซมึผ่านได้ของหนิฝุ่นมคี่าต ่า
กว่า 1×10-9 เมตรต่อวนิาที จึงสามารถใช้หนิฝุ่นผสม
เบนโทไนตเ์ป็นวสัดุกนัซมึส าหรบัระบบฝงักลบได ้ 

อย่างไรกต็าม ประสทิธภิาพของชัน้กนัซมึจะ
ขึ้นอยู่กบัวิธีการก่อสร้างที่ดีเป็นส าคญั โดยจะต้อง
ได้ร ับการตรวจสอบจากผู้มีประสบการณ์ในการ
ก่อสร้างชัน้ดินกันซึม และจะต้องมีการรับประกัน
คุณภาพในการก่อสร้างด้วย นอกจากนัน้ ในการใช้
งานยงัตอ้งพจิารณาถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อค่าสมัประสทิธิ ์
การซมึผ่านได้ของน ้าในระยะยาวด้วย โดยการศกึษา
ถึงอิทธิพลของภาวะเปียกสลับแห้ง และศึกษาถึง
อทิธิพลของการเกดิปฎิกริยิาแลกเปลี่ยนไอออน ซึ่ง
อาจมผีลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงต่อคุณสมบตัขิองเบน
ไนตใ์นระยะยาวไดเ้ชน่เดยีวกนั 
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ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรดแ์ละก าลงัอดัของคอนกรีตท่ีผสมเถ้าลอยและใช้เถ้า
ก้นเตาแทนท่ีบางส่วนของมวลรวมละเอียด 

Chloride penetration resistance and compressive strength of concrete with fly ash 
and partial replacement of fine aggregate by bottom ash 

 
 

ศิระ อาทมาท,1 ผศ.ดร. ทวีชยั ส าราญวานิช,1* ดร. ภคัวฒัน์ แสนเจริญ2 และ ดร. ธิดาพร เช้ือสวสัดิ1์ 
Sira Arttamart,1* Asst.Prof.Dr. Taweechai Sumranwanich,1 Dr. Pakawat Sancharoen2 

and Dr. Thidaporn Chuosavasdi1 
 

ABSTRACT 
 The paper aims to study chloride penetration resistance and compressive strength of concrete 
with fly ash and bottom ash as partial replacement of fine aggregate. Ordinary Portland cement was used 
as a main cementitious material. The water to binder ratio was employed at 0.45 and 0.55. The fly ash to 
binder ratio was kept at 0.30 and 0.50. Fine aggregate was partially replaced by bottom ash at the 
replacement ratio of 0.10 and 0.30. Specimens were cured in tap water until 28 days and 56 days, and 
then chloride penetration resistance and compressive strength were performed. From the experimental 
results, it was found that concrete with bottom ash replacement ratio of 0.10 has higher chloride 
penetration resistance and compressive strength than concrete without bottom ash.  Concrete with bottom 
ash replacement of 0.10 and fly ash to binder ratio of 0.30 has the highest chloride penetration resistance 
and concrete with bottom ash replacement of 0.10 has highest compressive strength. 
Keywords: Chloride, Concrete, Bottom ash, Fly ash 
 

บทคดัย่อ
บทความนี้มุ่งศกึษาความตา้นทานการแทรกซมึคลอไรด์และก าลงัอดัของคอนกรตีผสมเถา้ลอยและเถา้กน้

เตาแทนทีม่วลรวมละเอยีด โดยใชป้นูซเีมนตป์อรต์แลนดป์ระเภทที ่1 เป็นวสัดุประสานหลกั ใชอ้ตัราสว่นน ้าต่อวสัดุ
ประสานเท่ากบั 0.45 และ 0.55 อตัราสว่นการแทนทีว่สัดุประสานดว้ยเถา้ลอยเทา่กบั 0.30 และ 0.50 ใชอ้ตัราสว่น
การแทนทีม่วลรวมละเอยีดดว้ยเถ้ากน้เตาเท่ากบั 0.10 และ 0.30 บ่มตวัอย่างคอนกรตีในน ้าประปาจนกระทัง่อายุ
ครบ 28 วนั และ 56 วนั จงึท าการทดสอบความต้านทานการแทรกซมึคลอไรด์และก าลงัอดั จากผลการทดสอบ
พบว่า คอนกรตีทีผ่สมเถา้กน้เตารอ้ยละ 10 มคีวามตา้นทานการแทรกซมึคลอไรด์และก าลงัอดัสงูกว่าคอนกรตีทีไ่ม่
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ผสมเถา้กน้เตา คอนกรตีทีผ่สมเถา้กน้เตารอ้ยละ 10 ร่วมกบัเถา้ลอยรอ้ยละ 30 มคีวามตา้นทานการแทรกซมึคลอ
ไรดท์ีด่ทีีส่ดุและคอนกรตีทีผ่สมเถา้กน้เตารอ้ยละ 10 มกี าลงัอดัสงูทีส่ดุ 
ค าหลกั: คลอไรด,์ คอนกรตี, เถา้กน้เตา, เถา้ลอย 
 

บทน า 
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่ตัง้อยู่ ใน

สิ่งแวดล้อมทะเลมีการเสื่อมสภาพเร็วกว่าปกต ิ
เนื่องจากโครงสร้างเผชิญปญัหาการแทรกซึมของ
เกลอืคลอไรด์จากน ้าทะเล อนัเป็นสาเหตุท าให้เหล็ก
เสรมิภายในโครงสรา้งเกดิสนิมและดนัเนื้อคอนกรตีให้
แตกร้าวในที่สุด ดังนั ้นจึงมีแนวความคิดปรับปรุง
คอนกรตีใหค้งทนต่อปญัหาการแทรกซมึคลอไรด์ดว้ย
การใชว้สัดุผสมทดแทนบางสว่นของสว่นผสมคอนกรตี 
ซึ่งเถ้าก้นเตา (Bottom ash) อนัเป็นผลพลอยได้ของ
การเผาถ่านหินจากโรงไฟฟ้า มีขนาดอนุภาคที่ใช้
ใกลเ้คยีงมวลรวมละเอยีด และมคีวามพรุน (Porosity) 
ที่สูง จึงสามารถเก็บกกัน ้าไว้ภายในได้ ท าให้เถ้าก้น
เตาสามารถน ามาใช้เป็นวัสดุบ่มภายใน ( Internal 
curing materials) เนื้อของคอนกรตีได้ จากงานวิจัย
ของ อุดมพร (2556) พบว่า คอนกรตีที่ใช้เถ้าก้นเตา
แทนทีม่วลรวมละเอยีดมคีวามสามารถในบ่มภายในที่
ดแีละยงัมปีระสทิธภิาพในการตา้นทานคลอไรด์ทีด่ขี ึน้ 
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัคอนกรีตที่ไม่มสี่วนผสมของเถ้า
ก้นเตาและจากงานวิจัยของ ศักดิจ์ุฬา (2559) ซึ่ง
ทดสอบความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของ
คอนกรตีทีผ่สมเถา้กน้เตาทีเ่ผชญิสิง่แวดลอ้มทะเลจรงิ
ของไทยพบว่า เมื่อใช้เถ้าก้นเตารอ้ยร้อยละ 10 โดย
ปรมิาตรของทราย ท าให้คอนกรตีมีสมัประสิทธิก์าร
แพร่คลอไรด์ต ่าลง อกีทัง้ยงัท าให้คอนกรตีมีก าลังที่
สูงขึ้น ส่วนเถ้าลอย (Fly ash) เป็นสารปอซโซลานที่
ถูกน ามาใช้ในส่วนผสมคอนกรีตอย่างแพร่หลาย 
เนื่องจากชว่ยลดปรมิาณปนูซเีมนตใ์นคอนกรตีลง และ
ช่วยปรบัปรุงคุณสมบตัคิวามคงทนของคอนกรตี โดย
ท าให้เนื้อคอนกรตีแน่นขึ้นและมีก าลังสูงขึ้นในระยะ
ยาว (Poon et al, 2006)  

ดังนัน้งานวิจัยนี้จึงมุ่งศึกษาความต้านทาน
การแทรกซมึคลอไรด์และก าลงัอดัของคอนกรตีทีผ่สม
เถ้าลอยและใชเ้ถ้ากน้เตาแทนทีบ่างส่วนของมวลรวม

ละเอียด โดยศึกษาเถ้าก้นเตาจ านวน 2 ชนิด ที่
อัตราส่วนแทนที่มวลรวมละเอียดต่างๆ เพื่ อหา
อัตราส่วนแทนที่มวลรวมละเอียดที่มีความการ
ตา้นทานการแทรกซมึคลอไรดแ์ละก าลงัอดัทีด่ ี

อปุกรณ์และวิธีการทดลอง 
1) วสัดุและสว่นผสมคอนกรตี 

ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 เป็น
วสัดุประสานหลกัของคอนกรตี ใชเ้ถ้ากน้เตาลกิไนท์
จากแม่เมาะจ านวน 2 ชนิดคือ BA และ BB ซึ่งมี
ความสามารถเก็บกักน ้ า 37.77 % และ 30.31% 
ตามล าดบั แทนทีม่วลรวมละเอยีดรอ้ยละ 10 และ 30 
โดยปรมิาตร และใชเ้ถ้าลอยลกิไนต์จากโรงไฟฟ้าแม่
เมาะแทนที่วัสดุประสานร้อยละ 30 และ 50 โดย
น ้าหนัก โดยตารางที่ 1 แสดงองค์ประกอบทางเคมี
ของเถ้าก้นเตาและเถ้าลอย  ส่วนตารางที่ 2 แสดง
คุณสมบัติทางกายภาพของเถ้าก้นเตาและเถ้าลอย 
และตารางที ่3 แสดงรายละเอยีดส่วนผสมคอนกรตีที่
ใช ้โดยมอีตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน 0.45 และ 0.55 
ท าการถอดแบบเมื่ อคอนกรีตมีอายุครบ  1 วัน 
หลงัจากนัน้น าคอนกรตีบ่มในน ้าเป็นระยะเวลาอกี 27 
วนั และ 55 วนั 

โดยทัว่ ไปวิธีการทดสอบการดูดซึมน ้ า 
(Absorption) ของมวลรวมละเอยีด เช่น ทราย จะไม่
สามารถใช้กับเถ้าก้นเตาได้ เนื่องจากเถ้าก้นเตามี
ความพรนุสงูและมแีรงเสยีดทานพืน้ผวิสงูแมใ้นสภาวะ
ทีแ่หง้ ดงันัน้จงึใชค้่าความสามารถเกบ็กกัน ้า (Water 
retainability) แทนค่าการดูดซึม โดยความสามารถ
เก็บกกัน ้าหมายถึง ปรมิาณน ้าที่เติมเต็มช่องว่างใน
วสัดุพรุน รวมทัง้น ้าทีถู่กยดึจบัไวท้ีร่อ่งพืน้ผวิของวสัดุ
พ รุ น ภ า ย ใต้ แ ร ง โ น้ ม ถ่ ว ง  (Kasemchaisiri and 
Tangtermsirikul, 2007) โดยในการทดสอบหาค่ า
ความสามารถเกบ็กกัน ้าของเถ้ากน้เตาสามารถท าได้
โดยแช่เถ้าก้นเตาซึ่งร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 4 ในน ้า
เป็นระยะเวลา 72 ชัว่โมง แล้วน าขึ้นพกัไว้ 30 นาท ี
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จากนัน้น าอุปกรณ์ทดสอบทรงกระบอกตามรปูที ่1 มา
ใชใ้ส่เถ้ากน้เตา โดยแบ่งใส่เถ้ากน้เตาในอุปกรณ์เป็น 
3 ชัน้ แต่ละชัน้ต าชัน้ ละ 25 ท ีแลว้น าอปุกรณ์ทดสอบ
ขึ้นเครื่องเขย่าเป็นระยะเวลา 24 นาที จากนัน้เก็บ
ตวัอย่างเถ้าก้นเตาจากส่วนบน มาหาความสามารถ
เก็บกักน ้ าต่อไป รูปที่ 2 แสดงภาพถ่ายขยายของ
อนุภาคเถ้าก้นเตาทัง้สองชนิด โดยที่เถ้ากน้เตาชนิด 
BA มคีวามพรนุสงูกว่า เถา้กน้เตาชนิด BB เลก็น้อย 
 
ตารางที ่1 องคป์ระกอบทางเคมขีองเถา้กน้เตาและ
เถา้ลอย 

 

ตารางที ่2 คุณสมบตัทิางกายภาพของเถ้ากน้เตาและ
เถา้ลอย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ก) แบบแสดงรายละเอยีดอุปกรณ์ทดสอบ 

 
 
 
 
 
 
 

(ข) อุปกรณ์ทดสอบ 
 

รปูที ่1 อปุกรณ์ทดสอบความสามารถเกบ็กกัน ้า
ของเถา้กน้เตา 

2) วธิกีารทดลอง 
2.1 ความตา้นทานการแทรกซมึคลอไรด์แบบ

เรง่ของคอนกรตี 
ท าการหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก

ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 10 ซม. สงู 20 ซม. แล้วบ่ม
ตัวอย่างคอนกรีตในน ้าจนอายุครบ 28 และ 56 วัน 
แลว้น าตวัอย่างขึน้มาตดัเป็นชิน้ โดยใหม้คีวามหนา 5 
ซม. จากนัน้ท าการทดสอบความต้านทานการแทรก
ซึมคลอไรด์แบบ เร่ง (Rapid chloride penetration 
test, RCPT) ด้วยอุปกรณ์ทดสอบดังแสดงในรูปที่ 3 
ซึ่งด้านหนึ่ งของเซลล์เติมสารละลาย NaCl ความ
เขม้ขน้ 3.0% อกีดา้นของเซลล์เตมิสารละลาย NaOH 
ความเขม้ขน้ 0.30M ท าการวดัค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านคอนกรีตภายใต้ความต่างศักย์ไฟฟ้า 60 โวลท ์
เป็นเวลา 6 ชัว่โมง แลว้จงึค านวณปรมิาณประจุไฟฟ้า
ทีไ่หลผ่าน (Charge passed) คอนกรตี ซึง่ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ASTM C1202 ระบุว่า ถ้าปริมาณประจุ
ไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีมากกว่า 4,000 คูลอมบ์ ถือว่า
คอนกรตีมคีวามสามารถการแทรกซึมคลอไรด์สูง ถ้า
อยู่ในช่วง 2,000-4,000 คลูอมบ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
ถา้ 1,000-2,000 คลูอมบ ์อยู่ในระดบัทีต่ ่า และถา้น้อย
กว่า 1,000 คลูอมบ ์อยูใ่นระดบัต ่ามาก 

2.2 ความตา้นทานการแทรกซมึคลอไรด์แบบ
แชข่องคอนกรตี 

ท าการหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. สูง 20 ซม. บ่ม
ตวัอย่างคอนกรตีในน ้าจนอายุครบ 28 วนั จากนัน้น า
ตวัอย่างคอนกรตีแช่ในสารละลายเกลอืคลอไรด์ความ
เขม้ขน้ 5.0% เป็นระยะเวลา 28 และ 56 วนั เมื่อครบ

Chemical 
composition (%) 

Bottom ash 
(BA) 

Bottom ash 
(BB) 

Fly ash 

SiO2 36.29% 30.13% 39.4 

CaO 20.84% 27.78% 19.19 

Al2O3 19.96% 17.84% 17.93 

Fe2O3 14.56% 15.99% 12.92 

K2O 2.61% 2.27% 2.50 

MgO 1.96% 2.19% 2.99 

SO3 0.96% 1.92% 3.03 

Na2O 0.77% 0.90% 1.36 

LOI 1.36% 0.20% 0.17 

คณุสมบติัทาง
กายภาพ 

Bottom 
ash (BA) 

Bottom ash 
(BB) 

Fly ash 

ความถ่วงจ าเพาะ 1.78 1.94 2.29 

ความสามารถในการ
เกบ็กกัน ้า % 

37.77 30.31 - 
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ก าหนดแลว้ จงึน าตวัอยา่งขึน้มาตดัเป็นชิน้ แต่ละชิน้มี
ความหนา 1 ซม. แล้วน าตวัอย่างคอนกรตีมาบดเป็น
ผง แล้วน ามาทดสอบหาปรมิาณคลอไรด์ด้วยเครื่อง 
Potentiometric titration ดงัรูปที่ 4 เพื่อหาค่าปรมิาณ
ค ล อ ไรด์ ทั ้ ง ห ม ด  (Total chloride content) ข อ ง
คอนกรตี ทีแ่ต่ละระยะจากผวิหน้าของคอนกรตี น าค่า
ปรมิาณคลอไรดท์ีไ่ดม้าหาคา่สมัประสทิธ์การแพรค่ลอ
ไรด ์(Chloride diffusion coefficient) ของคอนกรตี 
 

 
 (ก) เถา้กน้เตาชนิด BA 

 

 
(ข) เถา้กน้เตาชนิด BB 

รปูที ่2 ภาพถ่ายขยายอนุภาคของเถา้กน้เตา 
 
 

 
 

รปูที ่3 การทดสอบแทรกซมึคลอไรดแ์บบเรง่ 
 

 
 

รปูที ่4 เครือ่ง Potentiometric titration 
 
ตารางที ่3 รายละเอยีดสว่นผสมคอนกรตีทีใ่ช ้

Mix id. 

Mix proportion of concrete (kg/m3) 
Binder 

Bottom 

ash 
Water 

Sand 

(SSD) 
Rock 
(SSD) Cement 

Fly 

ash 
I55 388 - - 213 742 995 
I55BA10 388 - 51 213 668 996 
I55BA30 388 - 153 214 519 995 
I55F30 272 116 - 213 732 967 
I55F30BA10 272 116 50 213 653 974 
I55F30BA30 272 116 172 214 512 967 
I55F30BB10 272 116 55 214 653 974 

I55F30BB30 272 116 164 213 508 974 

I55F50 194 194 - 214 720 952 
I55F50BA10 194 194 57 214 643 959 
I55F50BA30 194 194 170 214 500 959 
I45 439 - - 197 742 995 
I45BA10 439 - 51 197 668 995 
I45BA30 439 - 154 197 519 995 

 

2.3 ก าลงัอดัของคอนกรตี 
ท าการหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์

ขนาด 10x10x10 ซม3 แล้วบ่มน ้าจนอายุครบ 28 และ 
56 วนั จงึทดสอบหาก าลงัอดัประลยัของคอนกรตี 

 

ผลการทดลองและอภิปรายผล 
1) ปรมิาณประจุไฟฟ้าทีไ่หลผา่นคอนกรตี 

จากผลทดสอบความต้านทานการแทรกซึม
คลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีตในรูปที่ 5 และ 6 ซึ่ง
แสดงด้วยปรมิาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรตี มี
หน่วยเป็นคูลอมบ์ พบว่า คอนกรตีทุกส่วนผสมทีอ่าย ุ
28 วัน มีปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีต
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มากกว่าคอนกรตีที่อายุ 56 วนั เนื่องจากปฏกิริยิาไฮ
เดรชัน่ของปูนซเีมนต์และปฏกิริยิาปอซโซลานิกของ
เถา้ลอยในคอนกรตียงัเกดิขึน้ไดไ้มส่มบรูณ์ที ่28 วนั 

รูปที่ 5 แสดงการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง
ของคอนกรตีทีผ่สมเถ้ากน้เตาแทนทีม่วลรวมละเอยีด
ที่อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน 0.45 และ 0.55 โดย
เมือ่เปรยีบเทยีบอตัราสว่นน ้าต่อวสัดุประสานทีต่่างกนั
พบว่า ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีตที่
อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสานต ่ามคี่าต ่ากว่าคอนกรตีที่
อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสานสูง เนื่องจากคอนกรตีที่
ใช้อตัราส่วนน ้าต่อวัสดุประสานต ่าเหลือปรมิาณน ้า
อสิระ (Free water) ภายในคอนกรตีน้อยกว่า จงึท าให้
มปีรมิาณโพรงภายในคอนกรตีน้อยลง ส่งผลให้เนื้อ
คอนกรตีแน่นมากกว่า และเมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบ
คอนกรตีทีอ่ายุ 56 วนั พบว่า คอนกรตีทีใ่ชเ้ถา้กน้เตา
บางส่วนแทนที่มวลรวมละเอยีดรอ้ยละ 10 มปีรมิาณ
ประจุไฟฟ้าไหลผ่านน้อยที่สุด ทัง้นี้ เนื่องจากเถ้าก้น
เตาสามารถเก็บกกัน ้าไว้ภายในอนุภาค จึงช่วยเป็น
วสัดุบ่มภายในคอนกรตี จากรูปที่ 6 แสดงการแทรก
ซมึคลอไรด์แบบเรง่ของคอนกรตีทีผ่สมเถา้ลอยรอ้ยละ 
30 และ 50 ร่วมกบัเถ้าก้นเตาร้อยละ 10 และ 30 ที่
อตัราน ้าต่อวสัดุประสาน 0.55 พบว่า ปรมิาณประจุ
ไฟฟ้าไหลผ่านคอนกรตีทีผ่สมเถา้ลอยรอ้ยละ 30 มคี่า
ต ่ ากว่ าคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยร้อยละ 50 อาจ
เนื่องจากการใช้เถ้าลอยสูงถึงร้อยละ 50 ท าให้ความ
พ รุน ของคอนกรีต เพิ่ ม ขึ้น  (Khatib et al., 2014) 
ปรมิาณประจุไฟฟ้าไหลผ่านคอนกรตีจงึเพิม่ขึน้ ส่วน
คอนกรตีทีใ่ชเ้ถา้ลอยรอ้ยละ 30 และเถา้กน้เตารอ้ยละ 
10 มปีรมิาณประจุไฟฟ้าไหลผา่นใกลเ้คยีงกบัคอนกรตี
ที่ไม่ผสมเถ้าก้นเตาเลย ทัง้เถ้าก้นเตาชนิด  BA และ 
BB ทีอ่าย ุ28 และ 56 วนั 

 
(ก) อตัราสว่นน ้าต่อวสัดปุระสาน 0.45 

 
(ข) อตัราสว่นน ้าต่อวสัดุประสาน 0.55 

 

รปูที ่5 การแทรกซมึคลอไรดแ์บบเรง่ของคอนกรตีที่
ผสมเถา้กน้เตาแทนทีม่วลรวมละเอยีด 

 
(ก) เถา้ลอยรอ้ยละ 30  

 
(ข) เถา้ลอยรอ้ยละ 50  

 

รปูที ่6 การแทรกซมึคลอไรดแ์บบเรง่ของคอนกรตีที่
ผสมเถา้กน้เตาแทนทีม่วลรวมละเอยีดและเถา้ลอย
แทนทีว่สัดุประสาน อตัราสว่นน ้าต่อวสัดุประสาน 0.55 
 

2) สมัประสทิธิก์ารแพรค่ลอไรดข์องคอนกรตี 
จากผลทดสอบความต้านทานการแทรกซึม

คลอไรด์แบบแช่ของคอนกรีต  เมื่ อน ามาหาค่า
สมัประสทิธิก์ารแพร่คลอไรด์ (Da) ของคอนกรตีดงัรูป
ที่ 7 และ 8 พบว่า เมื่อระยะเวลาเผชิญคลอไรด์ของ
คอนกรตีนานขึ้น สัมประสิทธิก์ารแพร่คลอไรด์ของ
คอนกรตีมีค่าต ่าลง เนื่องจากคอนกรตีเกิดปฏิกิริยา
เดรชัน่และปอซโซลานิกได้สมบูรณ์มากขึ้นท าให้
คอนกรีตมีเนื้อแน่นและโพรงช่องว่างน้อยลง อีกทัง้
พบว่าเมือ่ใชเ้ถา้กน้เตาเพยีงรอ้ยละ 10 ในคอนกรตีท า
ใหช้ว่ยลดสมัประสทิธิก์ารแพรค่ลอไรดข์องคอนกรตีลง 
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รูปที่ 7 แสดงสัมประสิทธิก์ารแพร่คลอไรด์
ของคอนกรตีที่ใช้อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน 0.45 
และ 0.55 โดยเมื่อใช้อตัราส่วนน ้าต่อวัสดุประสานที่
ต ่าลง สมัประสทิธิก์ารแพร่คลอไรด์ของคอนกรตีกม็คี่า
ลดลง เนื่องจากคอนกรีตที่ใช้อัตราส่วนน ้ าต่อวัสดุ
ประสานต ่ ามีปริมาณน ้ าอิสระ (Free water) เหลือ
ภายในน้อยกว่า อีกทัง้จากการใช้เถ้าก้นเตาแทนที่
มวลรวมละเอียดร้อยละ 10 ที่อัตราส่วนน ้ าต่อวัสดุ
ประสาน 0.45 และ 0.55 ที่ระยะเวลาเผชิญคลอไรด ์
56 วัน  พบว่า สัมประสิทธิก์ารแพร่คลอไรด์ของ
คอนกรีตที่ต ่ าที่สุด  เนื่ องจากผลการบ่ มภายใน
คอนกรตีของเถา้กน้เตา 

 

 
(ก) อตัราสว่นน ้าต่อวสัดปุระสาน 0.45 

 
(ข) อตัราสว่นน ้าต่อวสัดุประสาน 0.55 

 
รปูที ่7 สมัประสทิธิก์ารแพรค่ลอไรดข์องคอนกรตีทีใ่ช้
เถา้กน้เตาแทนทีบ่างสว่นของมวลรวมละเอยีด 

 

 
(ก) เถา้ลอยรอ้ยละ 30 

 
(ข) เถา้ลอยรอ้ยละ 50 

 
รปูที ่8 สมัประสทิธิก์ารแพรค่ลอไรดข์องคอนกรตีที่
ผสมเถา้ลอยแทนทีว่สัดุประสานและใชเ้ถา้กน้เตา
แทนทีบ่างสว่นของมวลรวมละเอยีด ทีอ่ตัราสว่นน ้าต่อ
วสัดุประสาน 0.55 
 

จากรูปที่ 8 แสดงสัมประสิทธิก์ารแพร่คลอ
ไรด์ของคอนกรีตที่ผสมเถ้าก้นเตาแทนที่มวลรวม
ละเอยีดและเถ้าลอยแทนทีว่สัดุประสาน อตัราส่วนน ้า
ต่อวสัดุประสาน 0.55 พบว่า การใชเ้ถา้ลอยรอ้ยละ 30 
มคี่าสมัประสทิธิก์ารแพร่คลอไรด์ของคอนกรตีต ่ากว่า
การใชเ้ถา้ลอยรอ้ยละ 50 อาจเนื่องจากการใชเ้ถา้ลอย
แทนที่ปูนซีเมนต์รอ้ยละ 50 ท าให้ความพรุนทัง้หมด
ภายในเนื้อคอนกรตีเพิม่ขึน้ (Khatib et al., 2014) 

การใชเ้ถ้าลอยแทนทีว่สัดุประสานและใชเ้ถ้า
กน้เตาแทนทีบ่างส่วนของมวลรวมละเอยีดในคอนกรตี
ทีร่ะยะเวลาเผชญิคลอไรด์ 56 วนั พบว่า คอนกรตีทีใ่ช้
เถา้ลอยรอ้ยละ 30 และเถา้กน้เตาชนิด BA รอ้ยละ 10 
มีค่าสัมประสิทธิก์ารแพร่คลอไรด์ต ่าที่สุด และเมื่อ
พจิารณาสมัประสทิธิก์ารแพร่คลอไรด์ของคอนกรตีที่
ใช้เถ้าก้นเตาชนิด BA และ BB พบว่า คอนกรตีที่ใช้
เถ้ากน้เตาชนิด BA มสีมัประสทิธิก์ารแพร่คลอไรด์ต ่า
กว่าคอนกรตีทีใ่ชเ้ถา้กน้เตาชนิด BB เนื่องจากเถ้ากน้
เตาชนิด BA มคีวามสามารถเกบ็กกัน ้ามากกว่า ท าให้
มีป ริม าณ น ้ าที่ ปู น ซี เมนต์ ส าม ารถดึ งไป ใช้ ใน
ปฏกิริยิาไฮเดรชัน่ไดม้ากกว่า 

 ในท านองเดียวกันพบว่า คอนกรตีที่ใช้เถ้า
ลอยรอ้ยละ 50 และเถ้าก้นเตาชนิด BA รอ้ยละ 10 ที่
ระยะเวลาเผชญิคลอไรด์ 56 วนั มคี่าสมัประสทิธิก์าร
แพรค่ลอไรดต์ ่ากว่าทีร่ะยะเวลาเผชญิคลอไรด ์28 วนั 
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3) ก าลงัอดัของคอนกรตี 
จากผลทดสอบก าลงัอดัของคอนกรตีทีใ่ชเ้ถ้า

กน้เตาแทนทีบ่างสว่นของมวลรวมละเอยีด ดงัแสดงใน
รปูที ่9 พบว่า คอนกรตีทีใ่ชเ้ถ้ากน้เตารอ้ยแทนทีม่วล
รวมละเอียดร้อยละ 10 มีค่าก าลังอัดสูงที่สุด ทัง้ที่
อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุประสาน 0.45 และ 0.55 แต่หาก
ใชเ้ถา้กน้เตาแทนทีม่วลรวมละเอยีดเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 
30 กลบัพบว่า ก าลงัอดัคอนกรตีมีค่าลดลง และเมื่อ
เปรยีบเทยีบก าลงัอดัของคอนกรตีที่อตัราส่วนน ้าต่อ
วัสดุประสาน 0.45 และ 0.55 พบว่า คอนกรีตที่
อตัราสว่นน ้าต่อวสัดุประสาน 0.45 มกี าลงัอดัสงูกว่าใน
ทุกๆ ปรมิาณการแทนทีม่วลรวมละเอยีดด้วยเถ้าก้น
เตา  

 
(ก)   อตัราสว่นน ้าต่อวสัดุประสาน 0.45 

 
(ข)  อตัราสว่นน ้าต่อวสัดุประสาน 0.55 

 
รปูที ่9 ก าลงัอดัของคอนกรตีทีใ่ชเ้ถา้กน้เตาแทนที่
บางสว่นของมวลรวมละเอยีด 
 

รูปที่ 10 แสดงก าลังอดัของคอนกรีตที่ผสม
เถ้าลอยแทนที่วสัดุประสานและใช้เถ้าก้นเตาแทนที่
บางส่วนของมวลรวมละเอยีด ที่อตัราส่วนน ้าต่อวสัดุ
ประสาน 0.55 พบว่า ก าลงัอดัของคอนกรตีทีผ่สมเถ้า
ลอยรอ้ยละ 30 และเถ้าก้นเตาชนิด BA มกี าลงัอดัสูง

กว่าคอนกรตีทีผ่สมเถา้ลอยรอ้ยละ 30 และเถา้กน้เตา
ช นิ ด  BB เนื่ อ ง จ า ก เถ้ า ก้ น เต า ช นิ ด  BA มี
ความสามารถเกบ็กกัน ้าสูงกว่าท าใหม้คีวามสามารถ
บ่มภายในมากกว่า และเมื่อเปรียบเทียบการใช้เถ้า
ลอยรอ้ยละ 30 และเถา้กน้เตาแทนทีม่วลรวมละเอยีด
รอ้ยละ 10 และ 30 พบว่า การใชเ้ถา้กน้เตารอ้ยละ 10 
ใหก้ าลงัอดัคอนกรตีที่สูงกว่าการใช้เถ้ากน้เตารอ้ยละ 
30 ทัง้เถา้กน้เตาชนิด BA และ BB 

เมื่ อพิจารณาการใช้เถ้าลอยแทนที่วัสดุ
ประสานร้อยละ 30 และ 50 พบว่า ก าลังอัดของ
คอนกรตีทีใ่ชเ้ถา้ลอยรอ้ยละ 50 มคีา่ต ่ากว่าคอนกรตีที่
ใชเ้ถา้ลอยรอ้ยละ 30 เนื่องจากการแทนทีป่รมิาณ 

 
(ก)  คอนกรตีผสมเถา้ลอยรอ้ยละ 30 

 
(ข) คอนกรตีผสมเถา้ลอยรอ้ยละ 50  

 
รปูที ่10 ก าลงัอดัของคอนกรตีทีผ่สมเถา้ลอยแทนที่
วสัดุประสานและใชเ้ถา้กน้เตาแทนทีบ่างสว่นของมวล
รวมละเอยีด ทีอ่ตัราสว่นน ้าตอ่วสัดุประสาน 0.55 

 
ปูนซีเมนต์มากขึ้นท าให้เกดิผลผลิตจากปฏิกริยิาไฮ
เดรชัน่น้อยเกนิไป ส่งผลใหเ้กดิผลผลติจากปฏกิริยิา
ป อซ โซ ล านิ ก ขอ งเถ้ า ล อยลด ล งต าม ไป ด้ ว ย 
(Chindaprasirt et al., 2007) จึงท าให้ก าลังอัดของ
คอนกรตีลดลง 
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สรปุผล 
1. คอนกรตีทีผ่สมเถา้ลอยแทนทีว่สัดุประสาน

รอ้ยละ 30 และใชเ้ถ้ากน้เตาชนิด BA แทนทีม่วลรวม
ละเอยีดรอ้ยละ 10 มคีวามตา้นทานการแทรกซมึคลอ
ไรดท์ีด่ทีีส่ดุ โดยเถา้กน้เตาชว่ยมคีวามสามารถเกบ็กกั
น ้ าไว้ภายในอนุภาคซึ่ งช่วยเป็นวัสดุบ่มภายใน
คอนกรตี 

 2. คอนกรตีที่ใช้เถ้าก้นเตาชนิด BA แทนที่
มวลรวมละเอยีดรอ้ยละ 10 และใชอ้ตัราสว่นน ้าต่อวสัดุ
ประสาน 0.45 มกี าลงัอดัมากทีส่ดุ  

3. คอนกรตีที่ใช้เถ้าก้นเตาชนิด BA แทนที่
มวลรวมละเอยีดรอ้ยละ 10 มคีวามตา้นทานการแทรก
ซึมคลอไรด์และก าลงัอดัที่ดีกว่าคอนกรตีที่ใช้เถ้าก้น
เตาชนิด  BB แทนที่มวลรวมละเอียดร้อยละ 10 
เนื่องจากเถ้าก้นเตาชนิด BA นัน้มีความสามารถใน
การเกบ็กกัน ้าทีส่งูกว่า จงึเป็นวสัดุบ่มภายในคอนกรตี
ทีด่กีว่า 
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การพฒันาอปุกรณ์การสตารท์มอเตอรไ์ฟฟ้า 1 เฟส ด้วยความนุ่มนวล 
The Development of Soft Start Single Phase Motor 

 
อนุวฒัน์ บูรภา,1* อคัรกิตติ ์ไชยธนกลุวฒัน์1 และ อ.ดร.ณัฐที ถึงสขุ1 

Anuwat Boorapa,1* Arckarakit Chaithanakulwat1 and Dr. Nuttee Thungsuk1 
 

ABSTRACT 
 In general, during surge current was generated which much more than ratting current, therefore 

the lifetime of motor have been shorten. In this research, soft start equipment of single phase motor for 
reducing surge current using microcontroller controlled trigger of voltage with the width of 0-180 degrees 
from have been developed. The test soft start equipment for single phase motor  of 1/4 H.P. after a set of 
trigger of 10 %, 20 %, 30 %, 40 % and 50 %, it was found that surge current reduced from direct start to 
about 58 %, 55 %, 41 %, 22 % and 13%, respectively. Therefore, the soft start equipment of single phase 
motor can be used to reduce surge current during motor starting.  
Keywords: Microcontroller, Soft start, Single phase motor 
 

บทคดัย่อ 
โดยทัว่ไปการเริม่สตาร์ทมอเตอร์จะเกดิการกระชากของกระแส (Surge current) ที่มีค่าหลายเท่าของ

กระแสใชง้านปกตทิ าใหอ้ายุการใชง้านของมอเตอรส์ ัน้ลง งานวจิยัชิน้นี้ไดพ้ฒันาอุปกรณ์การสตารท์มอเตอรไ์ฟฟ้า 
1 เฟส ดว้ยความนุ่มนวลทีส่ามารถลดกระแสไฟฟ้าในชว่งสตารท์ได ้ซึง่ใชไ้มโครคอนโทรลเลอรค์วบคมุมมุจุดชนวน
ของแรงดนัไฟฟ้าทีม่ยีา่นความกวา้ง 0 - 180 องศา โดยทดสอบการสตารท์มอเตอรไ์ฟฟ้า 1 เฟส ขนาด 1/4 แรงมา้ 
ดว้ยความนุ่มนวล ซึง่มกีารปรบัค่ามุมจุดชนวนเป็น 10 %, 20 %, 30 %, 40 % และ 50 % พบว่าสามารถช่วยลด
การกระชากของกระแสได้ประมาณ 58 %, 55 % , 41 %, 22 % และ 13 % ตามล าดบั เมื่อเทยีบกบัการสตาร์ท
โดยตรง ดงันัน้ด้วยวธิกีารเดนิเครื่องมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยความนุ่มนวลสามารถช่วยลดค่ากระแสเสริ์จขณะสตาร์ท
มอเตอรไ์ด ้ 
ค าส าคญั: ไมโครคอนโทรลเลอร,์ การสตารท์มอเตอรด์ว้ยความนุ่มนวล, มอเตอรไ์ฟฟ้า 1 เฟส  
 

บทน า 
โดยปกติการจ่ายกระแสไฟฟ้าในการท าให้

มอเตอรไ์ฟฟ้าหมุนนัน้ย่อมทีจ่ะตอ้งมปีรมิาณกระแสที่
มากกว่ากระแสทีใ่ชง้านปกติ (Silva et al., 2014) อนั
เนื่องจากแรงบดิของมอเตอรใ์นชว่งสตารท์มคี่าสงูมาก 
ซึ่งกระแสไฟฟ้าดงักล่าวท าใหม้อเตอรไ์ฟฟ้าเริม่หมุน

ดว้ยความรุนแรงหรอืเกดิการกระตุก (Vaez-Zadeh et 
al., 2006) ซึ่ งอุปกรณ์ ส่ งก าลังเช่น  เฟื อง หรือ 
สายพาน ที่ต่อกับมอเตอร์ไฟฟ้าในระบบการผลิต
ทางดา้นอตุสาหกรรมอาจเกดิการสกึหรอได ้

ในระบบการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ส าหรบัเป็นอุปกรณ์
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ต้นก าลงัในการผลติ ซึ่งปกติการลดกระแสสตาร์ทใน
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส จะใช้วธิกีารสตาร์ทแบบสตาร์-
เดลต้า (Star-Delta) แต่ในปจัจุบันธุรกิจขนาดย่อม
หรอื SMEs ได้รบัการส่งเสรมิจากรฐับาล จงึท าให้ใน
บางสว่นตอ้งใชม้อเตอรไ์ฟฟ้า 1 เฟส ส าหรบัระบบการ
ผลิตในอุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งการใช้มอเตอร์
ไฟฟ้า 1 เฟส ย่อมทีจ่ะเกดิการกระชากของกระแสใน
การสตาร์ทมอเตอร์เช่นเดียวกนั (LMC et al., 1984), 
(Faiz, 2003) หลักการสตาร์ทมอเตอร์ด้วยความ
นุ่มนวล จะท าหน้าที่ป้องกันกระแสที่สูง ซึ่งอาศัย
สมบัติการควบคุมแรงดนัด้วยมุมจุดชนวนมาใช้งาน 
โดยมุมจุดชนวนจะไม่คงที่ ณ มุมใดมุมหนึ่ง แต่จะมี
เปลี่ยนแปลงตลอด โดยเริม่จากมุม 180 องศา แล้ว
ลดลงมาจนถงึ 0 องศา ส่งผลใหร้ะดบัแรงดนั เปลี่ยน
จ า ก  0  - 1 0 0  %  (V.Udovichenko, 2 0 1 1 ) , 
(A.Tkachuk, 2007) ท าให้การสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า
เป็นไปอย่างนุ่มนวล ซึ่งความเร็วที่เพิ่มขึ้นแบบไม่
ทนัททีนัใดจะช่วยลดแรงฉุดหรอืแรงกระชาก ซึง่ส่งผล
ถงึชว่ยลดการสกึหรอของอปุกรณ์ต่าง ๆ ตามมา 

ในงานวจิยัชิ้นนี้จะท าการพฒันาอุปกรณ์การ
สตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ด้วยความนุ่มนวล โดย
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นตวัควบคุมมุมจุดชนวน
ไตรแอก 

อปุกรณ์และวิธีการ 
รูปที่ 1 แสดงไดอะแกรมของอุปกรณ์การ

สตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ด้วยความนุ่มนวล โดย
ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สรา้งพลัส์จุดชนวนไตรแอก 
ซึง่ไมโครคอนโทรลเลอรต์วัที ่1 ท าการรบัขอ้มลูขนาด 
มุมจุดชนวน, ค่าเวลา Ramp up จากปุ่มกด (keypad) 
และเชื่ อมต่ อกับ จอแสดงผล  1 จากนั ้นท าการ
ประมวลผลข้อมูลพร้อมรบัสัญญาณซิงโครนัสเป็น
จุดอา้งองิ เพื่อสรา้งสญัญาณพลัล์จุดชนวนให้กบัไตร
แอกน ากระแส เพือ่จ่ายพลงังานใหก้บัโหลด  
 

 
รปูที ่1 ไดอะแกรมของอปุกรณ์การสตารท์มอเตอร์

ไฟฟ้า 1 เฟส ดว้ยความนุ่มนวล 
 

ในขณะที่ไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวที่ 1 เริ่ม
สร้างสญัญาณพัลล์จุดชนวนให้กับไตรแอก ก็จะส่ง
สญัญาณเอาต์พุตใหก้บัไมโครคอนโทรลเลอรต์วัที ่ 2 
ทีท่ าการรบัสญัญาณ ADC ของแรงดนัและกระแส จาก
โหลดมาประมวลผลและแสดงผลบนจอแสดงผล 2 
โดยในรปูที ่2 แสดงอุปกรณ์การสตารท์มอเตอรไ์ฟฟ้า 
1 เฟส ดว้ยความนุ่มนวลส าหรบังานวจิยัครัง้นี้ 
 
 

 
รปูที ่2 อปุกรณ์การสตารท์มอเตอรไ์ฟฟ้า 1 เฟส ดว้ย

ความนุ่มนวล 
 

ในการทดสอบอุปกรณ์การสตาร์ทมอเตอร์
ไฟฟ้าด้วยความนุ่มนวลใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน า
ขนาด 1 เฟส 1/4 แรงมา้ แรงดนั 220 โวลต์ 50 เฮริ์ท   
ซึง่ทดสอบมอเตอรใ์นสภาวะไมม่โีหลด (No load test) 
โดยการทดสอบมีการปรับค่าขนาดมุมจุดชนวนที่  
10 %, 20 %, 30 %, 40 % และ 50 % และก าหนด
ระยะเวลา  Ramp up ที่  5 กับ  15 วินาที  โดยใช้
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ออสซิลโลสโคปท าการวดัสญัญาณกระแสในช่วงการ
ตอบสนองชัว่ครู ่ทีม่ ีcurrent probe ต่ออยู ่

ผลและการวิจารณ์ 
รูปที่ 3 แสดงกระแสไฟฟ้าของการสตาร์ท

มอเตอรโ์ดยตรง (Direct start) เมื่อท าการป้อนแรงดนั
เต็มพกิดักบัมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส 1/4 แรงม้า พบว่า
ในช่วงเวลาเริ่มต้นประมาณ 1/10 วินาทีแรกจะมี
กระแสพุ่งสูงขึน้แบบทนัททีนัใดในช่วงเวลาสัน้ ๆ ซึ่ง
สงัเกตไดจ้ากชว่ง A - B หลงัจากนัน้จะลดลงและเขา้สู่
สถานะคงที่ (steady state) ที่ต าแหน่ง C โดยในช่วง 
A - B เป็นการตอบสนองแบบชัว่ครู่ (transient) ซึ่ง
เกดิจากขณะทีม่อเตอรต์อ้งเริม่หมุนจากจุดหยุดนิ่งนัน้
จะใชแ้รงบดิทีส่งู จงึท าใหช้่วง A - B มกีระแสไฟฟ้าที่
สงู จากนัน้เมือ่ความเรว็รอบของมอเตอรม์คีา่ความเรว็
คงทีแ่ลว้กระแสไฟฟ้าจงึมคี่าลดลงเขา้สู่สถานะคงที ่ที่
ต าแหน่ง C  

 

 
รปูที ่3  กระแสไฟฟ้าของการสตารท์มอเตอรโ์ดยตรง  

 
รูปที่ 4 แสดงกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์การ

สตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยความนุ่มนวล กบัมอเตอร์
ไฟฟ้า 1 เฟส 1/4 แรงมา้ พบว่าเมื่อป้อนแรงดนัไฟฟ้า
ที่ถูกควบคุมให้ค่อย ๆ  เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องกับ
มอเตอรไ์ฟฟ้า ท าใหท้ีต่ าแหน่ง A กระแสมกีารเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเนื่องจนถงึค่าสงูสดุทีต่ าแหน่ง B ใชร้ะยะเวลา
ประมาณ 2 วินาที และหลังจากนัน้กระแสไฟฟ้าจะ
ลดลงเขา้สูส่ถานะคงที ่ 

เมื่อท าการเปรยีบเทียบการสตาร์ทมอเตอร์
ไฟฟ้าของทัง้สองแบบ จะสงัเกตไดว้่ามกีารตอบสนอง
ทางไฟฟ้าแตกต่างกัน โดยในกรณีของการสตาร์ท
มอเตอรโ์ดยตรง พบว่าทีต่ าแหน่ง A - B กระแสไฟฟ้า
มีค่าเพิ่มขึ้นสูงอย่างทันทีทันใดส่งผลให้อัตราเร็ว

เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน แต่ในกรณีของการสตาร์ท
มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยด้วยความนุ่มนวล กลับพบว่า
กระแสไฟฟ้าที่ต าแหน่ง A มคี่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จนถึงค่ากระแสสูงสุดที่ต าแหน่ง B ก่อนที่จะเข้าสู่
สภาวะคงที ่ซึง่สง่ผลใหค้วามเรว็ของโรเตอรม์อีตัราเรว็
เพิม่ขึน้แบบต่อเนื่อง 
 

 
 

รปูที ่4  กระแสไฟฟ้าของอปุกรณ์การสตารท์มอเตอร์
ไฟฟ้าดว้ยความนุ่มนวล 

 
รูปที่ 5 แสดงกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์การ

สตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยความนุ่มนวล โดยก าหนด
ระยะเวลา Ramp up เป็น 5 วนิาท ีโดยมกีารปรบัค่า
ขนาดมุมจุดชนวนที่ 10 %, 20 %, 30 %, 40 % และ 
50 % พบว่าสามารถลดค่ากระแสสูงสุดได้ประมาณ 
53 %, 50 %, 40 %, 22 % และ 13 % เมื่อเทยีบกบั
ค่ าก ระแส ไฟ ฟ้ าขอ งก าร ต่ อม อ เต อร์ โด ยต รง 
นอกจากนั ้นเมื่อมีการปรบัค่าขนาดมุมจุดชนวนที่ 
10 %, 20 %, 30 %, 40 % และ 50 % ยังส่งผลให้
ระยะเวลาของการตอบสนองแบบชัว่ครู่ส าหรับ
กระแสไฟฟ้ามคีา่ประมาณ 1.2, 0.6, 0.3, 0.1 และ 0.1 
วนิาท ีตามล าดบั  

ซึ่งสงัเกตได้ว่า เปอร์เซ็นต์มุมจุดชนวนมผีล
ต่ อค่ ากระแสสตาร์ท แตกต่ างกันอย่ า งชัด เจน 
นอกจากนัน้ เมื่อเพิม่เปอรเ์ซ็นต์มุมจุดชนวนมากกว่า 
50 % ขึ้นไป จะส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าในขณะที่ท า
การสตาร์ทมคี่าใกล้เคยีงกบัการสตาร์ทมอเตอร์แบบ
ต่อตรง (Direct start) 
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รปูที ่5 กระแสไฟฟ้าของอปุกรณ์การสตารท์มอเตอร์
ไฟฟ้าดว้ยความนุ่มนวล โดยก าหนดระยะเวลา Ramp 

up 5 วนิาท ี
 

รูปที่ 6 แสดงกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์การ
สตารท์มอเตอรไ์ฟฟ้าดว้ยความนุ่มนวล โดยมกีารปรบั
ค่าขนาดมุมจุดชนวนที่ 10 %, 20 %, 30 %, 40 % 
และ 50 % เช่นเดียวกันกับรูปที่ 5  แต่มีการตัง้ค่า
ระยะเวลา Ramp up เป็น 15 วินาที พบว่าสามารถ
ช่วยลดค่ากระแสสูงสุด ได้มากกว่ารูปที ่5 คอื 58 %, 
55 %, 41 %, 22 % และ 13 % ตามล าดับ  และ 
พบว่าเมื่อมีการปรบัค่าขนาดมุมจุดชนวนที่ 10 %, 
20 %, 30 %, 40 % และ 50 % จะส่งผลให้ระยะเวลา
ของการตอบสนองแบบชัว่ครู่ส าหรบักระแสไฟฟ้ามี
ระยะเวลาที่นานกว่ารูปที่ 5 เป็น 2.0, 1.0, 0.4, 0.1 
และ 0.1 วนิาท ีตามล าดบั 

ซึ่งสังเกตได้ว่า  เปอร์เซ็นต์มุมจุดชนวน
ในขณะที่ตั ้งค่า  Ramp up เป็น  5 วินาที และ 15 
วินาที จะท าให้ค่ากระแสสตาร์ทมีค่าลดลง และ 
ระยะเวลาของการตอบสนองแบบชัว่ครู่ทีย่าวนานกว่า
เมื่อมกีารตัง้ค่า Ramp up ทีม่ากกว่า ซึ่งยนืยนัไดจ้าก
ผลการทดลองในรปูที ่5 และ 6  

 
 
 

 
 

รปูที ่6 กระแสไฟฟ้าของอปุกรณ์การสตารท์มอเตอร์
ไฟฟ้าดว้ยความนุ่มนวล โดยก าหนดระยะเวลา 

Ramp up 15 วนิาท ี
 

สรปุ 
งานวิจยัเรื่องการพฒันาอุปกรณ์การสตาร์ท

มอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส ด้วยความนุ่มนวลส าเร็จได้
ด้วยดี จากการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมมุม
จุดชนวนของไตรแอก ซึ่งทดสอบกบัมอเตอร์ไฟฟ้า
ขนาด 1/4 แรงม้า โดยการตัง้ค่า Ramp up เป็น 5 
วนิาท ีและ 15 วนิาท ี เมือ่ก าหนดมมุจุดชนวนเป็น 10 
- 50 % และ เทียบผลของกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นกับ
วิธีการต่อมอเตอร์โดยตรง ซึ่งอุปกรณ์การสตาร์ท
มอเตอรไ์ฟฟ้า 1 เฟส ดว้ยความนุ่มนวลนี้สามารถทีจ่ะ
ลดกระแสสตารท์ไดส้งูสดุถงึ 58 % เมือ่มกีารตัง้ค่ามุม
จุดชนวนที่ 10 % ซึ่งผลดังกล่าวจะสามารถลดการ
กระชากของมอเตอร์ไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีในขณะที่
ระยะเวลาของการตอบสนองแบบชัว่ครู่ของการตัง้ค่า 
Ramp up ที ่15 วนิาท ีจะท าใหม้รีะยะเวลาทีน่านกว่า
เมื่อมีการตัง้ค่า  Ramp up ที่ 5 วินาที ซึ่ งผลของ
ระยะเวลาที่เกิดเนื่ องจาก  Ramp up นี้  จะช่วยให้
สามารถน ามอเตอรไ์ฟฟ้าไปปรบัใชง้านทีเ่หมาะสมกบั
โหลดแต่ละประเภทได ้
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การหาสมการท่ีเหมาะสมในการอบแห้งสบัปะรดแช่อ่ิมโดยใช้ตู้อบลมร้อน 
Drying Equation for Preserved Pineapple using Hot Air Oven 

 
อ.อญัชณา อปุระกลู,1* ประพนัธ ์ยานันติ1, ศิริพรรณ จิตรตรง1, รชัดาพร ราชปังกี1, 

อ.นงนุช ศรีเลก็1, อ.วิลาสินี ศรีสวุรรณ1, อ.นเรศ ใหญ่วงศ1์, อ.ชชัชยั วรพฒัน์1, 
อ.ดร.มิง่ขวญั สมพฤกษ์2 และ อ.จรญั คนแรง2 

Unchana Auprakul,1* Praphan Yananti1, Siriphan Jittrong1, Ratchadaporn Ratchapangkee1, 
Nongnoot Srilek1, Wilasinee Srisuwan1, Naret Yaiwong1, Chatchai Worapat1,  

Dr. Mingkwan Sompreuk 2 and Jarun Khonrang2 
 

ABSTRACT 
 In this paper, drying equation for preserved pineapple has been generated using Factorial method. 
This equation predicts the weight of preserved pineapple resulting from drying process. The drying equation 
is defined by 3 parameters which are hot air velocity (V), temperature (T) and time (t). The preserved 
pineapple with 2-millimeter thickness have been dried using hot air oven with 12,000 Btu air conditioning. 
The 3 parameters are varied as hot air velocity used were 0.5, 1.0, and 1.5 meter/second, temperature 
used were 50, 55 and 60 degree Celsius and time used were 3, 4 and 5 hour. It can be stated that the 
weight of preserved pineapple is significantly affected by time used in drying process. As the result, the 
drying equation representing the relation of hot air velocity, temperature and time is obtained which is 
Weight = 0.837 + [0.035 V] – [0.001 T] – [0.028 t] 
Keywords: Preserved pineapple, Hot air oven, drying 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้เป็นการหาสมการการอบแหง้โดยใชว้ธิแีฟคทอเรยีล เพื่อใชใ้นการท านายการอบแหง้สบัปะรด

แช่อิม่โดยใช้ตู้อบลมรอ้นที่ประกอบด้วยเครื่องปรบัอากาศขนาด 12,000 บีทยีู โดยสภาวะในการอบแห้งได้แก่ 
ความเรว็ลมรอ้น (V) อุณหภูมใินการอบแหง้ (T) และเวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้ (t) ทีม่ผีลต่อน ้าหนักของสบัปะรดแช่
อิม่อบแห้ง จากการอบแหง้สบัปะรดแช่อิม่ทีค่วามหนา 2 มลิลเิมตร ความเรว็ลมรอ้นที ่0.5, 1 และ 1.5 เมตรต่อ
วนิาท ีอุณหภูมใินการอบแหง้ที ่50, 55 และ 60 องศาเซลเซยีส และเวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้ที ่3, 4 และ 5 ชัว่โมง 
พบว่าปจัจยัทัง้สามมคีวามสมัพนัธ์ต่อน ้าหนักของสบัปะรดแช่อิม่อบแหง้ โดยปจัจยัทีม่ผีลต่อการอบแหง้มากทีสุ่ด
คอื เวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้ โดยสมการแสดงความสมัพนัธ์ของความเรว็ลมรอ้น อุณหภูมใินการอบแหง้และเวลาที่
ใชใ้นการอบแหง้ทีม่ผีลต่อน ้าหนัก โดยสมการแสดงความสมัพนัธ์ของความเรว็ลมรอ้น อุณหภูมใินการอบแหง้และ
เวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้ทีม่ผีลต่อน ้าหนกัทีไ่ด ้คอื Weight = 0.837 + [0.035 V] – [0.001 T] – [0.028 t] 
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ค าหลกั: สบัปะรดแชอ่ิม่, ตูอ้บลมรอ้น, การอบแหง้   
 

ค าน า 
ปจัจุบันกระบวนการท าให้แห้งได้ถูกพฒันา

เป็นเทคโนโลยกีารอบแหง้และเทคโนโลยกีารอบแหง้
เป็นที่รู้จ ักกันแพร่หลายและได้มีการพัฒนาเครื่อง
อบแหง้มาใช ้เช่น เครื่องอบแหง้แบบใชล้มรอ้น เครื่อง
อบแหง้แบบใชพ้ลงังานแสงอาทติย ์เครือ่งอบแหง้แบบ
ป ัม๊ความรอ้น เชือ้เพลงิทีใ่ชม้ทีัง้ก๊าซ น ้ามนั ไฟฟ้าหรอื
เศษวสัดุทางการเกษตรเป็นตน้ เนื่องจากการอบแหง้
เป็นกรรมวธิกีารลดความชื้นของวสัดุทีใ่ชพ้ลงังานสูง 
ดงันัน้การใชเ้ทคโนโลยกีารอบแหง้ เช่น เครือ่งอบแหง้
ทีม่ปีระสทิธภิาพจะช่วยลดตน้ทุนเรื่องการใชพ้ลงังาน
ลงได้ เครื่องอบแห้งชนิดป ัม๊ความร้อนจัดว่าเป็น
เครื่องอบแห้งที่มีประสทิธิภาพในการใช้พลังงานสูง
เมื่อเทียบกับเครื่องอบแห้งโดยทัว่ไป  เนื่ องจาก
สามารถน าความรอ้นทิง้จากระบบการอบแหง้กลบัมา
ใช้งานได้ทัง้หมดและยังส่งผลท าให้อุณหภูมิกับ
สภาพแวดลอ้มไมส่งูขึน้อกีดว้ย 

โดย อธวิฒัน์ และคณะ (2554) ท าการทดลอง
อบสบัปะรดแช่อิ่มที่ 3 สภาวะคือที่อุณหภูมิควบคุม 
40, 50 และ 60 (องศาเซลเซยีส) เวลาในการอบแหง้ที่
เวลา 5 ชัว่โมง จะเหน็ว่าอณุหภมูทิี ่60 องศาเซลเซยีส 
ท าความร้อนในห้องอบแห้งได้ดี มอีตัราการอบแห้ง
และอตัราการระเหยของน ้าจ าเพาะมากกว่าทีอุ่ณหภูมิ 
40, 50 องศาเซลเซยีส  เมื่อพจิารณาความสิ้นเปลอืง
พลงังานพบว่าการอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส 
จะมกีารสิ้นเปลืองพลงังานมากกว่าการอบที่ 40, 50 
องศาเซลเซยีส ประมาณ 14 - 29 เปอรเ์ซน็ต ์(มารนีา, 
2534) การอบแห้งสับปะรดแช่อิ่มที่เหมาะสมควรมี
ความหนาชิน้ละ 1 - 2 เซนตเิมตร อณุหภมูกิารอบแหง้ 
65 องศาเซลเซยีส  อตัราการไหลอากาศจ าเพาะ 11 
กโิลกรมัอากาศแหง้ต่อชัว่โมง-กโิลกรมัสบัปะรดแช่อิม่
แห้ง  และอัตราส่วนของอากาศเวียนกลับ  75 
เปอรเ์ซน็ต์ ซึง่จะส่งผลท าใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพ
ดี ใช้เวลาการอบแห้งน้อยและสิ้นเปลืองพลังงาน
จ าเพาะต ่าซึ่งค่าประมาณ 9.5 เมกะจูลต่อกโิลกรมัน ้า
ระเหย ระยะเวลาที่ใช้ในการอบแห้งจะเพิ่มขึ้นตาม

ความหนาและความชื้นเริ่มต้นของสับปะรดแช่อิ่ม 
(Yathip, 1995) อณุหภมูแิละอตัราการไหลเชงิปรมิาตร
จ าเพาะของอากาศอบแห้งมผีลโดยตรงต่ออตัราการ
อบแห้งข้าวเปลือก เมื่ออัตราการไหลเชิงปริมาตร
จ าเพาะอากาศมคีา่ต ่าขณะทีอุ่ณหภมูอิบแหง้มคีา่สงูจะ
ท าใหอ้ตัราการเปลอืงพลงังานในการอบแหง้ค่าต ่าแต่
เมื่อความหนาของชัน้ข้าวเปลือกสูงขึ้นอัตราการ
สิน้เปลอืงพลงังานจะมคีา่เพิม่สงูขึน้ 

ดังนั ้นในงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหา
สมการที่เหมาะสมในการอบแห้งสบัปะรดโดยใช้วิธี
แฟคทอเรยีล เพือ่ใชใ้นการท านายการอบแหง้สบัปะรด
แช่อิ่ม โดยจะท าการศึกษาความเร็วของลมร้อน 
อณุหภมูใินการอบแหง้ และเวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้ ซึง่
เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กนัและมผีลต่อน ้าหนักของ
สับปะรดแช่อิ่มอบแห้งโดยใช้ตู้อบลมร้อน  และ
วเิคราะหห์าความสมัพนัธข์องปจัจยัทีใ่ชใ้นการทดลอง 

อปุกรณ์และวิธีการ 
ตู้อบลมร้อนที่ใช้ในงานวิจัย ประกอบด้วย

เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 บีทียู โดยท าการ
ออกแบบดงัรูปที ่1 หอ้งอบแหง้จะมขีนาด 100 cm x 
100 cm x 100 cm โดยท าการตดิตัง้อนิเวอร์เตอร์เขา้
ไปทีค่อมเพรสเซอร์ของป ัม๊ความรอ้น เพื่อใหส้ามารถ
ควบคุมความเรว็ลมของอากาศตามค่าทีก่ าหนด การ
ทดสอบการอบแห้งสับปะรดแช่อิ่มความหนา 2 
มลิลเิมตรจะทดลองทีค่วามเรว็ลมรอ้น 0.5, 1 และ 1.5 
เมตร/วนิาท ีทีเ่วลาในการอบแหง้ที ่3, 4 และ 5 ชัว่โมง 
การออกแบบการทดลองโดยวิธีแฟคทอเรียล ซึ่ง
จ านวนการทดลองทัง้หมดเทา่กบั 33 = 27 การทดลอง 
และสับปะรดที่ใช้ในการอบมีน ้ าหนักเริ่มต้นที่  1 
กโิลกรมัจากนัน้ท าการบนัทกึค่าน ้าหนักของสบัปะรด
แช่อิม่อบแห้งทีส่ภาวะต่างๆ โดยบนัทกึค่าน ้าหนักที่
เหลือของสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง และเปรียบเทียบ
ลกัษณะของสบัปะรดแช่อิ่มอบแห้งก่อนและหลังอบ
ขอ้มลูทีไ่ดจ้ะท าการวเิคราะหห์าปจัจยัทีม่ผีลต่อการอบ
สับปะรดแช่อิ่มโดยใช้โปรแกรมทางสถิติ  และหา
สมการความสมัพนัธ์ระหว่าง ความเรว็ลมรอ้น เวลาที่
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ใช้ในการอบแห้ง อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง และ
น ้าหนกัของสบัปะรดแชอ่ิม่ทีไ่ด ้  

 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 รปูแบบตูอ้บลมรอ้น 
ผล 

จากการทดสอบอบแห้งสบัปะรดแช่อิ่มโดย
ควบคุม ความเรว็ลมรอ้น อุณหภูมทิีใ่ชใ้นการอบแหง้
และเวลาในการอบแหง้ ทีส่ภาวะต่างๆ จ านวน 27 การ
ทดลอง พบว่าปจัจยัทีม่ผีลต่อน ้าหนักของสบัปะรดแช่
อิม่มากทีสุ่ดคอื เวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้ รองลงมาคอื 
ความเร็วลมร้อน  และ อุณหภูมิในการอบแห้ง 
ตามล าดบั โดยผลกระทบของปจัจยัหลกั และปจัจัย
รว่มทีม่ผีลต่อน ้าหนักสบัปะรดดงัตารางที ่1 และความ
มีอิทธิพลของปจัจัยที่มีผลต่อน ้ าหนักสับปะรดดัง
ตารางที ่2 
 
ตารางที ่1 แสดงปจัจยัทีม่ผีลต่อน ้าหนักของสบัปะรด
แชอ่ิม่ 

ปัจจยั F Sig. 
ความเรว็ลมรอ้น 337.000 0.000 
อุณหภมู ิ 62.400 0.000 
เวลา 638.400 0.000 
ความเรว็ลมรอ้น * อุณหภมู ิ 7.375 0.001 
ความเรว็ลมรอ้น  * เวลา 1.750 0.186 
อุณหภมู ิ* เวลา 29.125 0.000 

*R squared = 0.994 
 

ตารางที่ 2 แสดงอทิธิพลของปจัจยัที่มผีลต่อน ้าหนัก
ของสบัปะรดแชอ่ิม่ 

ปัจจยั 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients (Beta) 
B Std. Error 

ค่าคงที ่ 0.837 0.019 - 
ความเรว็ลม
รอ้น 

0.035 0.003 
0.504 

อุณหภมู ิ -0.001 0.000 -0.202 
เวลา -0.028 0.002 -0.797 

จากการทดสอบความสมัพนัธ์ของความเร็ว
ลมร้อน อุณหภูมิที่ใช้ในการอบแห้ง ต่อน ้าหนักของ
สบัปะรดแชอ่ิม่อบแหง้ทีไ่ด ้ทีเ่วลา 3, 4, และ 5 ชัว่โมง 
ซึง่แสดงในรปูที ่2, 3 และ 4 ตามล าดบั  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่2 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง น ้าหนกั ความเรว็
ลมรอ้น และอณุหภมู ิทีเ่วลาในการอบแหง้ 3 ชัว่โมง 

 

รปูที ่3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง น ้าหนกั 
ความเรว็ลมรอ้น และอณุหภมู ิทีเ่วลาในการอบแหง้ 4 

ชัว่โมง 

รปูที ่4 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่าง น ้าหนกั ความเรว็
ลมรอ้น และอณุหภมู ิทีเ่วลาในการอบแหง้ 5 ชัว่โมง 

จากรปูที ่2, 3 และ 4 หาสมการความสมัพนัธ์
ของน ้าหนักต่อความเรว็ลมรอ้น อุณหภูม ิและเวลาที่
ใชใ้นการอบแหง้โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถติิ ท า
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ให้ได้ความสัมพันธ์ของปจัจัยทัง้สามอยู่ในรูปของ
สมการเชงิเสน้ดงัสมการที ่1  
W= 0.837 + [0.035 V] – [0.001 T] – [0.028 t]     (1) 
โดยที ่  
        W คอื น ้าหนกัของสบัปะรดแชอ่ิม่อบแหง้ที ่

ได ้(kg) 
        V  คอื ความเรว็ลมรอ้น (m/s) 
        T  คอื อณุหภมูทิีใ่ชใ้นการอบแหง้ (oC) 
        t   คอื เวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้ (hr.) 

โดยปจัจยัทัง้สามมคีวามสมัพนัธ์ต่อน ้าหนัก
ของสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง  จากการวิเคราะห์หา
ผล ก ร ะ ทบน ้ า หนั ก ข อ งป ัจ จั ย แ ล ะห า สมก า ร
ความสมัพนัธ์ของความเร็วลมร้อน อุณหภูมิในการ
อบแหง้และเวลาทีใ่ชใ้นการอบ ในการวเิคราะหผ์ลทาง
สถติ ิจากค่า beta หรอืสมัประสทิธิก์ารถดถอยในแบบ
คะแนนมาตรฐาน พบว่าผลกระทบจากปจัจยัหลกัที่
ส่งผลกระทบต่อน ้าหนักของสบัปะรดแช่อิ่มอบแห้ง
มากที่สุดคือ เวลาที่ใช้ในการอบแห้ง ซึ่งมีค่า beta 
0.797 รองลงมาคอืความเรว็ลมรอ้น มคี่า beta 0.504 
และอุณหภูมทิีใ่ชใ้นการอบแหง้ มคี่า beta 0.202 จาก
การพิจารณา ผลกระทบจากปจัจัยร่วมที่ส่งผลต่อ
น ้าหนักของสบัปะรดอบแหง้ พบว่าปจัจยัร่วมระหว่าง
ความเรว็ลมรอ้นและเวลาไม่มผีล ปจัจยัร่วมทีม่ผีลต่อ
น ้าหนักของสับปะรดแช่อิ่มมากที่สุด คือ อุณหภูมิ-
เวลา และความเรว็ลมรอ้น-อณุหภมู ิ

จากการเปรยีบเทยีบลกัษณะของสบัปะรดที่
ได้จากการทดลองที่สภาวะต่างๆ กบัสบัปะรดแช่อิม่
อบแหง้ทีจ่ าหน่ายพบว่าทีส่ภาวะในการอบทีอุ่ณหภูม ิ
60C เวลาในการอบแหง้ 5 ชัว่โมง ความเรว็ลมรอ้นที ่
0.5 m/s ได้สบัปะรดแช่อิม่อบแหง้มลีกัษณะภายนอก
ไม่มสีคีล ้า และใกล้เคยีงกบัสบัปะรดแช่อิม่อบแห้งที่
จ าหน่ายในทอ้งตลาดดงัแสดงในรปูที ่5 (ก) และ 5 (ข) 

(ก) ลกัษณะของสบัปะรดทีส่ภาวะที ่อณุหภมู ิ60C 
เวลาในการอบแหง้ 5 ชัว่โมง ความเรว็ลมรอ้นที ่
0.5 m/s 

 
(ข) สบัปะรดทีจ่ าหน่ายในทอ้งตลาด 

รปูที ่5 ลกัษณะของสบัปะรดแชอ่ิม่อบแหง้ 
วิจารณ์ 

การทดลองอบแห้งสับปะรดแช่อิ่มที่ความ
หนา 2 มิลลิเมตร และมีน ้าหนักเริ่มต้นก่อนท าการ
อบแห้งที่ 1 กโิลกรมั ความเร็วลมร้อนที่ 0.5, 1 และ 
1.5 เมตรต่อวินาที อุณหภูมใินการอบแห้งที่ 50, 55 
และ 60 องศาเซลเซยีส และเวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้ที่ 
3, 4 และ 5 ชัว่โมง จากการทดลองพบว่าปจัจยัทัง้สาม
มคีวามสมัพนัธ์ต่อน ้าหนักของสบัปะรดแช่อิม่อบแหง้ 
โดยปจัจยัทีม่ผีลต่อการอบแหง้มากทีสุ่ดคอื เวลาทีใ่ช้
ในการอบแหง้ ความเรว็ลมรอ้น และ อุณหภูมใินการ
อบแห้ง ตามล าดับ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์โดย
โปรแกรมทางสถิติ และหาสมการความสมัพนัธ์ของ
ปจัจยัทัง้หมด เมื่ออุณหภมูใินการอบแหง้ เวลาทีใ่ชใ้น
การอบแห้งเพิ่มขึ้นและความเร็วลมลดลงจะท าให้
น ้าหนักของสบัปะรดแช่อิ่มอบแห้งลดลงโดยสมการ
ความสมัพนัธ์ของความเร็วลมร้อน อุณหภูมิในการ
อบแหง้ และเวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้ทีม่ผีลต่อน ้าหนัก 
คอื W = 0.837 + [0.035 V] – [0.001 T] – [ 0.028 t] 
โดยสมการความสมัพนัธ์ของน ้าหนัก สามารถใช้ได้
เฉพาะกับตู้อบลมร้อนในการทดลองนี้ เท่านัน้  ไม่
สามารถใชก้บัเครือ่งอืน่ได ้

สรปุ 
 จากการทดสอบการอบแห้งสบัปะรดแช่อิ่ม
โดยตู้อบลมรอ้น พบว่าสภาวะทีค่วามเหมาะสมอยู่ที่
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อุณหภูมใินการอบแหง้ 60 องศาเซลเซยีส, เวลาทีใ่ช้
ในการอบแหง้ 5 ชัว่โมง และความเรว็ลมรอ้น 0.5 m/s 
ซึง่ใหล้กัษณะของสบัปะรดแชอ่ิม่อบแหง้ใกลเ้คยีงกบัที่
จ าหน่ายในทอ้งตลาด และจากการวเิคราะห์ทางสถติิ
พบว่าปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อน ้าหนักของสบัปะรดแช่อิม่
อบแหง้มากทีสุ่ดคอื เวลาทีใ่ชใ้นการอบแหง้ รองลงมา
ได้แก่ ความเรว็ลมร้อน และ อุณหภูมใินการอบแห้ง 
ตามล าดบั โดยความสมัพนัธ์ของปจัจยัทัง้หมดอยู่ใน
รูปของสมการเชิงเส้น ซึ่งจากการทดสอบความ
คลาดเคลื่อนของสมการเชิงเส้นของน ้ าหนัก มี
ความคลาดเคลื่อนเฉลีย่อยูท่ี ่0.93 เปอรเ์ซน็ต ์
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การจ าแนกประเภทของสญัญาณ P300 ส าหรบัการเช่ือมต่อระหว่าง 
สมองและคอมพิวเตอรด้์วยวิธีซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชีน 
Classification of P300-Based Brain-Computer Interface  

Using Support Vector Machine 
 

อภิชยั ธรรมภิบาล1* และ รศ.ดร. สยาม เจริญเสียง1 
Apichai Thampibal1* and Assoc.Prof.Dr. Siam Charoenseang1 

 
ABSTRACT 

 This research presents the development of classification method for brain-computer interface 
(BCI) using wireless electroencephalography (EEG) equipment called Emotiv. All of experiments, P300 
signal and support vector machine (SVM) with linear kernel function were used for classifying the user’s 
commands. The training process classifies input signal using multiple classifiers. The classified output of 
each classifier will be filtered to eliminate outliers before being averaged to the final result. The offline 
experiment was using raw data from BCI Competition III Dataset II and Emotiv gathered from 3 subjects. 
Classification results of offline experiments have 92.5 % accuracy for data from competition and 30.67 % 
for data from Emotiv. The online experiment has a mission to control robot to pick the desired object and 
return it to goal 2 times for all 3 subjects. The robot can accomplish the task 3 out of 6 times.  
Keywords: Brain-Computer Interface, Emotiv, P300, Support Vector Machine 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันี้ได้น าเสนอถึงการพฒันากระบวนการจ าแนกสญัญาณส าหรบัการเชื่อมต่อระหว่างสมองและ

คอมพวิเตอร ์(Brain-Computer Interface, BCI) ในการทดลองได้เลอืกใช้ Emotiv เป็นอุปกรณ์อ่านสญัญาณสมอง 
(Electroencephalography, EEG) การทดลองไดใ้ชห้ลกัการของสญัญาณ P300 และวธิซีพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี 
(Support Vector Machine, SVM) แบบเชิงเส้น โดยใช้ตัวจ าแนกสญัญาณ (Classifier) จ านวนหลายตัว และม ี 
การกรองผลลพัธ์จากทุก Classifier ก่อนจ าแนกเป็นผลลพัธ์สุดท้าย การทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คอื แบบ
ออฟไลน์ และแบบออนไลน์ การทดลองแบบออฟไลน์จะใชข้อ้มูลจากงานแขง่ขนั BCI Competition III Dataset II 
และจาก Emotiv ทีเ่กบ็จากผูท้ดลองจ านวน 3 คน ซึง่ผลการทดลองดว้ยขอ้มลูจากงานแขง่ขนัมคีวามแมน่ย าสงูสุด 
92.5 % และจาก Emotiv มีความแม่นย าสูงสุด 30.67 % ในการทดลองแบบออนไลน์ได้ให้ผู้ทดลองทัง้ 3 คน 
ควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Emotiv ใหไ้ปหยบิสิง่ของทีผู่ท้ดลองต้องการมาวางในจุดทีก่ าหนดคนละ 2 รอบ ซึ่งหุ่นยนต์
ท างานบรรลุเป้าหมายได ้3 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 
ค าหลกั: การเชือ่มต่อระหว่างสมองและคอมพวิเตอร,์ Emotiv, P300, ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี
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ค าน า 
การเชื่อมต่อระหว่างระหว่างมนุษย์และ

คอมพวิเตอรม์หีลากหลายรปูแบบ แตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะของอุปกรณ์ทีใ่ช ้ซึง่ในปจัจุบนัไดม้กีารพฒันา
ระบบการเชือ่มต่อใหเ้ป็นธรรมชาตมิากขึน้ เชน่ การใช้
เสียง การใช้การแสดงท่าทาง เป็นต้น ในที่นี้ จะ
กล่าวถงึการตดิต่ออกีรปูแบบหนึ่ง คอื การตดิต่อผ่าน
สัญ ญ าณ สมอง  (Brain-Computer Interface, BCI) 
(Hong, 2007) 

การวิจัยและพัฒนาระบบ BCI เพื่อน าไป
ประยุกต์ใชก้บังานต่างๆ ได้มกีารท ามาอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานาน ในปี ค.ศ.2004 Millán et al. (2004) ได้
แสดงให้เห็นว่า การควบคุมหุ่นยนต์ให้เคลื่อนไปยงั
ห้องต่างๆ โดยการคดิสามารถท าได้ ในปี ค.ศ.2006 
Manoj et al. (2006) ได้พัฒนาอุปกรณ์สะกดค าโดย
อาศัย สัญ ญ าณ สมอง (Electroencephalography, 
EEG) ที่เรยีกว่า P300 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาณ 
EEG  ที่ ม นุ ษ ย์ส ามารถสร้า งขึ้น ม าได้ เองตาม
ธรรมชาติเมื่อถูกกระตุ้นอย่างถูกวิธี และในปี ค.ศ.
Christian et al. (2008) ได้ท าระบบส าหรับควบคุม
หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่ควบคุมโดยใช้สญัญาณ EEG 
อกีดว้ย 

สัญญาณ P300 เป็นสัญญาณชนิดหนึ่ งที่
เกดิขึน้ในสญัญาณ EEG ซึง่สมองของมนุษย์สามารถ
ผลิตออกมาได้โดยอาศัยสิ่งกระตุ้น สัญญาณนี้จะ
เกดิขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 300 มลิลวินิาท ีนับจาก
เริม่ท าการกระตุ้น ซึ่งช่วงเวลาดงักล่าวจะแตกต่างกนั
ไปตามแต่ละบุคคล (Terence, 1992) 

ดั ง นั ้ น ก า รพั ฒ น าป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง
กระบวนการจ าแนกสญัญาณใหท้ างานไดอ้ย่างแมน่ย า
จึง เป็ นป ัจ จัยตั ้งต้นที่ ส าคัญ  งานวิจัยนี้ จึ ง เน้ น        
การพัฒนากระบวนการประมวลผลสัญญาณ P300 
เพื่อใหร้ะบบมคีวามแม่นย าสงู เหมาะส าหรบัการเป็น
ตน้แบบเพือ่ใหผู้พ้กิารไดใ้ชช้ว่ยเหลอืตวัเองไดม้ากขึน้  

อปุกรณ์และวิธีการ 
ขัน้ตอนการท างานของระบบจะเริ่มต้นจาก

การเก็บข้อมูลสญัญาณ EEG จากผู้ใช้ ส่งไปยงัส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้งาน (Graphical User Interface, GUI) 

ในคอมพิว เตอร์โดยการติดต่ อกันแบบ ไร้สาย 
คอมพิวเตอร์จะท าการกรองสัญญาณ EEG ก่อน 
เนื่องจากสญัญาณ EEG มกัมสีญัญาณรบกวนอยู่เป็น
จ านวนมาก เมือ่กรองเสรจ็จงึน าสญัญาณไปสกดัคา่ตวั
แปรทีส่ าคญัต่อการจ าแนกสญัญาณออกมา จากนัน้จงึ
ประมวลผลสญัญาณแปลงออกมาเป็นค าสัง่ต่างๆ ทีใ่ช้
ส าหรบัควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งจะส่งค าสัง่ไปยงัหุ่นยนต์
ด้วยการติดต่อแบบไร้สาย และหุ่นยนต์จะคอยส่ง
ต าแหน่งและทศิทางของตวัเองกลบัไปยงัคอมพวิเตอร์
ในระหว่างที่ท างานตามค าสัง่ เพื่อใช้ในการอพัเดท
ต าแหน่งหุ่นยนต์บน GUI ให้ผู้ใช้ได้ร ับทราบและ
ตดัสนิใจเลอืกค าสัง่ถดัไป ดงัแสดงในรปูที ่1 

 
รปูที ่1 แสดงภาพรวมของระบบ 

 
อุปกรณ์ส าหรับอ่านค่าสัญญาณ EEG ได้

เลือกใช้ Emotiv ดังแสดงในรูปที่ 2 เป็นอุปกรณ์ที่มี
อตัราการสุ่มตวัอย่างที ่128 เฮริตซ์ และมอีเิล็กโทรด
ชนิด เปียกจ านวน  14 ตัว  ซึ่ งต าแห น่งต่ างๆ  ที่
อเิลก็โทรดตรวจวดัสญัญาณ EEG จะเป็นดงัรปูที ่3 

 
รปูที ่2 แสดงอปุกรณ์ Emotiv ( 

ท่ีมา: Zayintech (2012) 
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รปูที ่3 แสดงต าแหน่งวดัคลืน่สมอง 

ท่ีมา: Zayintech (2012) 
 

ใน ส่ ว น ข อ งตั ว หุ่ น ย น ต์ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ไดอ้อกแบบใหม้ลีกัษณะทีเ่รยีบงา่ยและ
สะดวกต่อ การสร้าง โดยโครงสร้างหุ่นยนต์จะใช้
ชิ้นส่วนส าเร็จรูปและมีส่วนประกอบหลัก ได้แก ่
ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล  Arduino ส าหรับใช้
ประมวลผลฝ ัง่หุ่นยนต์ โมดูลบลูทูธส าหรบัรบัส่งค าสัง่
ระหว่างหุน่ยนต์และคอมพวิเตอร ์เซน็เซอรจ์บัเสน้ทาง
วิ่งจ านวน 2 ตัว เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถวิ่งไปตาม
เส้นทางสีด าได้ เซ็นเซอร์วัดระยะห่าง 1 ตัว ใช้วัด
ระยะระหว่างหุ่นยนต์และสิง่ของเพื่อให้สามารถหยบิ
สิง่ของได้อย่างถูกต้อง มอเตอร์กระแสตรงจ านวน 4 
ตวั ไดแ้ก่ ลอ้ทัง้ 2 ขา้ง แขนยก และมอืจบัดงัแสดงใน
รปูที ่4 ในส่วนของสนามส าหรบัใหหุ้่นยนต์ท าภารกจิ 
ได้ออกแบบใหม้สีิง่ของเป็นชิน้ส่วนท่อใหห้ยบิทัง้หมด 
4 ชิน้ ดงัรปูที ่5 และรปูที ่6 

การทดลองแบบออฟไลน์แบ่งเป็นสองส่วน 
คือ การทดลองด้วยข้อมูลจาก งานแข่งขัน  BCI 
Competition III Dataset II เป็นการทดลองเพื่ อหา
กระบวนการ Pre-processing และ Classification ที่
เหมาะสมกบัการใช้สญัญาณ P300 โดยจะใช้ข้อมูล
จากอเิลก็โทรดทัง้ 64 ตวั และใชเ้พยีง 14 ตวัโดยเลอืก
อิเล็กโทรดล้อตามต าแหน่งการวัดสัญญาณของ 
Emotiv และการทดลองด้วยข้อมูลจาก Emotiv จะ
ทดลองด้วยวิธีเดียวกันกับการทดลองข้างต้น ส่วน 
การทดลองแบบออนไลน์ดว้ย Emotiv เป็นการทดลอง
ที่ให้ผู้ใช้เป็นผู้ควบคุมหุ่นยนต์ให้ไปหยิบสิ่งของ
กลับมายังจุดเป้าหมายด้วยสัญญาณ P300 โดย    
การทดลองที่ได้กล่าวมาทัง้หมดได้เลือกใช้ช่วงของ

สญัญาณทีเ่วลา 0-667 มลิลวินิาท ี(Alain, 2008) และ
กระบวนการ Pre-processing ตามล าดบัดงันี้ 

 

 
รปูที ่4 แสดงหุน่ยนตท์ีใ่ชใ้นการทดลอง 

 
รปูที ่5 แสดงลกัษณะของสิง่ของทีใ่หหุ้น่ยนตห์ยบิ 

 
รปูที ่6 แสดงสนามทีใ่ชใ้นการทดลอง 

- 4th order Butterworth Bandpss Filter    
0.1-20 เฮริตซ ์ 

- 4th order Chebyshev Type I Bandpass 
Filter 0.1-20 เฮริตซ ์ 

- ปรับค่าสัญญาณที่มีค่านอกช่วงระหว่าง
เป อ ร์ เ ซ็ น ไ ท ล์ ที่  1 แ ล ะ  9 ใ ห้ มี ค่ า
เทา่กบัเปอรเ์ซน็ไทลท์ี ่1 และ 9 ตามล าดบั 

- ปรบัสญัญาณใหม้ขีนาดในชว่ง [-1, 1] 
 ขัน้ตอนการฝึกระบบได้ ใช้แนวคิดของผู้
ชนะเลิศงานแข่งขัน BCI Compeition III Dataset II 
(Alain, 2008) โดยแบ่งชุดข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยๆ 
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โดยแต่ละกลุ่มจะถูกน าไปฝึกตัวจ าแนกสัญญาณ 
(Classifier) 1 ตัว เช่น ชุดข้อมูลจากงานแข่งขันมี
จ านวน 85 ชุด ถูกแบ่งออกเป็น m กลุ่มๆ ละ n ชุด 
โดย n คอื จ านวนเต็มบวกใดๆ ที่มคี่าไม่เกนิจ านวน
ชุดข้อมูลทัง้หมด แล้วน าข้อมูลแต่ละกลุ่มไปฝึก 
Classifier ซึง่ในการทดลองนี้จะมกีารปรบัพารามเิตอร์
ที่ก าหนดจ านวนชุดขอ้มูลต่อ 1 Classifier ทัง้หมด 3 
ค่า ได้แก่ 2, 5 และ 10 ชุดข้อมูล ซึ่งการใช้ข้อมูล 2 
ชุด จะได้ Classifier 42 ตวั ไม่ได้ใช้ขอ้มูลชุดสุดท้าย 
ส าหรับการใช้ข้อมูล 5 ชุด จะได้ Classifier 17 ตัว 
และการใชข้อ้มลู 10 ชดุ ในการฝึกแต่ละ Classifier จะ
ใชข้อ้มลูทีซ่อ้นทบักนัจ านวน 5 ชดุ เพือ่ไมใ่หม้จี านวน 
Classifier น้อยเกินไป เช่น Classifier ที่ 1 ใช้ข้อมูล
ชุดที ่1-10 Classifier ที ่2 ใชข้อ้มลูชุดที ่6-15 เป็นต้น 
ในการ ฝึก ได้ ใช้ วิธี  SVM แบบ เชิง เส้น  แล ะน า 
Classifier ทกุตวัไปจ าแนกสญัญาณ 

จากนัน้จงึน าผลลพัธจ์ากทกุ Classifier มาคดั
กรองหาขอ้มูลที่ผดิปกติ (Outlier) 4 วิธ ีได้แก่ 1) หา
ค่าเฉลี่ยและขยายช่วงจากค่าเฉลี่ยด้วยค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2) หาค่ามัธยฐานและขยายช่วงจากค่า  
มัธยฐานด้วยค่ามัธยฐานส่วนเบี่ยงเบนสัมบูรณ์ 
(Median Absolute Deviation, MAD) 3) ใช้ช่วงที่เกิด
จากการรวมกนัของวธิทีี ่1 และ 2 4) ไมม่กีารคดักรอง 
Outlier โดยวิธีที่ 1-3 ผลลัพธ์จาก Classifier ใดที่อยู่
นอกช่วงที่ค านวณได้ส าหรบัแต่ละวิธี จะถือว่าเป็น
ขอ้มูลที่มีความผิดปกติและถูกคดัออก เมื่อคดักรอง
เสรจ็จงึน าขอ้มลูทีเ่หลอือยูม่าเฉลีย่เป็นผลลพัธส์ดุทา้ย 
 ในการทดลองได้ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส 
Emokit เป็นเครื่องมอืในการเขา้ถงึค่าสญัญาณดบิของ 
Emotiv และใช้ซอฟต์แวร์ MATLAB  ในการพัฒนา 
GUI ดงัแสดงในรปูที ่7 ประกอบดว้ยพืน้ทีแ่รเงาแสดง
ตวัอกัษร F, B, L และ R แทนค าสัง่เดนิหน้า ถอยหลงั 
เลี้ยวซ้าย และเลี้ยวขวาตามล าดบั และเป็นตวักระตุ้น
ใหเ้กดิสญัญาณ P300 ซึ่งผูใ้ชจ้ะตอ้งใหค้วามสนใจต่อ
ตวัอกัษรทีต่อ้งการ โดยการนับจ านวนครัง้การกะพรบิ
ของอกัษรทีต่อ้งการ ก าหนดใหต้วักระตุน้กะพรบิแบบ
สุ่มอกัษรละ 1 ครัง้ต่อ 1 รอบ รวมทัง้หมด 15 รอบ 
ระยะเวลาทีส่ ิง่กระตุน้จะยงัคงแสดงอยู่ 100 มลิลวินิาท ี

และจะหายไป 75 มิลลิวินาที การบอกต าแหน่งของ
หุน่ยนต์ไดก้ าหนดใหเ้ป็นสญัลกัษณ์ลกูศรแทนทศิทาง
ด้านหน้าของหุ่นยนต์ รูปเสาแสดงแทนสิ่งของมี
ทัง้หมด 4 ชิ้น ผู้ใช้จะต้องควบคุมหุ่นยนต์ให้ไปยัง
สิง่ของชิน้ทีต่้องการ สญัลกัษณ์วงกลมเสน้ประสเีขยีว
แทนต าแหน่งทีหุ่่นยนต์จะรอรบัค าสัง่ถดัไปจากผูใ้ช้มี
ทัง้หมด 3 จุด และสญัลกัษณ์วงกลมเสน้ประสสีม้แทน
ต าแหน่งทีหุ่น่ยนตจ์ะตอ้งน าสิง่ของไปวาง 

 
รปูที ่7 แสดง GUI ทีใ่ชใ้นการทดลอง 

ผล 
 การทดลองด้วยขอ้มูลจาก BCI Competition 
III Dataset II แบบ ใช้อิ เล็ ก โท รด  64 ตั ว  ได้ ผ ล      
การทดลองดังรูปที่ 8 จะเห็นได้ว่าค่าความแม่นย า
สูงสุดที่ท าได้มคี่าถึง 92.5 % โดยใช้ชุดขอ้มูลจ านวน 
10 ชุด ต่อการฝึก Classifier 1 ตัว และไม่มีการคัด
กรอง Outlier ส่วนการทดลองแบบใช้อิเล็กโทรด 14 
ตวั ไดผ้ลการทดลองดงัรปูที ่9 คา่ความแมน่ย าสงูสดุที่
ท าได้ คอื 66.5 % โดยใช้ชุดขอ้มูลจ านวน 5 ชุด ต่อ
การฝึก Classifier 1 ตวั และไม่มกีารคดักรอง Outlier 
และการทดลองด้วยข้อมูลจาก Emotiv มีผลการ
ทดลองดงัรูปที่ 10 ค่าความแม่นย าสูงสุดที่ท าได้ คอื 
30.67% โดยใช้ชุดข้อมูลจ านวน 10 ชุด ต่อการฝึก 
Classifier 1 ตวั และใชก้ารคดักรอง Outlier วธิทีี ่3 
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รปูที ่8 แสดงผลการทดลองดว้ยขอ้มลู BCI 

Competition III เมือ่ใชข้อ้มลูจากอเิลก็โทรด 64 ตวั 

 
รปูที ่9 แสดงผลการทดลองดว้ยขอ้มลู BCI 

Competition III เมือ่ใชข้อ้มลูจากอเิลก็โทรด 14 ตวั 

 
รปูที ่10 แสดงผลการทดลองดว้ยขอ้มลู Emotiv 

จากผลการทดลองด้วยข้อมูล จาก  BCI 
Competition III แบบอเิล็กโทรด 64 ตวั เมื่อพจิารณา
แบบไม่มีการคัดกรอง Outlier เป็นหลักและไล่ตาม
จ านวนชุดขอ้มูลทีใ่ชฝึ้ก Classifier มผีลความแม่นย า 
89.5 %, 91.5 % และ 92.5 % ตามล าดบั จะเหน็ไดว้่า
การใช้ชุดขอ้มูลในการฝึก Classifier ยิง่มากจะส่งผล
ให้ค วามแม่ น ย ามีแน วโน้ มที่ ม ากขึ้น  ส่ วนผล         
การทดลองแบบใชอ้เิลก็โทรด 14 ตวั มคีวามแม่นย าที่
ลดลงมาจากแบบ 64 ตัว เนื่ องจากการใช้จ านวน
อเิลก็โทรดทีน้่อยลง และต าแหน่งอเิลก็โทรดที ่Emotiv 

วัดบนศีรษะ ส่วนใหญ่อยู่บริเวณรอบนอกพื้นที่ที่
ส ัญญาณ P300 จะออกมาชัดเจนทัง้สิ้น  จึงท าให้
สญัญาณทีใ่ชข้าดลกัษณะเด่นไปมาก ดงัรปูที ่11 และ
การคดักรอง Outlier ยงัไม่ค่อยมบีทบาททีจ่ะท าใหค้่า
ความแมน่ย าสงูขึน้ 

ผลการทดลองโดยใชข้อ้มูลจาก Emotiv มคี่า
ความแม่นย าสูงสุด 30.67 % สาเหตุอาจเกิดมาจาก
อัตราการสุ่มตัวอย่างของ Emotiv ที่มีค่าเพียง 128 
เฮิรตซ์ ในขณะที่ข้อมูลจาก BCI Competition III มี
อตัราการสุ่มตวัอย่างที่ 240 เฮิรตซ์ ขณะท าการเก็บ
สญัญาณผูท้ดลองอาจเกดิความเมื่อยล้าของสายตาที่
ตอ้งมองรปูภาพกะพรบิบนหน้าจอคอมพวิเตอรอ์ย่าง
ต่อเนื่องและขาดความเสถียรของคุณภาพสญัญาณที่
ได้จาก Emotiv เนื่องจากรูปทรงศีรษะของผู้ทดลอง
ไม่ได้เข้ารูปกบัต าแหน่งแขนอเิล็กโทรดของ Emotiv     
มากนกั อเิลก็โทรดจงึสมัผสักบัศรีษะไดไ้มด่เีทา่ทีค่วร 

 
รปูที ่11 เปรยีบเทยีบต าแหน่งทีอ่เิลก็โทรดของ  

Emotiv วดัสญัญาณและพืน้ทีท่ีส่ญัญาณ P300 ชดัเจน 
การทดลองแบบออนไลน์ดว้ย Emotiv ไดใ้หผู้้

ทดลองจ านวน 3 คน ควบคุมหุ่นยนต์ใหห้ยบิวตัถุที่ผู้
ทดลองต้องการกลับมาวางในจุดที่ก าหนด คนละ 2 
รอบ ไดผ้ลการทดลองดงัตารางที ่1 
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ตารางที ่1 แสดงผลการควบคมุหุน่ยนตแ์บบออนไลน์ 

 
 
ในการทดลองควบคุมหุ่นยนต์แบบออนไลน์ 

ผู้ทดลองสามารถท าภารกิจได้ส าเร็จ 3 ครัง้ จาก
ทัง้หมด 6 ครัง้ คดิเป็น 50 % จากการทดลองทัง้หมด 
ในดา้นความแมน่ย าในการจ าแนกค าสัง่น ามาเฉลีย่คดิ
เป็น 50.8 % เท่านั ้น สาเหตุจากการท าภารกิจไม่
ส าเร็จเกิดจากการใช้เวลามากกว่า 20 นาที การท า
ภารกจิที่มจี านวนค าสัง่น้อยครัง้แต่ล้มเหลว เกดิจาก
การพยายามใส่ Emotiv ให้กับผู้ทดลองใหม่ เพราะ
ระหว่างท าภารกิจคุณภาพสญัญาณจาก Emotiv ได้
ลดลง และการแกไ้ขมกัใชเ้วลานาน ผลจากผูท้ดลอง
แต่ละคนมคีวามแมน่ย าคอ่นขา้งแตกต่างกนั เมือ่เทยีบ
กบัความแม่นย าจากการทดลองแบบออฟไลน์ด้วย 
Emotiv เนื่ องจากระหว่างที่ท าภารกิจ GUI จะท า   
การคดักรองค าสัง่ใหก้่อน เพราะจุดรบัค าสัง่ทกุจุดจะม ี
1 ค าสัง่ที่หุ่นยนต์ไม่สามารถท าตามได้เสมอ ท าให้
เหลือเพียง 3 ค าสัง่ ส่งผลให้ความเป็นไปได้ที่จะได้
ค าสัง่ที่ถูกต้องจาก 1 ใน 4 เพิ่มขึ้นเป็น 1 ใน 3 ผล 
การทดลองจงึอาจมคีวามแมน่ย าสงูขึน้มากกว่าปกต ิ

วิจารณ์ 
 งานวิจัยนี้ ได้พัฒนากระบวนการจ าแนก
สัญญาณส าหรับ BCI โดยใช้ Emotiv ส าหรับอ่าน
สัญญาณ EEG ซึ่งใช้สัญญาณ P300 เป็นสัญญาณ
หลัก ใน การจ าแนกค า สั ง่ต่ า งๆ  เพ ราะผู้ ใช้ ไม่
จ าเป็นต้องผ่านการฝึกฝนใดๆ เพื่อสร้างสัญญาณ 
P300 ขึ้นมา และได้ใช้วิธี SVM แบบเชิงเส้นในการ

จ าแนกสญัญาณ ซึ่งผลการทดลองดว้ยข้อมูลจากงาน
แข่งขนัมีความแม่นย าสูงสุด 92.5 % ด้วยการใช้ชุด
ขอ้มลู 10 ชดุ ต่อการฝึก Classifier 1 ตวั และไม่มกีาร
คัดกรอง Outlier ส่วนการทดลองด้วยข้อมูลจาก 
Emotiv มคีวามแม่นย าสงูสุด 30.67 % ด้วยการใชชุ้ด
ขอ้มลูจ านวน 10 ชดุ และใชก้ารคดักรอง Outlier ดว้ย
วธิทีี ่3 และการควบคุมหุ่นยนต์ด้วย Emotiv สามารถ
ท างานไดบ้รรลุเป้าหมาย 3 ครัง้ จากทัง้หมด 6 ครัง้ 

ระบบ BCI ที่ใช้ Emotiv โดยอาศยัหลักการ
ของ P300 จะมคีวามยากทีต่ าแหน่งของอเิลก็โทรดอยู่
รอบนอกพื้นทีท่ี ่P300 จะออกมาชดัเจนและสญัญาณ
มีอัตราการสุ่มตัวอย่างเพียง 128 เฮิรตซ์ ส่งผลให ้ 
การประมวลผลสญัญาณท าได้ยาก การใช้วิธี SVM 
แบบ เชิง เส้น กับ สัญ ญ าณ ที่ ผ่ าน กระบ วนการ         
Pre-processing ที่ได้เลือกมาอาจไม่เหมาะสม อาจ
ตอ้งใชว้ธิ ีPre-processing อื่นๆ เช่น เปลีย่นชนิดและ
พ ารามิ เต อร์ข อ ง  Bandpass filter เป็ น ต้น  แล ะ
กระบวนการจ าแนกสญัญาณแบบอื่นๆ เช่น Linear 
Discriminant Analysis (LDA) เป็นต้น  ในส่วนของ
หุ่นยนต์จะพัฒนาเพิ่มเติมให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และ
พัฒนาการหยิบจับให้สามารถท าได้กับวัตถุที่มี    
ความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้สามารถน ามาใช้
ชว่ยเหลอืผูพ้กิารไดจ้รงิ 
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โมเดลความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตกุารยอมรบัการใช้ระบบการจดัการคลงัสินค้า 
Causal Relationship Model for User Acceptance   

of Warehouse Management System 
 

ทวีศกัดิ ์เวทยวิ์รณุ1* 
Taweesak Wetwirun1* 

 
ABSTRACT 

This research focuses on factors affecting WMS acceptance and developing causal relationship 
model for user acceptance of WMS. This paper presents the study of factors affecting WMS acceptance 
using integrated UTAUT-Generic Framework model. Empirical data collected from WMS user consort with 
theoretical model very well. This developing model can predict the WMS acceptance with 68.1% 
accuracy. And can point out the important factors affecting this acceptance as well. Behavioral Intention 
(BI) is the main factor affect on WMS acceptance together with facilitating conditions. While Effort 
expectancy, working compatibility, perceive usefulness and user’s attention are strong influence on BI as 
well. Moreover facilitating conditions are also support.  
Keywords: Warehouse Management System, Technology Acceptance Model, Causal Relationship 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มุ่งศกึษาปจัจยัทีน่ ามาซึง่การยอมรบัระบบ WMS และพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุการ

ยอมรบัการใชร้ะบบการจดัการคลงัสนิคา้ บทความนี้จะไดน้ าเสนอปจัจยัการยอมรบัและใชง้านระบบ WMS โดยใช้
ตัวแบบการยอมรับซึ่งเกิดจากการผสมผสานทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีที่ชื่อ UTAUT เข้ากับ Generic 
Framework เขา้ดว้ยกนั ขอ้มลูเชงิประจกัษ์ซึ่งรวบรวมจากผูใ้ชง้านระบบ WMS นัน้ มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวคดิ
ตวัแบบเชงิทฤษฎีดงักล่าวเป็นอย่างมาก ทัง้ยงัสามารถท านายการยอมรบัฯได้แม่นย าถึง 68.1% นอกจากนัน้
ผลการวิจยัยงับ่งชี้ถึงปจัจยัที่น ามาสู่การยอมรบัฯ ซึ่งปจัจยัหลกัเกดิจากความตัง้ใจที่จะใช้งานระบบฯซึ่งได้รบั
อทิธพิลมาจากความรูส้กึว่าระบบ WMS นัน้ ใชง้านงา่ย ทัง้ยงัมปีระโยชน์ต่องานทีท่ า และมคีวามสอดคลอ้งกบังาน
ทีท่ าเป็นอยา่งมาก  นอกจากนี้ปจัจยัดา้นสิง่อ านวยความสะดวกในการใช ้WMS กม็สีว่นสนบัสนุนเชน่กนั 
ค าหลกั: ระบบบรหิารจดัการคลงัสนิคา้, ตวัแบบการยอมรบัเทคโนโลย,ี ความสมัพนัธเ์ชงิเหตุและผล  
 

ค าน า 
 ปจัจุบนันี้ระบบ WMS เขา้มามบีทบาทส าคญั
ต่อธุรกจิและโซ่อุปทานมากขึ้นเป็นล าดบั ทัง้ช่วยใน
การเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บักระบวนการฯ เพิม่มูลค่า
บ ริ ก า ร  ล ด เว ล า  ล ด ต้ น ทุ น  (Partida, 2012), 

(Churcher, 2009), (Barry, 2010) เ พิ่ ม ผ ล ก า ไ ร 
(Goldsberry, 2008) ระบบบริหารจัดการคลังสินค้า 
(WMS) เป็นเทคโนโลยทีี่มปีระโยชน์อย่างยิง่ทัง้ต่อโซ่
อุปทานและองคก์รธุรกจิใน 3 มติ ิไดแ้ก่ 1.ช่วยในการ
วางแผนและควบคุมปรมิาณสินค้าคงคลงั 2.ช่วยใน
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การบริหารจัดการพื้นที่  และทรพัยากรต่างๆ เช่น 
แรงงาน, เครื่องมือ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
สงูสุด และ 3.ช่วยลดความผดิพลาดในการด าเนินงาน
คลงัสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกจิจ าหน่ายวสัดุ
อุปกรณ์ก่อสร้าง ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในการวิจัยนี้ 
เพราะการด าเนินธุรกิจวัสดุก่อสร้างนั ้นมีความ
เกี่ ย วข้อ งกับ ระบบ  WMS อย่ างใกล้ชิด  อีก ทั ้ง
ผลกระทบของประสทิธิภาพการบรหิารคลงัสนิคา้ยงั
กระทบต่อก าไรของธุรกจิเป็นอย่างมากอกีด้วย ทัง้นี้ 
ประสทิธภิาพและความแมน่ย าของระบบ WMS ซึง่ถูก
ใชใ้นการก ากบัการไหลของวสัดุก่อสรา้งมูลค่าสูงและ
หลากหลายชนิดนัน้ย่อมขึ้นอยู่กบัการใช้งานระบบฯ
อยา่งมปีระสทิธภิาพรว่มกนัของเจา้หน้าทีทุ่กฝา่ย และ
ประสทิธภิาพการใชง้านระบบบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ 
(WMS) นัน้ กย็่อมเกี่ยวพนัถงึทศันคติของบุคคลากร
ผู้ใช้งานตลอดจนปจัจัยแวดล้อมในการท างานด้วย 
เชน่กนั 
 การวจิยัฉบบันี้ท าขึน้เพื่อพฒันาตวัแบบ และ
ศกึษาปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อการยอมรบัและใชง้าน
เทคโนโลย ีWMS โดยศกึษาลกัษณะการยอมรบัและ
ใชง้านระบบ WMS ของบุคลากรในธุรกจิจ าหน่ายวสัดุ
กอ่สรา้งเป็นกรณีศกึษา 
 จากการทบทวนวรรณกรรม ผูว้จิยัไดน้ ากลุ่ม
ปจัจัยในแบบจ าลอง UTAUT โดย Venkatesh et al. 
2003 ซึ่ งเป็นแบบจ าลองเพื่ อศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยทีีเ่ป็นทีย่อมรบัอย่างกว้างในวงวชิาการมา
ใช้เป็นแบบจ าลองหลกั แต่ทัง้นี้เนื่องจากวรรณกรรม
บางส่วนไดน้ าเสนอไว้เป็นการทัว่ไปว่า ยงัมปีจัจยัอกี
กลุ่มหนึ่ง คอื ความสอดคลอ้งระหว่างตวัเทคโนโลยกีบั
บรบิทของการน าเทคโนโลยนีัน้ไปใช้(Implementation 
Context: Compatibility between system and tasks)                                                                                           
ซึ่งส่งผลต่อการยอมรบัการใช้เทคโนโลยดี้วยเช่นกนั  
ดงันัน้ตวัแบบทีจ่ะใชใ้นการศกึษาครัง้นี้ จงึพฒันาขึ้น
บนพื้นฐานของแบบจ าลองส าคญัสองตวั คอื ตวัแบบ 
UTAUT ซึง่กล่าวถงึปจัจยัทีส่ง่ผลถงึการยอมรบัและใช้
งานระบบฯในเชิงพฤติกรรม และตัวแบบ Generic 
Framework ซึ่งประกอบดว้ยปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ใชง้านระบบจรงิๆ (Implementation Context) 

Venkatesh et al. (2003) กล่าวไว้ว่าตวัแบบ 
UTAUT นัน้ ประกอบดว้ยปจัจยัหลกั 4 ตวั ไดแ้ก ่การ
คาดหวงัในประสทิธภิาพ (Performance Expectancy: 
PE), ความคาดหวังให้ ระบบ ใช้งาน ง่าย  (Effort 
Expectancy: EE), แรงกระตุน้หรอืสนบัสนุนจากเพือ่น
ร่วมงาน หรือสังคมแวดล้อม (Social Influence: SI) 
และปจัจัยเอื้ออ านวย (Facilitating Condition: FC) 
โดยปจัจยัดา้น PE, EE และ SI นัน้ สง่ผลใหเ้กดิความ
สนใจใช้งานระบบ  (Behavioral Intention: BI) ส่วน 
ปจัจัยเอื้ออ านวย(Facilitating Condition: FC) ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้งานระบบ (Use Behavior: USE) 
โดยตรง  

ตวัแบบ Generic Framework ถูกพฒันาขึ้น
โดย Chau and Hu (2002) โดยพฒันามาจากทฤษฎี
หลัก 4 ทฤษฎี คือ Task Technology Fit (TTF) and 
Individual Performance (Goodhue and Thompson, 
1995) The Theory of Reasoned Action (TRA) 
(Fishbein, 1975), Technology Acceptance Model 
(TAM) โ ด ย  (Davis, 1989) แ ล ะ  The Theory of 
Planned Behavior (TPB) (Ajzen, 1991) ท าให้กรอบ
การพิจารณาการยอมรบัเทคโนโลยถีูกขยายออกไป
ครอบคลุมถงึปจัจยัดา้นการน าเทคโนโลยไีปใช ้

ตวัแบบส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ พฒันาขึน้จาก
ก า รผ ส ม ผ ส าน ตั ว แ บ บ  UTAUT แ ล ะ  Generic 
Framework เข้าด้วยกัน โดยมีจุดร่วมอยู่ที่ป จัจัย
เดยีวกนั คอื Behavioral Intention (BI) และมลีกัษณะ
ดงัรปูที ่1  

Implementation 

Context : 

Compatibility

Technological 

Context : 

Perceived 

Usefulness

Individual 

Context : 

Attitude

Performance 

Expectancy

Effort 

Expectancy

Social 

Influence

Facilitating 

Conditions

Behavioral 

Intention
Use Behavior

A Generic Framework for Technology Acceptance  Model

UTAUT  Model

Gender Age Experience
Voluntariness 

of Use

H 1 H 2

H 3 H 4H 5

H 6

H 7

H 8

H 9

 
รปูที ่1 ตวัแบบการวจิยั 
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อปุกรณ์และวิธีการ 
การวจิยัครัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ซึง่ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ความเห็นจากบรรดาผู้ใช้งานระบบ WMS ในคลัง
อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง โดยแบบสอบถามซึ่งถูก
สร้า งขึ้น โด ยอิงห ลักการ UTAUT และ Generic 
Framework ดังกล่ าวนั ้น  ถูกพัฒนาขึ้นตามหลัก
วชิาการโดยได้ผ่านการทดสอบความตรงเชงิเนื้อหา 
(Content Validity) แ ล ะผ่ า น ก า รท ด ส อ บ ค ว า ม
น่าเชื่อถือ (Reliability Test) โดยมีค่า Cronbach’s 
Alpha สงูกว่าเกณฑ ์0.70 ทกุขอ้ค าถาม  

ในขัน้ตอนการพัฒนาแบบสอบถาม ข้อ
ค าถามแต่ละขอ้ไดถ้กูพฒันาขึน้โดยองิทฤษฎเีป็นหลกั 
ประกอบกบัพจิารณาตวัอย่างขอ้ค าถามจากงานวจิยั
อืน่ๆเพือ่ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง แลว้จงึพฒันาขอ้ค าถาม
เพื่อให้สอดคล้องกบับรบิทของกจิกรรมการใช้ระบบ 
WMS ในคลงัวสัดุก่อสรา้ง โดยขอ้ค าถามต่างๆได้ถูก
ทดสอบดว้ยเทคนิค IOC test โดยขอ้ค าถามไดร้บัการ
พฒันาโดยอ้างองิผลการประเมนิ และค าแนะน าจาก
ผูเ้ชีย่วชาญสามทา่น ไดแ้ก ่ผูเ้ชีย่วชาญในสายวชิาการ 
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวจิยัเกีย่วกบัตวัแบบการยอมรบัฯ 
และผู้เชี่ยวชาญในส่วนการใช้ WMS จรงิ กระทัง่ทุก
ขอ้ค าถามผ่านเกณฑ์การทดสอบ IOC คอืได้คะแนน
เกนิ 0.67 ทกุขอ้ค าถาม 

ก่อนการเก็บข้อมูลจริง ผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถาม โดยน า
แบบสอบถามดังกล่าวไปให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่
ท างานเกีย่วกบั WMS ในคลงัสนิคา้จรงิๆ จ านวน 30 
คนได้ทดลองตอบ แล้วน าขอ้มูลที่ได้มาค านวณทาง
สถติิ ซึ่งผลปรากฏว่ามคี่า Cronbach’s Alpha สูงกว่า 
เกณฑ ์0.70 ทุกขอ้ค าถาม จงึกล่าวไดว้่าแบบสอบถาม
มคีวามถูกต้องทัง้ในเชงิโครงสรา้งเนื้อหา และมคีวาม
น่าเชือ่ถอื ตรงตามหลกัวชิาการ 

ในการวิจัยครัง้นี้  ผู้วิจัย ได้ ใช้โปรแกรม 
G*Power3 ชว่ยในการค านวณขนาดกลุ่มตวัอยา่ง เมื่อ
ปจัจยัวดัค่ามจี านวนทัง้สิน้ 29 ปจัจยั ท าใหม้คีา่ DF = 
NI(NI+1)/2 = 29(29+1)/2 = 435 ก าหนด Effect size 
w =  0.5, Power of test 0.80, ก าหนดระดับความ

เ ชื่ อ มั ่ น  95% ห รื อ  significance level = 0.05 
โปรแกรม G*Power3 จะค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ต ่าสุด = 356 ตวัอย่าง จากนัน้ผูว้จิยัจงึท าการสุ่มเกบ็
รวบรวมขอ้มลูโดยจ ากดักรอบกลุ่มเป้าหมายไปทีก่ลุ่ม
บุคลากรในธุรกจิจ าหน่ายวสัดุก่อสรา้งทีม่กีารใชร้ะบบ
บริหารจัดการคลังสินค้าจริงๆ  ก่อนจะน าข้อมูล
ดงักล่าวมาวเิคราะหเ์ชงิสถติแิละท าการสรปุผลต่อไป 

ผล 
 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 356 ราย เป็น
ชาย 51.12% หญิง 48.88% เกือบทัง้หมดมีอายุต ่ า
กว่า 40 ปี โดย 148 คน (41.57%) อายุต ่ากว่า 30 ปี 
195 คน (54.78%) อายุ   31-40 ปี  12 คน  (3.37%) 
อายุ 41-50 ปี และมเีพยีงคนเดยีว (0.28%) มอีาย ุ50-
60 ปี  ผู้ตอบแบบสอบถาม 351 คน (98.60%)  มี
ประสบการณ์การใช้ WMS ไม่เกนิ 10 ปี และ ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  (246 คน หรือ 69.10%) 
ท างานอยู่ ในระดับปฏิบัติการ ในขณะที่  73 คน 
(20.51%) ท างานในระดบัธุรการ และ มเีพยีง 37 คน 
(10.39%) ท างานในระดบับริหาร 
 ระดับการรบัรู้ในปจัจัยฯต่างๆ พิจารณาได้
จ า ก ค่ า เฉ ลี่ ย ข อ งค ะแน น  ที่ ร ว บ รว ม ได้ จ า ก
แบบสอบถาม ซึง่มรีปูแบบการประเมนิระดบัความเหน็
แบบลิเคอร์ทสเกล (ให้คะแนนตัง้แต่ 1 ถึง 5) ช่วง
คะแนนทีเ่ป็นไปไดจ้งึมคีวามกวา้งรวมเทา่กบั 4 หน่วย  
เมื่อแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ช่วงชัน้ จึงมีความ
กวา้งของคะแนนเทา่กบั 0.80 หน่วย ดงัตารางที ่1  
 
ตารางที ่1 การประเมนิระดบัการรบัรูป้จัจยัการยอมรบัฯ 

Mean The Rank of Range Positive Item 
1.00 - 1.80 Lowest Level 
1.81 - 2.60 Low Level 
2.61 - 3.40 Medium Level 
3.41 - 4.20 High Level 
4.21 - 5.00 Highest Level 

 ตารางที ่2 แสดงระดบัการรบัรูป้จัจยัต่างๆใน
ตัวแบบการยอมรบั ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่ามากสุด และค่าน้อยสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ใช้
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ระบบ WMS รบัรู้ถึง Voluntariness (VO), Individual 
Context: Attitude (AT), Performance Expectancy 
(PE), Effort Expectancy (EE), Social Influence 
(SI), Facilitating Conditions (FC) แ ล ะ  Use 
Behavior (USE) ใ น ร ะ ดั บ สู ง  แ ล ะ รั บ รู้ ถึ ง  
Implementation Context: Compatibility (IC), 
Technological Context:  Perceived Usefulness 
(PU) และ Behavioral Intention (BI) ในระดบัสงูมาก 
  
ตารางที ่2 ระดบัการรบัรูใ้นปจัจยัต่างๆ 

Item Mean SD Min Max Interpretation 
VO 3.64 0.75 2.00 5.00 High 
IC 4.37 0.60 2.33 5.00 Highest 
PU 4.45 0.55 2.00 5.00 Highest 
AT 4.15 0.58 2.00 5.00 High 
PE 4.14 0.64 2.00 5.00 High 
EE 3.99 0.67 1.67 5.00 High 
SI 4.17 0.59 2.00 5.00 High 
FC 3.88 0.47 1.00 5.00 High 
BI 4.32 0.61 2.00 5.00 Highest 

USE 4.02 0.58 1.60 5.00 High 

 
 ปจัจยัการยอมรบัฯ ลว้นมคีวามสมัพนัธก์นัใน
เชงิบวกดงัจะเหน็ไดจ้ากคา่ Coefficient of correlation 
ซึง่มคีา่เป็นบวกทกุคา่ ดงัแสดงในรปูที ่2  
 

 
รูปที่ 2 Correlation metrix แสดงความสัมพันธ์
ระหว่างแต่ละปจัจยัในตวัแบบฯ 
 
 ค่าดัชนีวดัความสอดคล้อง (Fit indices) ดัง
แสดงในตารางที่ 3 บ่งชี้ว่า ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
รวบรวมได้นัน้ มีความสอดคล้องกับตัวแบบในเชิง
ทฤษฎี โดยมีค่า Chi-square / df < 2, มีค่า P-value 
> 0.05, มคี่า Goodness of fit index (GFI), Adjusted 

GFI (AGFI), Normed fit index (NFI), Non-normed 
fit index (NNFI), และ Comparative Fit index (CFI) 
ม า ก ก ว่ า  0.95 มี ค่ า  Standardized Root mean 
square residual (SRMR) ต ่ า ก ว่ า  0.05 แ ล ะมี ค่ า 
Root mean square error of approximation 
(RMSEA) ต ่ากว่า 0.05  
 
ตารางที ่3 คา่ Fit Indices.  
Fit indices Model Fit Indices Value 
Chi Square 0.500 
df 3 
Chi-square / df 0.167 
p-value 0.918 
GFI 1.000 
AGFI 0.995 
NFI 1.000 
NNFI 1.010 
CFI 1.000 
SRMR 0.003 
RMSEA 0.000 
 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปจัจัยการยอมรับ 
WMS ตามตวัแบบการวจิยันี้ แสดงดงัรปูที ่3 
 

 
รปูที ่3 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัในตวัแบบ

การยอมรบั WMS 
 
 จากรปูที ่3 จะเหน็ว่า การยอมรบั และใชง้าน
ระบบ WMS (USE) ไดร้บัอทิธพิลหลกัจาก BI ในขณะ
ที่ FC ก็ยงัมอีทิธิพลอย่างมนีัยส าคญั ด้วยค่า Direct 
Effect = 0.79 และ 0.13 ตามล าดบั สว่น BI นัน้ ไดร้บั
อิทธิพ ลมาจาก  PU, EE และ AT ด้ วยค่ า  Direct 

397



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

Effect = 0.24, 0.17 แ ล ะ  0.16 ต าม ล าดับ  PU มี
อทิธพิลต่อ AT โดยมคีา่ Direct Effect = 0.69 ในขณะ
ที่ปจัจยั IC นัน้ส่งผลอย่างสมบูรณ์ต่อ PU  ส่วน PE 
และ SI นั ้น ไม่มีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญต่อการ
ยอมรับ  WMS ในกรณี ศึกษานี้  ค่ า  Total Effect, 
Direct Effect และ Indirect Effect แสดงดงัตารางที ่3   
 
ตารางที่  4 ค่ า  Direct Effect, Indirect Effect และ 
Total Effect ซึ่งแสดงอทิธพิลของตวัแปรตน้ (สาเหตุ) 
ต่อตวัแปรตาม (ผล) 

 
 
 ต า ร า งที่  4 แ ส ด งถึ ง ค่ า  Direct Effect, 
Indirect Effect และ Total Effect ซึง่แสดงอทิธพิลของ
ตวัแปรต้นต่อตวัแปรตามบนตวัแบบการยอมรบั และ
อธบิายถงึความสามารถของตวัแบบว่าสามารถท านาย
การยอมรบัไดแ้มน่ย าถงึ 68.1% อกีดว้ย 

วิจารณ์ 
ผูใ้ชง้านระบบ WMS ซึง่ในกรณีศกึษานี้ เป็น

พนักงานระดบัปฏิบตัิการ และระดบัธุรการ เป็นส่วน
ใหญ่นัน้ มกัท างานในหน้าที่เฉพาะ และมกัเป็นงาน
ประจ าที่ต้องท าทุกวัน โดยใช้ WMS เป็นเครื่องมือ
ท างานให้ถูกต้องและเสรจ็ไป แต่ไม่ได้ใช้ WMS เพื่อ
การวิเคราะห์หรอืวางแผนมากนัก  ปจัจยัที่ส่งผลถึง     
การยอมรบั WMS จงึให้น ้าหนักไปที่ความสอดคล้อง
ระหว่างระบบ WMS กบังานทีต่นท า โดยหวงัว่าระบบ
WMS จะต้องช่วยอ านวยความสะดวกให้งานของตน
ส าเร็จลงได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง และมีความ
คาดหวงัว่าระบบ WMS นัน้จะใช้งานได้ไม่ยาก โดย
เมื่อใดกต็ามทีป่ระสบปญัหาการใชง้าน กต็อ้งการใหม้ี

คน หรอืระบบทีจ่ะช่วยแกป้ญัหา หรอืใหค้ าแนะน าได ้
ผลการวจิยัครัง้นี้ จดัว่ามคีวามสอดคลอ้งกบับรบิทของ
การท างานจรงิของพนักงานระดบัปฏบิตักิารได้อย่าง
ชดัเจน มผีูช้ว่ยแกป้ญัหาใหลุ้ล่วงไป  

ตัวแบบการยอมรับที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้ 
สามารถอธิบายการยอมรบั WMS ได้ครอบคลุมถึง 
68.1% โด ยป ัจ จัย ใน ส่ วน  Generic Framework ก็
แสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัออกมาอย่างชดัเจนและมี
อทิธิพลต่อการยอมรบัฯอย่างมีนัยส าคญั จึงส่งเสรมิ
แนวคิดของ (Chau and Hu, 2002) ซึ่งกล่าวว่าการ
ยอมรบัเทคโนโลย ีจ าเป็นต้องพจิารณาไปถึงการน า
เทคโนโลยีไปใช้สามารถเขา้กนัได้กบัการปฏิบตัิงาน
(Implementation Context: Compatibility)   
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R
2

( * significant at 0.05, ** significant at 0.01 ) 

BI

USE BI PU AT

 TE = Total Effects, DE = Direct Effects, IE = Indirect Effects and R
2 

= Squared Multiple Correlations for Structural Equations

PU

AT

PE

EE

SI

FC

IC

0.681 0.294 0.720 0.472
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 การพฒันาเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือชนิดหมอกน ้าแรงดนัต า่ 
Development of low Pressure Water Mist Portable Fire Extinguishers 

 
กนัตพฒัน์ ภทัรเศรษฐวฒัน์1* ผศ.ดร. สภุทัร พฒัน์วิชยัโชติ2 

Kantapat Pattrasethawat1* and Asst.Prof.Dr. Supat Patvichaichod2 
 

ABSTRACT 
 The portable fire extinguishers have expensive and use Chemical in major of 

extinguishing agent as effect to environment in future. Assent to portable fire extinguisher by low pressure 
water mist use the water as low price and less impact to environment.  This suitable for study and 
develop them under NFPA 750 (NFPA, 2015) condition exposed to pressures of 175 PSI (12.1 Bar) or 
less and consistent on NFPA 10 (NFPA, 2013) meaning portable device carried and operated by hand. 
The testing performances apply CEN European System Class A (The American University in Cairo, 2014) 
rating 5A assembly by wooden curds length 50 cm. overlap to 14 levels. Use the Heptane as flammable 
to burning under wooden curds in 2 min. and continuous in 6 min. before extinguishing. After that waiting 
3 min. for make sure the fire not come up. The test repeat 3 times as result completes extinguishing all. 
Keywords: Portable fire extinguisher, Water Mist, Low Pressure,  
 

บทคดัย่อ 
ปจัจุบนัเครื่องดบัเพลงิมรีาคาสูงและส่วนมากใชส้ารเคมเีป็นหลกั ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมรุนแรงใน

อนาคต จงึเหน็ว่าเครือ่งดบัเพลงิชนิดหมอกน ้าแรงดนัต ่า ซึง่ใชน้ ้าเป็นสารดบัเพลงิทีม่รีาคาถกูทีสุ่ด มผีลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด เหมาะสมทีน่ ามาศกึษาและพฒันา โดยคงหลกัการตามมาตรฐาน NFPA 750 (NFPA, 2015) 
ก าหนดว่าระบบความดนัต ่าท างาน ณ ความดนั 175 PSI (12.1 Bar) หรอืใชค้วามดนัน้อยกว่า และตามมาตรฐาน 
NFPA 10 (NFPA, 2013) ส าหรับเครื่องดับเพลิงเป็นอุปกรณ์พกพาที่สามารถท างานได้ด้วยมือ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของเครื่องตามมาตรฐาน CEN European System Class A (The American University in Cairo, 
2014) โดยการดับเพลิง เกณฑ์ 5A ประกอบด้วย แผงไม้ยาว 50 ซ.ม. วางเรยีงกนัจ านวน 14 ชัน้ ใช้เฮปเทน 
(Heptane) สารตดิไฟงา่ยเผาใตแ้ผงไมเ้ป็นเวลา 2 น. และใหต้ดิไฟต่ออกี 6 น. จงึเริม่ใชเ้ครือ่งเพลงิดบัไฟ หลงัจาก
ไฟดบัตอ้งไมป่ะทเุป็นเวลาอยา่งน้อย 3 น. ท าการทดสอบจ านวน 3 ครัง้ เครือ่งดบัเพลงิสามารถดบัไฟไดท้กุครัง้  
ค าส าคญั: เครือ่งดบัเพลงิแบบมอืถอื, หมอกน ้า, ความดนัต ่า 
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ค าน า 
การป้องกนัอคัคภียั ภายในอาคารขนาดเล็ก

หรอือาคารขนาดใหญ่ มคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีต่้องม ี
เครื่องดบัเพลิงแบบมอืถอื ในการระงบัเหตุเพลงิไหม้
เบื้องต้น ดังเช่นในจากมาตรฐาน NFPA 10 (NFPA, 
2013) ว่าด้วยเครื่องดบัเพลงิแบบมอืถอื มกีารน าสาร
ท างานมาใช้ในการดับเพลิง เช่น ผงเคมีแห้ง (Dry 
Chemical) ก๊ า ซ ค า ร์บ อ น ได อ อ ก ไซ ด์  (Carbon 
Dioxide) โฟม (Form) น ้ ายาเหลวระเหยฮาโลตรอน 
(Halocarbon Clean Agent)  และน ้ าสะสมแรงดัน  
(Stored-Pressure) เป็ น ต้ น  ซึ่ งส า รแต่ ล ะชนิ ด มี
คุณสมบตัิในการดบัเพลิงที่แตกต่างกนั ดงั Figure 1 
แสดงสมัพนัธ์ของสารดบัเพลงิต่างชนิด (Ragnar and 
Petter,1995) ของพฤตกิรรมของสารดบัเพลงิต่างชนิด 
ต่อความดนับรรยากาศและอุณหภูม ิซึ่งการดบัเพลิง
ชนิดหมอกน ้าไดป้ระสทิธภิาพทัง้ การลดอุณหภูมแิละ
ยงัคงอยู่ไม่กายเป็นไอระเหยไปเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ชนิดอื่น และผลกระทบหลงัการดบัเพลงิทีแ่ตกต่างกนั 
เช่น ผงเคมแีห้ง (Dry Chemical)  มผีงเคมจีะฟุ้งเป็น
ฝุ่นละอองกระจาย ท าให้เกิดความสกปรก และ
เสียหายต่อทรพัย์สิน หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(Carbon Dioxide) ความเย็นอาจเป็นอนัตรายต่อผู้ใช้
ที่ขาดความช านาญ และสารระเหย (Halocarbon 
Clean Agent) ที่ใช้ในการดับเพลิงเพื่อตัดอากาศ มี
ผลกระทบดา้นสขุภาพต่อผูใ้ชง้านและส่งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้ม 

น ้ าจึงเป็นสารท างานในการดับเพลิงที่มีผู้
น ามาใช้มากที่สุดในระบบป้องกันอัคคีภัย และไม่
กระทบต่อสขุภาพและไมม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม  

ศกึษาและพฒันาเครื่องดับเพลิงแบบหมอก
น ้าโดยแรงดนัต ่า (Water mist by Low pressure) น า
แรงอดัก๊าซซึง่มปีระสทิธภิาพ สรา้งแรงอดัของเหลวใน
ระบบให้เกิดเป็นละอองน ้าในการดับเพลิง  ในย่าน
ความดันต ่ า  ตามมาตรฐาน  NFPA 750 (NFPA, 
2015) ทีค่วามดนัน้อยกว่า 175 PSI หรอื 12.5 Bar 

 

 
Figure 1 Equilibrium condition between 

extinguishing agent different type 
ท่ีมา: Ragnar and Petter (1995) 

 
อปุกรณ์และวิธีการ 

ก าหนดการบรรจุความดันและหลักการ
ท างานของเครื่องดับเพลิง เพื่อออกแบบและค้นหา
อปุกรณ์สรา้งเครือ่งดบัเพลงิ ดงั Figure 2  

 
Figure 2 Concept designs of portable fire 

extinguishers. 
 

เนื่องจากเครือ่งดบัเพลงิใชน้ ้า เป็นสารท างาน 
ถงับรรจุน ้าต้องไม่เกิดสนิมเหล็ก เพราะสนิมและสิ่ง
สกปรก จะอุดตนัการฉีดขณะใชง้าน และต้องทนทาน
ต่อแรงดันสูง จึงใช้โลหะแสตนเลส (Stainless steel) 
สรา้งถงับรรจุน ้า ดงัใน Figure 3 
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Figure 3 Complete units of portable fire 

extinguishers. 
 

รปูทรงของถงับรรจุน ้าส าคญัต่อความแขง็แรง
ในสภาวะความดันสูง และความหนาของโลหะเพิ่ม
น ้าหนักมากขึน้ ส่งผลต่อผูใ้ชง้านเครื่องดบัเพลงิ เป็น
ภาระต่อการผจญเพลิงได้ยากขึ้น  รูปทรงกระบอก 
ช่วยใหท้นต่อแรงอดัและการขยายตวัของความดนัสูง
ไดด้ ีดงั Figure 4  

 

 
Figure 4 the water storage in cylinder shape. 

 

 
Figure 5 Maker modify join connector for testing 

water tank. 
 

ขอ้ต่อโลหะส าหรบัเครื่องดบัเพลงิ ตอ้งท าขึน้
ใหม่ เพราะขนาดที่ใช้หายากจากร้านค้าทัว่ไป และ
วสัดุหลกัเป็นโลหะแสตนเลส ดงั Figure 5 และ Figure 
6 เป็นการเชื่อมโลหะและกลงึขึน้รูปและท าเกลยีวขอ้
ต่อท่อ เพื่อน าแรงดนัจากอากาศอดัสู่ถงับรรจุน ้า และ
อกีดา้นเป็นสายยางทอ่น ้าส าหรบัหวัฉีด 

 

 
Figure 6 Make the join fitting by Lathe machine. 

 

 
Figure 7 Maker prepare stainless sheet for 

welding. 
 

จากนัน้ขึน้โครงโลหะถงับรรจุน ้า โดยการพบั
และเชื่อมโลหะ ดัง Figure 7 ช่างก าลังเตรียมแผ่น
โลหะส าหรบัโครงเครื่องและจุดต่อสายสะพาย น ามา
ประกอบรวมกนัจนไดด้งั Figure 4  

 
การทดสอบหาระยะฉีดและมุมละอองน ้าจาก
ความสมัพันธ์ของความดนัและระยะเปิดหัวฉีด 
(Orifice) 

เพื่อหาระยะฉีดและพื้นที่ของละอองน ้าที่ฉีด 
และมุมองศาในแต่ละความสมัพนัธ์ ของขนาด Orifice 

402



การประชุมวชิาการระดบัชาตคิรัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์ทิยาเขตศรรีาชาประจ าปี 2559 

 

และความดนัของการขบัดนัน ้าในการฉีด  ตาม Figure 
8 และการฉีดเพื่อวดัระยะละอองน ้า โดยก าหนดระยะ
ความสูงที ่120 cm. ดงั Figure 9 และก าหนดใหร้ะยะ
เปิดหวัฉีด ม ี4 ระดบั คอื 25% 50% 75% และ 100% 
ใหร้ะดบัความดนัตัง้แต่ 50 75 100 125 และ 150 PSI 
จากนัน้ทดสอบฉีดและวดัระยะทางของละอองน ้าดว้ย
ตลบัเมตรในทกุการทดลองและบนัทกึผล 

 
Figure 8 Test condition of Water spray 

 

 
Figure 9 Setup Equipment for water spray test 

 
หามุมของละอองน ้าในแต่ละการทดสอบ โดย

การถ่ายภาพและวดัมุม โดยผ่านโปรแกรม PicPick  
ดั ง Figure 10 แ ล ะ  Figure 11 แ ส ด ง ก า ร เก็ บ
ขอ้มลูภาพของมมุในการฉีดละอองน ้าทดสอบ 

 
Figure 10 Testing Angle of water spray 

 
Figure 11 Water spray angle measure from 

PicPick program 
จะทราบขนาดมุมได้จากการใช้โปรแกรม 

PicPick ช่วยในการหามุม โดยเมนู Protractor มาวดั
มมุจากภาพทีถ่่ายจากการทดลองทุกค่าทีก่ าหนด เพื่อ
หาองศาของละอองน ้ าจากการฉีด  ซึ่งได้ผลจาก
ภาพถ่าย และอ่านค่ามุมจากโปรแกรม ดังตัวอย่าง 
Figure 11 
 
การทดสอบเคร่ืองดบัเพลิงตามมาตรฐาน CEN 
European System Class A  
มาตรฐานการทดสอบ อปุกรณ์ดบัเพลงิ ส าหรบัไฟ 
Class A (The American University in Cairo, 2014) 
1. จดัเตรยีมไมท้อ่นยาว 
2. วางท่อนไมต้ามแบบ ดงั Figure 10  โดยใหม้คีวาม
สูง 0.56 ม. และกว้าง 0.5 ม. ซึ่งความยาวของไม ้
ความกว้าง และความสูง ปรบัเปลี่ยนตาม ขนาดของ
มาตรฐาน ตาม Table 1 ยกตวัอย่างเช่น ความยาวไม ้
0.3 ม. ส าหรบั ขนาดเพลงิ 3A หรอื ความยาวไม ้5.5 
ม. ส าหรบั ขนาดเพลงิ 55A  
3. จัด เตรียมถาดส าหรับ ใส่ เชื้ อ เพลิง  เฮป เทน 
(Heptane) เพื่อไวจุ้ดไฟดา้นใตข้องชัน้ไม้ การทดสอบ
ส าหรบัแบบภายในอาคาร 
หมายเหตุ เนื่องจาก เฮปเทน (Heptane) หาได้ยาก
จึงใช้ เชื้อเพลิงเป็นน ้ ามัน เบนซินทดแทน และใช้
สถานทีท่ดสอบภายนอกอาคารแทน ภายในอาคาร 
4. ภายหลังจากจุดไฟแล้วเป็นเวลา 2 น. ให้น าถาด
เชือ้เพลงิออก แลว้ปล่อยใหไ้ฟไหมต้่อ นานอกี 6 น. 
5. การทดสอบเสรจ็ลงหลงัจาก การดบันัน้ ไม่มเีปลว
ไฟเกดิขึน้ และ ทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 3 น. ที่เพลิง
ไมเ่กดิปะทอุกีหรอืไม ่ 

403



การประชุมวชิาการระดบัชาตคิรัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์ทิยาเขตศรรีาชาประจ าปี 2559 

 

6. ผลการทดสอบ ตอ้งสามารถดบัได้ 2 ครัง้ใน 3 ครัง้
เป็นอยา่งน้อย จงึถอืว่าผา่นการทดสอบ 
  
 Table 1 Fire extinguishing rating with size of  
wooden curds  

 
ท่ีมา: The American University in Cairo (2014) 

 

 
Figure 12 Wooden curds prepare for fire 

extinguishing rating test.   
 

ผล 
ภายหลงัการทดสอบความสมัพนัธ์ของความ

ดันและระยะเปิดหัวฉีด (Orifice) น าผลที่ได้มาใส่ใน
โปรแกรม MINITAB เพื่อช่วยในการหาความสมัพนัธ์ 
ของขนาดช่องเปิดหวัฉีด ( Orifice ) และความดนัใน
ก า ร ฉี ด  (  Pressure ) โ ด ย ใช้  DOE ( Design of 
experiment ) มาประยกุตช์ว่ยในการวเิคราะห ์

 

 
Figure 11 Data of water Distance and angle 

 
จากกราฟจะเหน็ว่า ขนาดช่องเปิดของหวัฉีด

น ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นนัยส าคัญ  จากการ
เปลีย่นแปลงที ่25% ไปสู่ 50% และ 75% ไปสู่ 100% 
เช่นกนั  แต่จะไม่เหน็การเปลีย่นแปลงมากนักใน ช่วง 
50% ไปสู่ 75% จากนัน้มาพจิารณาในส่วนของความ
ดัน จะพบว่ามีนัยส าคัญอย่างต่อเนื่องอย่างชัดเจน
ส าหรบัระยะทางของละอองน ้า ดงั Figure 12  

 

 
Figure 12 Water spray distance chart 

 
จากกราฟจะเห็นความสมัพนัธ์ระหว่าง ช่อง

เปิดของหัวฉีดและความดัน ช่องเปิดที่ 25% และ 
100% ให้มุมมากกว่า สูงสุด 77.42 องศา ที่ช่องเปิด 
25% และ ความดนัที ่50 ปอนดต์่อตารางนิ้ว แต่พบว่า
มีความผนัผ่วนตรงข้ามกบัความดันที่สูงจะได้มุมที่
น้อยลง และที่ช่องเปิด 50% และ 75% เกิดมุมน้อย 
สายน ้าที่ออกจากหวัฉีดน ้าเป็นล า ซึ่งให้ระยะทางที่
ไกล ดงั Figure 13 

เกณฑ ์ ความยาวของแท่งไม้ 
3A 0.3 ม. 
5A 0.5 ม. 
8A 0.8 ม. 
13A 1.3 ม. 
21A 2.1 ม. 
27A 2.7 ม. 
34A 3.4 ม. 
43A 4.3 ม. 
55A 5.5 ม. 
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Figure 13 Water spray angle chart 
 
การทดสอบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิด

หมอกน ้ าแรงดันต ่าตามมาตรฐาน CEN European 
System Class A และ UL standard (The American 
University in Cairo, 2014)  เริม่จากจดัเตรยีมสถานที่
อย่างเหมาะสม เช่น ห่างสิง่ปลกูสรา้งหรอืยานพาหนะ
ที่อาจก่อให้เกิดอนัตรายจากเปลวไฟได้ จากนัน้ น า
โครงเหลก็ ขนาดยาว 900 มม. กวา้ง 500 มม. และสงู 
250 มม. ส าหรบัวางแผงท่อนไม้ขนาดกว้างและยาว 
500 มม. ความสูงโดยประมาณ 560 มม. ก าหนดใหม้ี
จ านวนชัน้ของไม้ที่ 14 ชัน้ และท่อนไม้หนา 38 มม. 
และท่อนไม้ยาว 500 มม. ดัง Figure 8  จากนัน้น า
กระบะเหล็กขนาดกว้าง 500 มม. และยาว 600 มม. 
และขอบสูง 100 มม. ส าหรับใส่น ้ ามัน เชื้อเพลิง
ปริมาณ 3 ล. โดยประมาณ ดังใน Figure 14 และ 
Figure 15 

หลงัจากเตรยีมอุปกรณ์พรอ้มส าหรบัทดสอบ 
ให้เริม่จุดไฟ ณ กระบะเชื้อเพลิงโดยปล่อยให้ไฟลุก
ไหมเ้ป็นเวลา 2 น. ดงั Figure 16  เมื่อครบเวลา 2 น. 
ใหน้ ากระบะเชือ้เพลงิออก และปล่อยใหแ้ผงไมลุ้กไหม้
ต่ออีก 6 น. ดัง Figure 17  จึงเริ่มดับเพลิงได้ ดัง 
Figure 18 จนกระทัง่ไฟดบัใหเ้ริม่จบัเวลาต่ออกี 3 น. 
เพื่อดูว่าหลงัจากไฟดับเกดิไฟปะทุขึ้นอกีหรอืไม่ ท า
การทดสอบซ ้าเช่นเดมิจ านวน 3 ครัง้ จากการทดสอบ
ทกุครัง้สามารถดบัไฟไดแ้ละไม่พบการปะทไุฟกลบัมา
อกี ดงั Figure 19 ในทกุครัง้การทดสอบ 

 

 
Figure 14 Preparation the burning area for testing 

fire extinguishers. 
 

 
Figure 15 Fill fuel for burning Wooden curds 

 

 
Figure 16 burning wooden curds in step 4 

(Burning time is 2 min.) 
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Figure 17 the wooden curds fire in step 4 
(continuous burning time is 6 min. before 

extinguishing) 
 

 
Figure 18 Low pressure water portable fire 

extinguisher testing   
 

 
Figure 19 After extinguishing monitoring re-

flammable over 3 min.   
 

สรปุ 
ได้ว่าเครื่องดับเพลิงมีเกณฑ์การดับเพลิง

ระดบัของเพลงิอย่างน้อยที่ 5-A ตามมาตรฐาน CEN 
European System Class A (The American 
University in Cairo, 2014) หลงัการทดสอบ สามารถ
ดับได้ 3 ครัง้และไม่เกิดการปะทุไฟขึ้นอีก เป็นที่
ยอมรบัได้ เหตุผลการใช้เกณฑ์ 5-A ในการทดสอบ
เ พ ร า ะ ม า ต ร ฐ า น  NFPA 10 (NFPA, 2013)  
ก าหนดให้พื้นทีค่รอบครองอนัตรายมาก Extra (High 
Hazard Occupancy) ตอ้งมเีครื่องดบัเพลงิแบบมอืถอื
ทีม่เีกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4-A และเมื่อพจิารณาด้านการ
ลงทุนในการผลิต ถังก๊าซและอุปกรณ์ปรับแรงดัน 
ราคา 5,500 บ. และถงัแสตนเลส บรรจุน ้า ประมาณ
ราคา 1,000 บ. และอุปกรณ์อื่นๆ ราคาเท่ากบั 1,000 
บ. เครือ่งทดสอบราคารวมทัง้สนิเทา่กบั 7,500 บ. เมื่อ
เปรยีบเทียบกบั ถังดับเพลิงในระบบเดียวกนั ราคา 
3,500 ถึง 10,500 บ. พบว่าราคาสูงกว่า แต่ถ้าผลิต
เครื่องดับเพลิงในเชิงพาณิชย์ ก็สามารถท าราคา
ใกลเ้คยีงกนัได ้โดยถงัความแรงดนัเป็นไฟเบอรแ์ละเก
จควบคุมความดันที่ราคาถูกลง เมื่อพิจารณาข้อด ี
พบว่าเครื่องดบัเพลงิในการทดสอบสามารถเตมิน ้าได้
เองอย่างน้อย 4 รอบต่อออกซิเจนความดัน 1 ถัง 
(1,500 PSI) และประหยดัค่าใช้จ่ายต่อครัง้น้อยมาก 
เพราะราคาเตมิออกซเิจนต่อถงัเท่ากบั 50 บ. เมื่อคดิ
เป็นการใชง้านต่อครัง้เท่ากบั 12.5 บ. และสามารถน า
สารชนิดอื่น  ตัวอย่างเช่น  โฟม (Foam) เป็นสาร
ท างานได ้ ขอ้เสยีของเครือ่งคอืมนี ้าหนกัมากจงึเหมาะ
ส าหรบัผูช้ายทีใ่ชง้าน แต่ถ้าปรบัปรุงเรื่องน ้าหนักของ
วสัดุปญัหากจ็ะหมดไป 

วิจารณ์ 
เครื่องดับเพลิงชนิดน ้ าแรงดันต ่า  สามารถ

ดับ เพ ลิงต าม เกณฑ์ ม าต รฐาน  CEN European 
System Class A  และ UL standard (The American 
University in Cairo, 2014) ได้และมีแรงดันของน ้าที่
เพยีงพอทีจ่ะเขา้ถงึกองไฟชัน้ในไดอ้ยา่งด ีและถา้เพิม่
ปรมิาตรของถังน ้าที่มากขึ้น ควรมีปรมิาตร 9.46 ล. 
หรือมากกว่า ส าหรบัเครื่องดับเพลิงระบบน ้ า ตาม
มาตรฐาน NFPA 10 (NFPA, 2013) จะท าให้เวลาใช้
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งานเพิม่ขึน้ และจากมาตรฐาน การทดสอบก าหนดให้
ปฎบิตัภิายในอาคาร แต่การหาสถานทีท่ดสอบภายใน
อาคารท าได้โดยยาก จึงเป็นเหตุให้มีผลกระทบจาก
การทดสอบภายนอกอาคารคอืลม เป็นปจัจยัทีค่วบคุม
ไมไ่ดเ้กดิขึน้บางสว่น แต่สามารถควบคมุเพลงิไดอ้ยา่ง
ด ี

 
Figure 20 use the Low pressure water portable 

fire extinguisher. 
 

ค าขอบคณุ 
ขอขอบพระคุณผูส้นับสนุนหลกั บรษิทั สยาม

วูด้เดน้เวริค์ จ ากดั โดยคุณกติตพิงศ์ และคุณอรญัญา 
เย็นยิง่ ช่วยจัดหาและประกอบแผงแท่งไม้เชื้อเพลิง
เพื่อเผาทดสอบของเครื่องดับเพลิง และบรษิัท แอด
วานซ์ จโีอ (กรุงเทพฯ) จ ากดั ช่วยสรา้งและงานเชื่อม
โลหะส าหรบัถังแสตนเลสบรรจุน ้ าทนความดัน จน
ส าเรจ็โดยไม่คดิมลูค่า ขอขอบคุณ คุณอทิธกิร  สถานี
ดับเพลิงสามเสน ส าหรบัความอนุเคราะห์สถานที่
ทดสอบ และรถดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม ้
จากการทดสอบการดบัเพลงิโดยการเผาจรงิ 
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A Differential Evolution Algorithm for the Employee Transportation for Industry 
 

ศรายทุธ แสนแก้ว1* และ รศ.ดร.กาญจนา เศรษฐนันท์1 
Sarayut Saenkaew1* and Assoc.Prof. Kanchana Sethanan 1 

 
ABSTRACT 

 This research studies the efficiency improvement of employee transportation systems. Currently 
entrepreneur had faced to high transportation cost therefore the problem is complex vehicle routing 
problem (VRP). There are many concerned constrains for considering such as time window, multiple bus 
stop and unbalance employee at each bus stop. We believed that improve efficiency transportation 
system. The cost can be reduced. This research object to minimize the total transportation costs by 
Differential Evolution (DE) heuristic algorithm. These heuristic algorithms include vehicle routing. The 
routing constrain are maximum vehicle capacity and time window. The relative improvement was used to 
measure the performance purposed algorithm. The vehicle routing result is better than current practice in 
the range of 2.8 – 24.84 with an average of 9.98 percent. In additional the purported algorithm also 
applies to use in decision making tools and expands to similar industry. 
Keywords: Differential Evolution, VRP, Time Window 
 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ มุ่งเน้นการเพิ่มประสทิธิภาพในการวางแผนระบบขนส่งของรถรบัส่งพนักงาน  ซึ่งจดัว่าเป็น

ปญัหาการจดัเส้นทางเดินรถขนส่งที่มคีวามซบัซ้อนสูง เนื่องจากระบบขนส่งของรถรบัส่งพนักงานนี้มขีอ้จ ากดั
ทางด้านเวลาในการขนส่งที่ต้องไปส่งพนักงานให้ทนัเวลาท างาน รวมถึงปญัหาต้นทุนการขนส่งที่สูง เนื่องจาก
พนักงานกระจายอยู่ในพืน้ทีท่ีแ่ตกต่างกนั อกีทัง้ความสม ่าเสมอของจ านวนพนักงานทีไ่ปรอรถทีจุ่ดจอด ท าใหก้าร
จดัรถเขา้ไปรบัพนักงานมคีวามไม่สมดุล ซึง่หากไม่มกีารบรหิารจดัการวางแผนการขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพแลว้ จะ
สง่ผลใหเ้กดิตน้ทุนทีส่งูอยา่งไม่จ าเป็น ดงันัน้ งานวจิยันี้จงึไดน้ าเสนอฮวิรสิตกิสอ์ลักอลทิมึทีม่ชี ือ่ว่า วธิวีวิฒันาการ
โดยใชผ้ลต่าง (Differential Evolution (DE)) โดยมวีตัถุประสงค์ใหต้้นทุนการด าเนินการขนส่งต ่าทีสุ่ด ฮวิรสิตกิส์
อลักอลทิมึการจดัเสน้ทางการรบัพนกังานไปสง่ยงับรษิทัดว้ยวธิวีวิฒันาการโดยใชผ้ลต่างนี้พจิารณาปจัจยัในการจดั
เสน้ทางคอื ระยะเวลาในการเดนิทาง ขนาดความจุของรถ ความเหมาะสมของเสน้ทาง และเพือ่แสดงประสทิธภิาพ
การปรบัปรุงของฮวิรสิตกิสอ์ลักอลทิมึทีน่ าเสนอนี้  ผูว้จิยัไดอ้อกแบบการทดลองโดยใชค้่ารอ้ยละการปรบัปรงุ (RI) 
ในการวดัประสทิธภิาพ ซึง่ผลการทดลองพบว่าผลการทดลองการจดัเสน้ทางดว้ยวธิี DE  มผีลเฉลยทีด่กีว่าขัน้ตอน
วธิใีนปจัจุบยัของกรณีศกึษาไดร้อ้ยละ 2.8 ถงึ 24.84 (เฉลีย่รอ้ยละ 9.98) นอกจากนี้ยงัสามารถเป็นตน้แบบในการ
พฒันาเครือ่งมอืทีช่ว่ยในการตดัสนิใจ และสามารถขยายผลไปยงัอตุสาหกรรมอืน่ทีม่รีปูแบบใกลเ้คยีงได้ 
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ค าน า 
 สวัสดิการด้านการรบัพนักงานจากจุดจอด
มายงับรษิัทและส่งพนักงานจากบรษิัทกลบัไปยงัจุด
จอดเป็นกจิกรรมทีม่คีวามส าคญัมาก เนื่องจากต้องมี
การรบัสง่พนกังานใหท้นัระยะเวลาทีก่ าหนดในการเขา้
ท างาน ส าหรบับรษิทัทีต่อ้งรบัส่งพนักงานจ านวนมาก
จะท าใหก้ารใชจ้่ายเพื่อการขนส่งพนักงานมคี่าสงูมาก
ตามไปด้วยและถือเป็นส่วนหนึ่ งของต้นทุนการ
ด าเนินการทีส่ าคญั แมใ้นปจัจุบนั สถานประกอบการ
ส่ ว น ให ญ่ จ ะท า ก า ร จั ด ห า ร ถ จ า ก ภ า ย น อ ก 
(Outsourcing) มาท าการรบัส่งพนักงาน เพื่อลดภาระ
คา่ใชจ้่ายในการจดัหารถโดยสาร อยา่งไรกต็าม บรษิทั
ก็ยังเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายทัง้ด้านค่าเช่ารถ และ
ทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงที่ ใช้เป็นจ านวนมาก 
เนื่องจากสภาวะราคาน ้ามนัที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นเหตุให้
ต้นทุนด้านพลังงานที่บริษัทต้องแบกรบัภาระมีค่า
สงูขึน้ตามไปดว้ย ซึง่การเดนิรถโดยสารในปจัจุบนัยงั
ไม่มกีารบรหิารจดัการหรอืมเีครื่องมอืทีจ่ะช่วยในการ
ตดัสนิใจส าหรบัการเดินรถโดยสารที่เหมาะสมทัง้ใน
ดา้นการก าหนดจุดใหพ้นักงานไปรอ และเสน้ทางการ
รบัส่ง (Route) โดยความไม่เหมาะสมในด้านต่างๆ 
เหล่านี้ลว้นมผีลกระทบต่อตน้ทนุการขนสง่ทีเ่กดิขึน้  
     ป ัญ ห าการจัด เส้นท างเดิน รถ  (Vehicle 
Routing Problem, VRP) เป็นปญัหาที่ได้ร ับความ
นิยมอย่างแพร่หลายในระบบอุตสาหกรรมที่มีการ
ขนสง่สนิคา้หรอืการเดนิรถ (ดนยั และคณะ, 2550) ซึง่
เป้าหมายหลกัในการแกป้ญัหา คอื การจดัเสน้ทางเดนิ
รถเพื่อมรีะยะทางรวมน้อยทีสุ่ด (Bodin and Golden, 
1983) อย่างไรกต็าม การแกไ้ขปญัหารูปแบบนี้ยงัไม่
ค านึงถึงการใช้พลงังาน และระยะทางตามระยะทาง
จริงที่รถต้องวิ่ง ซึ่งการบริหารจัดการการเดินรถที่
กล่าวมานี้ เป็นแนวทางส าคญัที่จะช่วยให้การแก้ไข
ปญัหาการจดัเส้นทางเดินรถได้อย่างมปีระสทิธิภาพ 

ลดต้นทุนการใช้พลงังานเชื้อเพลิง ท าให้สามารถได้
รปูแบบการจดัเสน้ทางการเดนิรถทีเ่หมาะสม  
     จากปญัหาการใชพ้ลงังาน ค่าใชจ้่ายของการ
เดิน รถโดยสารส าหรับ รับส่ งพนักงานและแนว
ทางแกไ้ขปญัหาการใชพ้ลงังานของการเดนิรถโดยสาร
ส าหรบัรบัสง่พนักงานทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึควรทีจ่ะได้
ท าการศกึษาปญัหาการจดัรูปแบบการบรหิารจดัการ
การเดินรถโดยสารส าหรับรับส่งพนักงาน โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อให้มคี่าต้นทุนรวมด้านการขนส่งต ่า
ที่สุด ซึ่งรูปแบบการบรหิารจดัการที่สนใจคอืการจัด
เสน้ทางการเดินรถที่เหมาะสมกบัการรบัส่งพนักงาน 
นอกจากรปูแบบดงักล่าวยงัต้องมคีวามสอดคล้องกบั
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับการเข้าท างานของ
พนักงานในแต่ละกะอีก ผลลัพธ์ที่คาดว่าได้จาก
งานวิจยันี้คือการลดต้นทุนในด้านค่าใช้จ่ายรวมของ
การขนส่งของรถรบัส่งพนักงานและจะเป็นแนวทาง
ส าคัญ ใน ลดภ าระต้ น ทุ น ด้ าน พ ลั งงาน ให้ กับ
อตุสาหกรรมและประเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
      โด ยผู้ วิ จัย ได้ น า แน วคิด วิธี  Differential 
Evolution (DE) (Rainer and Price, 1997) มาใช้ใน
การจดัเสน้ทางการขนส่ง เนื่องจากการแกป้ญัหาดว้ย
วิธี DE มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพในการหา
ค าตอบและจะพฒันาผลลพัธ์ใหด้ขี ึน้ไปเรื่อยๆ เพราะ
ผลลัพธ์จะพัฒนาคุณสมบัติของตัวมันเองให้ดีขึ้น
เรือ่ยๆ โดยการน าส่วนทีด่ขีองผลลพัธ์ตวัอื่นๆ มาเป็น
องค์ประกอบของตวัมนัเอง อกีทัง้สามารถหาผลลพัธ์
ได้หลายรูปแบบ ทัง้ปญัหาที่เป็นเชงิเส้นและไม่เป็น
เชิงเส้น  (Linear and non-linear) และสามารถหา
ผ ล ลั พ ธ์ แ บ บ ค รั ้ง ล ะ ห ล า ย ๆ  ผ ล ลั พ ธ์ ไ ด ้
(Parallelizability) ส่งผลใหไ้ดร้บัผลลพัธเ์รว็ขึน้ โดยใน
หวัขอ้ทีถ่ดัไป จะกล่าวถงึลกัษณะของปญัหา กล่าวถงึ
การพัฒนาวิธีการจัดเส้นทางที่น าเสนอ จะเป็นการ
ออกแบบการทดลองและสรุปผลการทดลองที่ได้ 
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ตามล าดบั 
ลกัษณะของปัญหา 

     จากการศึกษ าข้อมู ลขั ้น ต้น ของบริษั ท
กรณีศึกษาพบว่ามีจุดจอดรับพนักงานที่รถรับส่ง
พนักงานต้องท าการรบัส่ง 200 จุด ซึ่งอยู่ในเส้น 73 
เส้นทาง มพีนักงานที่ต้องรบัส่งประมาณ 3,000 ราย 
ต่อ ดงัแสดงในรปูที ่1  
 

    
รปูที ่1 แสดงจดุจอดรถในปจัจุบนั 

 
  เนื่ องจากในกรณีศึกษาลักษณะซึ่งจัดว่า   
เป็นปญัหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งที่มีความ
ซับซ้อนสูง เนื่ องจากการระบบขนส่งของรถรับส่ง
พนักงานนี้ไม่ว่าจะเป็นขอ้จ ากดัทางด้านเวลาในการ
ขนส่งทีต่้องไปส่งพนักงานเพื่อให้ทนัเวลาท างานโดย
ต้องใช้เวลาในการรบัส่งไม่เกนิ 1.5 ชัว่โมง ขอ้จ ากดั
ด้านความจุของรถที่ใช้ในการรบัส่งพนักงานที่รถ 1 
คนัสามารถรบัพนักงานได้ 50 คน  นอกจากนี้แล้ว
ผูป้ระกอบการยงัตอ้งเผชญิกบัปญัหาตน้ทุนการขนส่ง
ทีส่งู เนื่องจากพนักงานกระจายอยู่พื้นทีท่ีแ่ตกต่างกนั 
อกีทัง้ความไม่สม ่าเสมอของจ านวนพนักงานที่ไปรอ
รถทีจุ่ดจอด ท าใหก้ารจดัรถเขา้ไปรบัพนักงานมคีวาม
ไม่สมดุล ซึ่งหากไม่มกีารบรหิารจดัการวางแผนการ
ขนส่งทีม่ปีระสทิธภิาพแลว้ จะส่งผลใหเ้กดิตน้ทุนทีส่งู
อยา่งไมจ่ าเป็น  
 

การพฒันาฮิวริสติกสส์ าหรบัการจดัเส้นทาง 
รบัส่งพนักงาน 

     งานวจิยันี้จงึไดน้ าเสนอฮวิรสิตกิสอ์ลักอลทิมึ
ที่ มีชื่ อว่ า  วิธีวิวัฒ นาการโดยใช้ผลต่ าง  โดยมี
วตัถุประสงค์ให้ต้นทุนการด าเนินการขนส่งต ่าที่สุด  

ฮวิรสิติกส์อลักอลิทมึการจดัเส้นทางการรบัพนักงาน
ไปส่งยงับรษิัทด้วยวิธีวิวฒันาการโดยใช้ผลต่างโดย
พจิารณาปจัจยัในการจดัเสน้ทาง คอืระยะเวลาในการ
เดินทาง ขนาดความจุของรถ ความเหมาะสมของ
เสน้ทาง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กดิต้นทุนรวมการ
ขนส่งทีต่ ่าทีสุ่ด ทีเ่กดิจากการจดัเสน้ทางของรถรบัส่ง
แต่ละคันแล้ว เป็นการน าเสนอฮิวริสติกส์การจัด
เสน้ทางการรบัพนักงานไปยงับรษิทั (Allocation and 
Routing) โดยผู้ วิจัย ได้น าแนวคิดวิธี  Differential 
Evolution มาในการจัดการขนส่ ง เนื่ องจากการ
แ ก้ ป ัญ ห าด้ ว ย วิ ธี  DE มี ค ว าม รว ด เร็ ว แ ล ะมี
ป ระสิท ธิภ าพ ในกา รห าค าตอบ  ซึ่ งมีข ั ้น ตอน
ประกอบด้วย 1) การสร้างประชากรเริ่มต้น 2) การ
กลายพนัธุ์ 3) การสลบัสายพนัธุ์ 4) คดัเลือก 5) การ
หยดุ (กาญจนา, 2558) รายละเอยีดแสดงดงัรปูที ่2 
 

 
รปูที ่2 ขัน้ตอนในการพฒันาฮวิรสิตกิส ์

 

สญัลกัษณ์ ตวัแปรในการพฒันาฮวิริสตกิส ์ 
i,j ดชันีของจุดรบัสง่พนกังานทีi่; i=1,2,3…j=1,2,3… 

ขัน้ตอนวธิ ี:DE ส าหรบัปญัหาการจดัตารางการผลติ  
ข้อมูลน าเข้า :ข้อมูลปญัหา ,ตัวแปร DE( NP , t, F ,                       

CR ) 
1. เริม่ตน้ (begin) 
2. ;0t  
3. สรา้งประชากรเริม่ตน้ (initialize vector) ,GnX

การเขา้รหสัแบบค่าจรงิ  ช่วง (0, 1) 
4. ขณะที่  (While) ยังไม่ผ่ านเงื่อนไขการหยุด   

(Not termination) ; วนลปู 
5. การปรบัเปลีย่นค่าในพกิดั (Mutation); 
6. การแลกเปลีย่นค่าในพกิดั (Recombination); 
7. การถอดรหสัแบบ Rank Order Value 

decoding ; จดัล าดบัการรบัพนกังานโดยการสุม่ 
8. การประเมนิค าตอบ (Evaluate); 
9. คดัเลอืก (Selection); 
10. ;1 tt  
11. จบกระบวนการวนลปู (end while) 
12. สง่ออกค่าเสน้ทางทีด่ทีีส่ดุ 
13. จบกระบวนการ (End) 
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t  ดชันีรอบการค านวณซ ้าที ่t ;t=1,2,3…1000 

n   ดชันีของประชากรที ่n; n=1,2,3…NP 

k    ดชันีรถทีใ่ชใ้นการรบัสง่พนกังาน k = 1,2,3…K 

r ดชันีของเวกเตอรท์ีม่าจากการสุม่ 

m ดชันีจุดในการรบัสง่พนกังาน m = 1,2,3…M 

Tk เวลาทีร่ถคนัที ่k ใชเ้ดนิทาง 
kl  จ านวนครัง้การจอดรบัของรถคนัที ่k 

Tij เวลาทีใ่ชเ้ดนิทางระหว่างจุด i ไป j  
iX  จุดรบัพนกังานที ่i 

,GnX  เวกเตอรเ์ป้าหมาย ที ่n  
Tmax   เวลาสงูสดุทีใ่ชใ้นการรบัสง่พนกังาน 
NP   จ านวนประชากร 

. icap X  จ านวนพนกังานทีร่อทีจุ่ด iX  
CR   อตัราสว่นการสลบัสายพนัธุ ์มคีา่ 0.8 

F  ค่าคงทีก่ารกลายพนัธุ ์ก าหนดใหม้คี่า 2 

𝑉𝑥𝑛,𝐺+1เวกเตอรร์บกวน (Mutant Vector)  

f( ,GnX )  คอื ค่าตน้ทุนรวมการขนสง่ของเวกเตอร ์ 

           เป้าหมาย ที ่n 

𝐶𝑘   คอื ค่าใชจ้่ายในการเช่ารถคนัที ่k 

𝑑𝑖𝑗𝑘   คอื ระยะทางของรถคนัที ่k ทีใ่ชเ้ดนิทางระหว่าง i ,j 
𝐹𝑘   คอื ค่าใชจ้่ายในการเดริรถของรถคนัที ่k 

 

การสร้างประชากรเร่ิมต้น (Initialization) 
การสรา้งประชากรเริม่ตน้สรา้งโดยท าการสุ่ม

เลอืกพารามเิตอร์เริม่ต้น ทีม่คี่าระหว่าง (0,1) ของทัง้
เว ก เต อ ร์ iX  (ดั ง รู ป ที่  3) ข อ ง แ ต่ ล ะ จ า น ว น                
ประชากร (Number of population: NP )  

 
จุดจอดรบัพนกังาน i 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.62 0.13 0.98 0.21 0.69 0.10 0.19 0.61 0.68 0.68 
 

รปูที ่3 ตว้อยา่งเวกเตอรป์ระชากรเริม่ตน้ 
 

การกลายพนัธุ ์(Mutation) 
การกลายพนัธุ์: ส าหรบัเวกเตอร์ตวัแรกที่เป็น

เวกเตอร์เป้าหมาย ,GnX ใหท้ าการสุ่มเวกเตอร์ มา 3 
ตวั คอื 1,GrX , 2,GrX และ 3,GrX  จากเวกเตอรท์ีเ่หลอื 
โดยที ่ 1 2 3n r r r    

 ท าก ารป รับ ป รุ งผลลัพ ธ์  ขอ งเวก เตอ ร์
เป้าหมาย ,GnX  โดยน าเวกเตอร์ทัง้ 3 มากลายพนัธุ ์
ไดเ้ป็นเวกเตอรร์บกวน (Mutant Vector) โดยมคีา่คงที่
การกลายพันธุ์ (Mutant Constant: F) ระหว่าง (0,2) 
โดยงานวิจัยนี้ ก าหนดเป็น 2 (ดารัตน์ , 2557) ดัง
สมการ (1) 

 

1, 1, 2, 3,( )G G G Gn r r rVx X F X X               (1) 
 
การสลบัสายพนัธุ ์(Recombination) 

 การสลับสายพันธุ์: เป็นการสลับสายพันธุ์ ระหว่าง
เวกเตอร์เป้าหมาย และเวกเตอร์รบกวน จะได้เป็น
เวกเตอรค์ูแ่ขง่  1,GnUx   (ดงัรปูที ่3)  

 

 
รปูที ่4 แสดงขัน้ตอนการสลบัสายพนัธุ ์

 
โดยใช้ nrand  คือ ตัวเลขสุ่มที่มีค่าระหว่าง 

[0,1] เพื่อใช้เปรยีบเทยีบกบั  อตัราส่วนการสลบัสาย
พนัธุ์ (Crossover rate: CR ) โดยก าหนด 0.8CR  ว่า
จ ะท า ก า รส ลับ ส ายพั น ธุ์ ต า แห น่ งนั ้น ห รือ ไม ่           
ดงัสมการ (2) 

 

              
 
 

 
การคดัเลือก (Selection) 

การ เลื อ กผลลัพ ธ์  (Selection): ก าร เลื อ ก
ผลลัพธ์ในแต่ละรอบของการปรับปรุง เวกเตอร์
เป้าหมาย ของทัง้ ,GnX  โดยเลือกเวกเตอร์ที่ดีกว่า 
ระหว่างเวกเตอร์เป้ าหมาย (Target Vector) และ

 

 

if   

 Otherwise 

 

1,GnUx    (2) 
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เวกเตอรค์ูแ่ขง่ (Trial Vector) เป็นค่าค าตอบเริม่ตน้ใน
รุน่ต่อๆ ไป ( 1)t t   ตามสมการ (3) 

 

 
  

โดยค่าที่ใช้เลือกเวกเตอร์ที่ดีกว่าคือต้นทุน
รวมในการขนส่งซึง่ประกอบดว้ยค่าเช่ารถ และตน้ทุน
การเดินรถ ซึ่งมสีมการวตัถุประสงค์(Objective) ตาม
สมการ (4) 

 
𝑇𝐶 = ∑ (𝑌𝑘 × 𝐶𝑘)

𝐾
𝑘=1 +∑ ∑ ∑ (𝑑𝑖𝑗𝑘 × 𝑋𝑖𝑗𝑘 × 𝐹𝑘)

𝑀
𝑗=1

𝑀
𝑖=1

𝐾
𝑘=1          (4) 

 
ผลการทดลอง 

 เนื่ องจากได้มีการพัฒนาวิธีทางเมตะฮิว       
ริสติกส์ เพื่ อ ใช้ ในการแก้ป ัญ หา โดยจะท าการ
เปรยีบเทียบประสิทธิภาพในการแก้ปญัหาด้วยการ
พจิารณาจากเปอรเ์ซ็นต์ความแตกต่างของต้นทุนรวม
การขนสง่ในสถานการณ์จรงิเทยีบกบัผลเฉลยทีไ่ดจ้าก
เมตะฮิวริสติกส์ ผู้วิจัยจึงได้ท าการออกแบบการ
ทดลอง ซึ่งจะพจิารณาปจัจยัจ านวนจุดจอด โดยมคี่า
แสดงไดด้งัตารางที ่1 และไดผ้ลการทดลองดงัตารางที ่
2 
 
ตารางที ่1 การออกแบบการทดลอง 3 กรณี 

คอม
บเินชัน่ 

จ านวน
ซ ้า 

ปจัจยั  
จ านวนจุดจอด 

Low Medium High 
20 100 200 

1 10      
2 10      
3 10       

 
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการเปรยีบเทยีบการความ
ต่างของฮวิรสิตกิส์อลักอรทิมึทีส่รา้งขึน้กบัขัน้ตอนวธิี
ของกรณีศกึษา 
 

ตวั 
อย่างที ่

ปจัจยั
จ านวน
จุดจอด 

ตน้ทุนโดยรวม 
รอ้ยละ
การ

ปรบัปรุง DE_VRP 

ขัน้ตอนวธิี
ของ

สถานการณ์
จรงิ 

1 L 360.18 440 22.17 
2 L 377.63 440 16.53 
3 L 354.49 440 24.13 
4 L 360.20 440 22.17 
5 L 375.36 440 17.23 
6 L 358.18 440 22.85 
7 L 374.63 440 17.46 
8 L 352.49 440 24.84 
9 L 358.12 440 22.88 
10 L 373.36 440 17.86 
11 M 1,102 1,158 5.07 
12 M 1,112 1,158 4.16 
13 M 1,121 1,158 3.30 
14 M 1,106 1,158 4.70 
15 M 1,101 1,158 5.18 
16 M 1,095 1,158 5.75 
17 M 1,104 1,158 4.92 
18 M 1,099 1,158 5.37 
19 M 1,093 1,158 5.95 
20 M 1,102 1,158 5.11 
21 H 2,215 2,316 4.56 
22 H 2,222 2,316 4.23 
23 H 2,236 2,316 3.58 
24 H 2,213 2,316 4.63 
25 H 2,197 2,316 5.42 
26 H 2,198 2,316 5.38 
27 H 2,253 2,316 2.80 
28 H 2,240 2,316 3.41 
29 H 2,236 2,316 3.58 
30 H 2,222 2,316 4.23 

 
     จากการทดลอง ผู้วิจัยได้ท าการทดลอง 10 
ซ ้ า เพื่ อห าต้น ทุ น รวมการขนส่ งที่ เกิด ขึ้น จ าก
สถานการณ์จริงของการรับส่งพนักงาน ได้ท าการ

 

 

ถา้  

 อื่นๆ 
 (3) 
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เปรยีบเทยีบกบัผลที่ได้จากกระบวนการท างานของ 
ฮิวริสติกส์ ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองจะพบว่าการ
ปรบัปรุงค่าค าตอบทีไ่ดจ้ากฮวิรสิตกิสเ์ปรยีบเทยีบกบั
สถานการณ์จรงิมีค่าผลเฉลยที่ดีกว่าขัน้ตอนวิธีของ
กรณีศกึษาได้ร้อยละ 2.8 ถึง 24.84 (เฉลี่ยลดลงรอ้ย
ล ะ  9.98) ซึ่ ง ก า ร ป รับ ป รุ ง ข อ ง ฮิ ว ริ ส ติ ก ส์ มี
ประสทิธภิาพทีด่ ี

สรปุ 
อุตสาหกรรมที่ได้น าเสนอในงานวิจัยนี้เป็น

อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่ในเขต 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยมกีลุ่มพนักงานจ านวน
ม า ก  ก ร ะ จ า ย ตั ว อ ยู่ ใ น เ ข ต พื้ น ที่ จ ั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งในการ
พัฒนาวิธีการแก้ปญัหาการจัดเส้นทางการรับส่ง
พนักงานเพื่อหาค าตอบทีด่ทีีสุ่ดนัน้ ผูว้จิยัได้น าเสนอ
แนวทางในการแก้ปญัหาโดยการประยุกต์ใช้เทคนิค
ทางเมตะฮิวรสิติกส์ที่เรยีกว่า วิธีการวิธีวิวฒันาการ
โดยใชผ้ลต่าง โดยการสรา้งค าตอบเริม่ตน้ของปญัหานี้
จะเป็นการเขา้รหสัและการถอดรหสัแบบเขา้รหสัแบบ
ค่าจริง (Real-valued encoding) ช่วง (0, 1) และท า
การก าหนดล าดบัในเขา้รบัพนกังานในแต่ละจุด ในการ
แก้ปญัหาการจัดเส้นทางในการรบัส่งพนักงาน ได้
พจิารณาเงือ่นไขทีม่ผีลต่อการจดัเสน้ทางในการรบัส่ง
พนักงาน  3 ประการ ได้แก่  1) จ านวนจุดรับส่ง
พนักงานทัง้หมด 2) ขนาดความจุของรถบสั และ 3) 
กรอบเวลาสงูสดุรบัสง่พนกังาน ซึง่จากการทดลองฮวิริ
สติกส์ที่พฒันาขึ้นสามารถใช้ในการแกป้ญัหาการจดั
เส้นทางรบัส่งพนักงานเมื่อท าการเปรียบเทียบกับ
สถานการณ์จริงได้เป็นอย่างดี ซึ่งผลที่ได้จากการ
ทดลองจะพบว่าการปรบัปรุงค่าค าตอบที่ได้จากฮิวริ
สตกิส์เปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์จรงิมคี่าผลเฉลยที่
ดีกว่าขัน้ตอนวิธีของกรณีศึกษาได้ร้อยละ 2.8 ถึง 
24.84 (เฉลี่ยลดลงร้อยละ 9.98)   จากผลการศึกษา
สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดเส้นทางรบัส่ง
พนกังานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและสามารถลดตน้ทุน
การขนสง่ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
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การเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเคร่ืองยนตแ์กส๊โซลีนขนาดเลก็ 
ท่ีมีไอดีอยู่ในสภาวะนอนเทอรม์อลพลาสม่า 

Combustion and Pollutant Emissions from a Small Gasoline Engine  
with Non-thermal Plasma Intake 

 
สารพล ฐิติพฒันพงศ,์1 ผศ.ดร.สถาพร เช้ือเพง็2 และ รศ.ดร.ปรณัฐ วิสวุรรณ2* 

Sarapon Thitipatanapong,1 Asst.Prof.Dr. Sathaporn Chuepeng2 and  
Assoc.Prof.Dr. Poranat Visuwan2* 

 

ABSTRACT 
 This work explores combustion characteristics and pollutant emissions from a small gasoline 
engine equipped with a high voltage generator at the intake manifold of the engine. The small single-
cylinder gasoline engine where an intake air turned in to non-thermal plasma state was fueled with 
gasohol. The engine was operated at constant speeds of 1,500 and 3,000 rpm. The experimental results 
have shown that the engine equipped with high voltage generator gave greater indicated torque and 
power which relate to the indicated mean effective pressure and maximum cylinder pressure from the 
combustion. Pollutant emissions were significantly reduced when the non-thermal plasma was operated. 
Keywords: combustion, emission, gasoline engine, non-thermal plasma, pollutant 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันี้เปิดเผยให้เห็นถึงคุณลกัษณะของการเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์แก๊ส 

โซลนีขนาดเล็กทีท่ าการตดิตัง้เครื่องสรา้งความต่างศกัย์สูงไว้บรเิวณท่อร่วมไอด ี เครื่องยนต์แก๊สโซลนีสูบเดยีว
ขนาดเลก็ใชไ้อดทีีอ่ยู่ในสภาวะนอนเทอรม์อลพลาสมา่ใชแ้ก๊สโซฮอลเป็นเชือ้เพลงิ เครือ่งยนต์ท างานในสภาวะคงที ่
1,500 และ 3,000 รอบต่อนาท ีผลจากการทดลองแสดงใหเ้หน็ถงึเครื่องยนต์ทีต่ดิตัง้เครือ่งสรา้งความต่างศกัยส์งูมี
แรงบดิและก าลงับ่งชีเ้พิม่ขึน้เลก็น้อยโดยสมัพนัธก์บัความดนัยงัผลเฉลีย่บ่งชีสุ้ทธแิละความดนัสงูสุดในกระบอกสบู
จากการเผาไหม ้การปลดปล่อยมลพษิมปีรมิาณลดลงอยา่งมนียัส าคญัเมือ่ใชง้านเครือ่งสรา้งความต่างศกัยส์งู 
ค าหลกั: การเผาไหม,้ การปลดปล่อย, เครือ่งยนตแ์ก๊สโซลนี, นอนเทอรม์อลพลาสมา่, มลพษิ 
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ค าน า 
ในปจัจุบนั ปรมิาณการใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิมี

แนวโน้มเพิม่มากขึน้อยา่งต่อเนื่อง (กระทรวงพลงังาน, 
2558) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคขนสง่ทีม่คีวามส าคญั
ต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ ดังนัน้ การ
เพิ่มประสทิธิภาพและลดมลพิษจากเครื่องยนต์จึงมี
ความส าคญั (Kutlar et al., 2005) 

เทคโนโลยีนอนเทอร์มอลพลาสม่า (Non-
thermal Plasma, NTP) เป็นเทคนิคหนึ่ งในการลด
มลพษิจากการเผาไหมโ้ดยการสรา้งพลาสม่าที่ไม่ได้
อยู่ในสมดุลทางอุณหพลศาสตร์ (Song et al., 2002) 
ซึ่งเป็นการปล่อยไฟฟ้าระหว่างอิเลคโทรดสองขัว้ที่
แยกจากกนัโดยฉนวนไฟฟ้าหรอืเป็นที่รูจ้กักนัว่าเป็น
การผลติโอโซน (Matsuno et al., 1998) 

เครื่องสร้างความต่างศกัย์สูงที่ใช้เทคโนโลยี 
นอนเทอร์มอลพลาสม่า ได้ถูกน ามาใช้ในหลายทาง 
หากน ามาตดิตัง้เขา้สู่ระบบท่อร่วมไอดขีองเครื่องยนต ์
ท าใหม้อีอกซไิดเซอรไ์หลเขา้ไปในกระบอกสบูมากขึน้ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ 
คณุลกัษณะของการเผาไหม ้และการปลดปล่อยมลพษิ
จากเครื่องยนต์แก๊สโซลนีทีต่ดิตัง้อุปกรณ์เครื่องสรา้ง
ความต่างศกัยส์งู หรอืทีเ่รยีกว่า NTP generator ไวใ้น
ทอ่รว่มไอด ี

 
อปุกรณ์และวิธีการ 

เครื่องยนต์ที่ใช้ในการศึกษาเชิงทดลองเป็น
เครื่องยนต์แก๊สโซลีนของจักรยานยนต์ Suzuki Nex 
เป็นเครื่องยนต์สูบเดียว 4 จังหวะระบายความร้อน
ดว้ยน ้า ระบบฉีดเชื้อเพลงิควบคุมด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
มขีอ้มลูจ าเพาะดงัแสดงในตารางที ่1 ในการทดลองใช้
น ้ามนัแก๊สโซฮอลดงัมขีอ้มูลจ าเพาะจากห้องทดลอง
ของผูผ้ลติน ้ามนั ดงัตารางที ่2 เครื่องยนต์ไดถู้กตดิตัง้
กบัเครือ่งทดสอบสมรรถนะเครือ่งยนต์ ดงัรปูที ่1 

อตัราการไหลของอากาศเขา้สู่เครื่องยนต์ถูก
วดัดว้ยเครือ่ง Testo รุ่น 435 มคีวามถูกตอ้งอยู่ในชว่ง 
±0.3% และในส่วนของอัตราการไหลเชิงมวลของ
เชือ้เพลงิใชเ้ครื่องวดั CST รุ่น CDR-6 มคีวามถูกตอ้ง
อยูใ่นชว่ง ±0.05 g 

ตารางที ่1 ขอ้มลูจ าเพาะของเครือ่งยนต์ 
กระบอกสบู  ชว่งชกั 51.0 mm  55.2 mm 
ปรมิาตรกระจดั 112.7 cc 
แรงบดิสงูสดุ 8.70 Nm ที ่6,500 rpm 
ก าลงัสงูสดุ 9.25 HP ที ่8,800 rpm 
อตัราสว่นการอดั 9.4:1 

 
ตารางที ่2 ขอ้มลูจ าเพาะของน ้ามนัเชือ้เพลงิ 
Properties Gasohol 95 

Density@15C 0.7462 kg/l 
Ethanol 9.3 %vol 
Sulphur Content 0.0034 %wt 
Water Content >0.7 %wt 
Research Octane Number 95.6 
 

 
รปูที ่1 การตดิตัง้เครือ่งยนตใ์นรถมอเตอรไ์ซคบ์นแทน่

ทดสอบสมรรถนะยานยนต ์ 

องคป์ระกอบก๊าซไอเสยี ไฮโดรคารบ์อน (HC) 
และคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ถูกวัดด้วยเครื่อง
วเิคราะห์ก๊าซไอเสยีของ Testo รุ่น 350-XL โดย HC 
มชี่วงการวดัอยู่ที่ 0-5,000 ppm โดยปรมิาตร ภายใต้
ความถูกต้อง ±22.9 ppm และการวดั CO อยู่ในช่วง 
0-10% โดยปริมาตร มีค่าความถูกต้อง ±0.0055% 
ระบบการวัดก๊าซไอเสียด้วยเครื่องวิเคราะห์อยู่บน
พืน้ฐานการวดัแบบแหง้ 

ข้อมูลความดันในกระบอกสูบที่สมนัยกับ
ต าแหน่งของเพลาข้อเหวี่ยงถูกใช้ในการศึกษา
คณุลกัษณะของการเผาไหม ้ความดนัจากการเผาไหม้
ในกระบอกสบู ถูกวดัดว้ยตวัรบัรูค้วามดนัของ Kistler 
รุ่น 6052C มีความไวต่อสัญญาณ -19.90 pC/bar ที ่
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200ºC และมคีวามเป็นเชงิเสน้ ±0.4% FSO สญัญาณ
ที่ได้ถูกส่งไปยงัตวัขยายสญัญาณของ Dewetron รุ่น 
DEWE-30-4 เพื่ อ ใช้ ใน ก ารขย ายแล ะป รับ แต่ ง
สญัญาณจากตวัรบัรูค้วามดนั ในขณะเดยีวกนั ตวัวดั
ต าแหน่งของเพลาจาก Digicon ถูกใช้ในการก าหนด
ต าแหน่งเพลาขอ้เหวี่ยงของเครื่องยนต์ที่หมุนอยู่  ใน
การใช้งานมีการก าหนดอัตราการวัดต าแหน่งของ
เพลาเป็น 360 ppr สญัญาณทัง้หมดถกูสง่เขา้ระบบรบั
ขอ้มูลของ Dewetron รุ่น DEWE-ORION-0816-100x 
มีอัต ราการสุ่ ม ข้อมู ล  1 MS/s และใช้ซ อฟ แวร ์
DEWEsoft V.6.6.9 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ความดนัใน
กระบอกสูบจ านวน 120 วฏัจกัรต่อเนื่องกนัถูกน ามา
เฉลี่ยพรอ้มทัง้หาค่าทางสถิติเพื่อเป็นตวัแทนของค่า
คุณลักษณะของการเผาไหม้ในแต่ละสภาวะการ
ทดลอง 

อุ ป ก ร ณ์ ส ร้า งค ว าม ต่ า งศั ก ย์ สู ง  (NTP 
generator) ถูกติดตัง้ไว้ในทางไหลของอากาศเข้า
เครื่องยนต์ดังแสดงในรูปที่ 2 เพื่อท าให้ไอดีอยู่ ใน
สภาวะนอนเทอรม์อลพลาสมา่ โดยตวัอปุกรณ์สามารถ
สร้างความต่างศักย์ได้ประมาณ 18 kV โดยมีข ัว้
อเิล็กโทรดห่างกนั 10 cm ตวัอุปกรณ์ใชก้ระแสไฟฟ้า 
12 VDC จากแบตเตอรีต่ามปรกต ิ

 

 
รปูที ่2 การตดิตัง้อปุกรณ์สรา้งความต่างศกัยส์งู 

 
การทดสอบเครื่องยนต์กระท าภายใต้สภาวะ

รอบคงที ่1,500 และ 3,000 rpm โดยมกีารใชง้านและ
ไม่ไดใ้ชง้านอุปกรณ์นอนเทอรม์อลพลาสม่า ดงัตาราง
ที ่3 

การค านวณตัวแปรที่ใช้ในการศึกษานัน้ใช ้
ความดันยงัผลเฉลี่ยบ่งชี้ (indicated mean effective 

pressure, imep) เป็นก าลังของเครื่องยนต์ในหน่วย
ของความดนัทีค่ านวณจากก าลงั (Pi) ปรมิาตรกระจดั 
(Vd) และรอบเครือ่งยนต ์(N) ตามสมการ (1) 

 

                
NV

P
imep

d

i2
                    (1) 

 
ความดนัในกระบอกสูบที่สมนัยกบัมุมเพลา

ขอ้เหวี่ยงสามารถน าไปค านวณหาเศษส่วนมวลทีเ่ผา
ไหม้ (mass fraction burnt, xb) ตามสมการ (2) เมื่อ 
pc คอื ความดนักระบอกสบูทีเ่ปลีย่นไปเนื่องจากการ
เผาไหม ้

                  









N

o

c

i

o

c

p
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bx                    (2) 

 
ผลการทดลองและการอภิปราย 
สมรรถนะของเครื่องยนต์ในรูปของแรงบิด

และก าลังบ่ งชี้แสดงในตารางที่  3  เมื่ อรอบของ
เครื่องยนต์สูงขึ้น แรงบิดและก าลงับ่งชี้จะเพิ่มขึ้นใน
กรณีทีเ่ปิดการใชง้าน NTP สิง่นี้แสดงถึงเมื่อเปิดการ
ท างานอุปกรณ์ได้ใส่พลังงานให้กับอากาศที่เข้าสู่
เครื่องยนต์ท าใหเ้ครื่องยนต์มีการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิได้
แรงบดิและก าลงัมากขึน้ 
 
ตารางที ่3 แรงบดิและก าลงับ่งชี ้
rpm NTP Torque (Nm) Power (kW) 
1500 Off 1.2297 0.2015 
1500 On 1.2641 0.2146 
3000 Off 1.9249 0.6161 
3000 On 1.9706 0.6237 
 

ในส่วนของคุณลักษณะของการเผาไหม้นัน้
ความดนัสงูสุดในกระบอกสบูและความดนัยงัผลเฉลี่ย
บ่งชีม้คี่าเพิม่ขึน้เมื่อเปิดใชง้านอุปกรณ์ NTP ดงัแสดง
ในตารางที ่4 
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ตารางที ่4 ความดนัสงูสุดในกระบอกสบูและความดนั
ยงัผลเฉลีย่ 
rpm NTP Pmax (bar) imep (bar) 
1500 Off 6.84 1.37 
1500 On 6.91 1.41 
3000 Off 10.22 2.14 
3000 On 11.26 2.20 

 
ขอ้มลูความดนักระบอกสูบทีแ่สดงอยู่ในรูปที ่

3 และ 4 ถูกน าไปค านวณหาเศษส่วนมวลที่เผาไหม้
ต ามสมการ  (2) แ ล ะแสด งใน รูป ที่  5 เมื่ อ เดิ น
เครือ่งยนตอ์ยูใ่นสภาวะคงที ่

 

 
รปูที ่3 ความดนัในกระบอกสบูที ่1,500 rpm 

 

 
รปูที ่4 ความดนัในกระบอกสบูที ่3,000 rpm 

 

 
รปูที ่5 เศษสว่นมวลทีเ่ผาไหม ้

 
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการใช้และไม่ใช ้

NTP generator นั ้น พ บ ว่ า เมื่ อ ใช้  NTP generator 
เชื้อเพลิงสามารถเผาไหม้ได้เร็วกว่าเล็กน้อย โดย
สงัเกตไดจ้ากความชนัของกราฟในรปูที ่5 (Heywood, 
1988) อย่างไรก็ตาม อัตราเร็วการเผาไหม้จะไม่
แตกต่างกนัมากนกัในกรณีความเรว็รอบ 1,500 rpm 

 
ตารางที ่5 การปล่อยมลพษิ 
rpm NTP NOx 

(ppm) 
CO 

(ppm) 
HC 

(ppm) 
1500 Off 21 2136 2218 
1500 On 24 3090 1370 
3000 Off 167 2384 1962 
3000 On 181 2562 1434 
  
ตารางที ่6 ก๊าซออกซเิจนและคารบ์อนไดออกไซด์ 
rpm NTP O2 (%) CO2 (%) 
1500 Off 14.73 3.55 
1500 On 13.94 4.00 
3000 Off 9.91 6.29 
3000 On 9.35 6.60 

 
ส าหรบัการปลดปล่อยก๊าซไอเสยีนัน้ ผลจาก

การทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า เมื่อมกีารเปิดใชง้าน NTP 
generator ปริมาณ ไฮโดรคาร์บอนนั ้นลดลง แต่
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ปรมิาณไนตรกิออกไซด์กบัคาร์บอนมอนอกไซด์นัน้
เพิม่ขึน้ตามที่แสดงในตารางที ่5 ทัง้นี้ อาจเป็นผลมา
จากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงและอากาศเขา้ใกล้จุด
ปรมิาณสมัพนัธ์ (stoichiometry) และความรอ้นสะสม
ในหอ้งเผาไหม้เพิม่ขึน้ ในขณะที่ไฮโดรคาร์บอนมคี่า
ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และ
รวดเรว็มากขึน้ 

ก๊าซทีเ่กดิจากการเผาไหมใ้นกระบอกสบูอาทิ
เชน่ ออกซเิจนและคารบ์อนไดออกไซด์ ไดแ้สดงอยูใ่น
ตารางที่ 6 จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า เมื่อมี
การเปิ ด ใช้งาน  NTP generator ที่ความ เร็ว รอบ
เครื่องยนต์ทัง้สอง มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์มากขึ้น 
โดยสงัเกตไดจ้ากการลดลงของก๊าซออกซเิจนและการ
เพิ่ ม ขึ้ น ข อ ง ก๊ าซ ค า ร์บ อน ได ออก ไซ ด์ ที่ เ ป็ น
องค์ป ระกอบของก๊าซที่ ได้จ ากการเผาไหม้ ใน
เครือ่งยนต ์

สรปุผลการทดลอง 
 งานวิจยันี้ศกึษาการใช้เครื่องสรา้งความต่าง
ศกัย์สูงในการท าให้ไอดีอยู่ในสภาวะนอนเทอร์มอล 
พลาสม่า เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการเผาไหมแ้ละลด
มลพษิในเครื่องยนต์แก๊สโซลนีขนาดเลก็ทีส่ภาวะรอบ
คงที่ จากการวิเคราะห์คุณลักษณะของการเผาไหม้
และการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย พบว่า เมื่อมีการใช้
เครื่องสร้างความต่างศักย์สูงติดตัง้ในท่อไอดีท าให้
ความดนัสงูสุดในกระบอกสบูและความดนัยงัผลเฉลี่ย
สทุธมิคีา่เพิม่ขึน้เลก็น้อย ในขณะทีม่อีตัราการเผาไหม้
ที่รวดเร็วกว่าโดยเฉพาะที่รอบ 3,000 rpm ส าหรับ
มลพษิทีป่ลดปล่อยมาจากการเผาไหม้เมื่อเปิดใชง้าน 
NTP generator พ บ ว่ า ไ น ต ริ ก อ อ ก ไ ซ ด์ แ ล ะ
คาร์บอนมอนอกไซด์มคี่าเพิม่ขึ้นอนัเนื่องมาจากการ
เผาไหมเ้ขา้ใกลจุ้ดปรมิาณสมัพนัธ์และความรอ้นสะสม
ในหอ้งเผาไหม้เพิม่ขึน้ ในขณะที่ไฮโดรคาร์บอนมคี่า
ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาไหม้ที่สมบูรณ์และ
รวดเรว็มากขึน้ ทัง้นี้ผลของก๊าซออกซเิจนที่ลดลงและ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ เพิ่มขึ้นยังสามารถยืนยัน
ประสทิธภิาพของการเผาไหมท้ีด่ขี ึน้อกีดว้ย  
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ระบบนิรภยัปลดลอ็คผา่นวตัถสุามมิติด้วยวิธีการจบัคู่จดุส าคญับนภาพถ่ายสองด้าน 
3D Object Locking System Using Two-Side Pictures Feature-Based Matching Algorithm 

 
คทาวชัร เสถียรปกิรณกรณ์,1* ณัฐพล ไวศยวรรณ1 และ ชชัวาล พลไชย1 

Kathawach Satianpakiranakorn,1* Nutthapon Waisayawan1 and Chatchawan Polchai1 
 

ABSTRACT 
This paper present locking system uses an object same as a key to authentication. The system 

devices consist of 2 cameras, a processer unit and an electromagnetic lock. First, the cameras capture 2 
side-pictures of the key object, one is front side and another one is 45◦ with the first picture. This processing 
guarantee the key is a real 3D object. Next, feature extraction. To compare the picture with key data in a 
key database. This processing uses only specific points on the key object picture to save database storage, 
the specific points are corner points, detected by Harris Corner Detection. Next, matching processing uses 
Correlation-Based Matching to match the points between the key pictures specific points and the database 
keys points with the most similar feature. Finally, proving processing to prove the key as same as in 
database, find the highest frequency of specific points-pairs distance. This process uses Random Sample 
Consensus algorithm to enhance compilation speed. 
 The result of this paper experiment is 100% authentication the key object with 50 key data in 
database and 100 keys for unlock testing. The accuracy will decrease when the pictures have some noise 
or intensity is changed.  
Keywords: Locking System, 3D Object Matching, Image Matching. 
 

บทคดัย่อ 
บทความนี้น าเสนอระบบนิรภยัทีน่ าวตัถุสามมติใิดๆ มาเป็นลกูกญุแจในการยนืยนัตวัตน  อปุกรณ์ในระบบ

ประกอบไปดว้ย กลอ้ง 2 ตวั หน่วยประมวลผล และ กลอนแมเ่หลก็ ในขัน้แรกใชภ้าพทีไ่ดจ้ากการถ่ายของกลอ้ง 2 
ตัว ตัวแรกถ่ายภาพวัตถุจากด้านหน้าและกล้องอีกตัวหนึ่งถ่ายภาพวัตถุโดยท ามุม 45◦ กับกล้องตัวแรก 
กระบวนการนี้ท าเพื่อยนืยนัว่าลูกกุญแจทีม่อียู่เป็นวตัถุสามมติจิรงิ ข ัน้ต่อมาคอืการแยกจุดส าคัญในภาพ ในการ
เปรยีบเทยีบภาพกบัขอ้มลูทีม่ใีนฐานขอ้มลู กระบวนการนี้ใช้เพยีงจุดส าคญัในภาพเท่านัน้ (ไม่ไดใ้ช้ภาพทัง้ภาพ) 
เพื่อประหยดัพืน้ทีใ่นการเกบ็ขอ้มลู โดยจุดส าคญัทีก่ล่าวมาคอืจุดเหลี่ยมมุมหาไดด้ว้ยวธิกีารตรวจสอบเหลีย่มมุม
แบบแฮรร์สิ ต่อมาคอืการจบัคู่ระหว่างจุดส าคญัในภาพของลูกกุญแจและขอ้มลูจุดส าคญัทีม่ใีนฐานขอ้มลู การจบัคู่
จะท าการเลอืกจุดส าคญัทีม่คีวามใกล้เคยีงกนัด้วยวธิกีารจบัคู่แบบสหสมัพนัธ์ ข ัน้ตอนสุดทา้ยคอืการพสิูจน์ว่าลูก
กญุแจทีน่ ามาใชน้ัน้ถกูบนัทกึอยูใ่นฐานขอ้มลูโดยใชว้ธิเีปรยีบเทยีบความสอดคลอ้งกนัของตวัอยา่งแบบสุม่เพือ่เพิม่
ความเรว็ในการหาระยะหา่งทีม่คีวามถีส่งูสดุของจุดส าคญัทีถ่กูจบัคู่
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ผลลพัธ์จากการทดลองในบทความนี้พบว่าสามารถท าการจบัคู่และปลดล็อคได้ 100% จากตวัอย่าง 50 
ตวัอย่างในฐานขอ้มลู และ 100 ตวัอย่างลกูกุญแจส าหรบัปลดลอ็ค ความแมน่ย าในการจบัคูจ่ะลดลงหากมคีา่ความ
เขม้แสงทีเ่ปลีย่นไป 
ค าส าคญั: ระบบลอ็ค, การจบัคูว่ตัถุสามมติ,ิ การจบัคูภ่าพ 
 

ค าน า 
 ระบบนิรภัยหรือเทคโนโลยีร ักษาความ
ปลอดภัยได้พัฒนามากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้บุคคล
ผู้ใช้งานมคีวามรู้สกึอุ่นใจว่าระบบนัน้ ๆ จะสามารถ
ป้องกนัภยัจากผูบุ้กรุกได ้ทัง้นี้มปีจัจยัส าคญัอยู่หลาย
อย่างเช่น ความถูกตอ้งแม่นย า ความรวดเรว็ สะดวก
พกพา และปลอมแปลงไดย้าก 

ระบบนิรภยัทีบ่ทความนี้จะเสนอนัน้เป็นระบบ
นิรภัยที่เหมาะสมกับการใช้กับสถานที่หรือป้องกัน
สิง่ของถูกขโมยโดยใชเ้ทคโนโยลคีอมพวิเตอร์เขา้มา
ช่วย ผูใ้ชส้ามารถที่จะให้วตัถุสิง่ของใด ๆ กลายเป็น
ลูกกุญแจ เพื่อใช้ส าหรบัการปลดล็อคหรอืยนืยนัตัว
บุคคล โดยทีล่กูกญุแจนัน้สามารถน าไปเกบ็ ซ่อน หรอื
วางไวโ้จ่งแจง้ แต่ผูบุ้กรกุไมอ่าจรูไ้ดว้่ามนัคอืลกูกญุแจ 

อปุกรณ์และวิธีการ 
อปุกรณ์ทีใ่ชป้ระกอบไปดว้ย  
1) Laptop Intel Core i5 4200U 8GB 

DDR3RAM  
2) 2 X HD Webcam 1280x720pixels 2.0 M 

pixels Resolution 30 fps framerate 
3) Microcontroller Arduino (Duemilanove) 
4) Electromagnetic lock 600 pound 

600mA/12V 
ซอฟตแ์วรท์ีใ่ชพ้ฒันา 
1) Visual Studio Express 2015 for 

Windows Desktop 
2) Arduino 1.0.6 Classic Version 
วธีกีารทีใ่ชใ้นบทความ 
1) การตรวจสอบเหลี่ยมมุมแบบแฮร์ริส  

(Harris Corner Detection)  
วิธีการหาจุดส าคญัของภาพที่ต้องการ โดย

ตรวจสอบจากจุดที่มกีารเปลี่ยนแปลงของสใีนแต่ละ

พกิเซล ซึ่งใช้กระบวนการแปลงภาพต้นแบบให้เป็น 
เกรยส์เกล (Grayscale) เพื่อลดระดบัสขีองภาพลงให้
เหลอืเพยีงความเขม้แสง หลงัจากนัน้จะท าการหาค่า
ระดบัสเีทาไล่ทลีะพกิเซลเพื่อตรวจสอบว่ามีค่าความ
เขม้แสงใกล้เคยีงกนัหรอืต่างกนักบัรอบขา้งมากน้อย
เพยีงใด ดว้ยสมการที ่(1) 

𝐸(𝑢, 𝑣) =  

∑ 𝑤(𝑥, 𝑦)[𝐼(𝑥 + 𝑢, 𝑦 + 𝑣) − 𝐼(𝑥, 𝑦)]2

𝑥,𝑦

 (1) 

โดยที ่w คอืวนิโดวฟ์งักช์นั และ I คอืคา่ความ
เขม้แสงทีพ่กิดัใด ๆ จะเหน็ไดว้่ายิง่คา่ความเขม้แสงใน
บรเิวณนัน้ ๆ มคีวามต่างกนัมาก จุดนัน้ยิง่แสดงความ
เป็นเหลี่ยมมุมมากเช่นกนั ผลลพัธ์ของการหาเหลี่ยม
มมุดงัแสดงในรปูที ่1 

2) การจับคู่แบบสหสัมพันธ์ (Correlation-
Based Matching) 

กระบวนการส าหรบัเชื่อมโยงความสมัพนัธ์
ระหว่างจุดส าคญัในภาพ โดยใช้ขอ้มูลของจุดส าคญั
และพิกเซลแวดล้อมเข้าช่วย ท าการหาจุดส าคัญที่
เหมอืนกนัสองจุดของทัง้สองภาพออกมาโดยใชส้มการ
สหสมัพนัธ ์ดว้ยสมการ (2) 

𝐶𝑜𝑟𝑟(𝑋, 𝑌) =
𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

=
𝐸[(𝑋 − 𝐸[𝑋])(𝑌 − 𝐸[𝑌])]

𝜎𝑋𝜎𝑌
 

(2) 

 โดยผลลพัธ์สามารถเป็นได้ตัง้แต่ -1 จนถงึ 1 
หากผลลพัธ์ที่ได้ยิง่ออกห่างจากค่า 0 มาก แสดงว่า
ความสมัพนัธข์องจุดส าคญัสองจุดใด ๆ ทีเ่ราสนใจนัน้
มคี่ามากตามไปด้วยเช่นกนั จากนัน้ท าการเชื่อมโยง
จุดส าคญัดงัแสดงในรปูที ่2 
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รปูที ่1 ตวัอยา่งผลลพัธก์ารหาเหลีย่มมมุดว้ย  

Harris Corner Detection (ก) ตวัอยา่งรปูเรขาคณิต
(ข) ตวัอยา่งรปูจากภาพวตัถุ 

 
รปูที ่2 ผลลพัธจ์ากการโยงเสน้ความสมัพนัธด์ว้ยวธิ ี

Correlation-Based Matching 

 จากรูปที่ 2 จะพบว่าเส้นความสัมพันธ์นัน้
เกดิขึ้นมากมาย เนื่องจากผลลัพธ์ของจุดส าคญัและ
พกิเซลรอบจุดส าคญันัน้มโีอกาสเหมอืนกนัอยู่ข ึ้นอยู่
กบัการแบ่งชัน้ของขอ้มูลที่ท าการเก็บ ยิง่จ านวนชัน้
ของขอ้มูลมจี านวนมาก การโยงเสน้ความสมัพนัธ์ยิง่
ใกลเ้คยีงกนั ในทางกลบักนัหากจ านวนชัน้ของขอ้มลูมี
จ านวนมากเกนิไป อาจจะไมส่ามารถโยงความสมัพนัธ์
กนัไดเ้ลยแมแ้ต่เสน้เดยีว  

3) การเปรยีบเทยีบความสอดคล้องกนัของ
ตัว อย่ า ง แบบสุ่ ม  (Random Sample 
Consensus: RANSAC) 

จากผลลัพธ์การจับคู่แบบสหสัมพันธ์นั ้น 
ผลลพัธ์ทีไ่ดจ้ะเป็นตวับอกความสมัพนัธ์ของจุดส าคญั 
แต่ยงัไม่สามารถระบุได้ว่าจุดส าคญัคู่นัน้ ๆ เป็นจุด
เดียวกนับนวัตถุเดียวกนัหรือไม่ การจะทราบได้ว่า
ภาพของวัตถุนั ้นมีความคล้ายหรือ เหมือนกัน 
จุดส าคัญที่หาพบบนภาพจะต้องอยู่ที่เดียวกันหรือ
ใกลเ้คยีงกนั นัน่กค็อืระยะหา่งระหว่างจุดส าคญัของทัง้
สองภาพจะต้องมีค่า ๆ หนึ่งที่มีแนวโน้มว่าจะเป็น
ระยะห่างของความคลาดเคลื่อนของจุดส าคัญจริง 
วธิกีารทีจ่ะไดค้า่ดงักล่าวมานัน้มขี ัน้ตอนดงันี้ 

3.1)  สุ่มระยะห่างระหว่างจุดส าคัญคู่ใดๆ
ขึน้มา 1 คา่ 

3.2)  วนรอบนับจ านวนระยะห่า งที่มีค่ า
ใกล้เคียง (ค่าคลาดเคลื่อนขึ้นอยู่กับ
ความละเอยีดภาพ) 

3.3)  เกบ็ระยะทางทีพ่บค่าใกลเ้คยีงมากทีสุ่ด
ไว ้

3.4)  ท าการสุ่มและเปรยีบเทยีบตัง้แต่ขอ้ 3.1 
– 3.4 อกีครัง้ 

จ านวนครัง้การสุ่มมากที่สุดเท่ากับจ านวน
จุดส าคญัทีห่าไดบ้นภาพ แต่ไม่จ าเป็นต้องท าจนครบ
เพราะจะเสียเวลามากในกระบวนการนี้ โดยเฉพาะ
หากในฐานขอ้มลูมขีอ้มลูตวัอยา่งอยูจ่ านวนมาก 

น าจ านวนค่าใกล้เคียงสูงสุดมาเทียบกับ
จ านวนจุดส าคญัที่หาได้ทัง้หมด โดยปกติค่าที่ได้จะ
พบไม่มากนัก แต่ก็มากพอส าหรบัยืนยนัว่าภาพทัง้
สองเป็นภาพของวตัถุเดียวกนัหรอืคล้ายกนั ผลลพัธ์
สามารถน ามาแสดงด้วยการโยงเสน้ความสมัพนัธ์ทีม่ ี
คา่ใกลเ้คยีงจะไดผ้ลลพัธด์งัแสดงในรปูที ่3 

 
รปูที ่3 ผลลพัธเ์มือ่ผา่นขัน้ตอน Random Sample 

Consensus 
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4) การออกแบบชิน้งาน 

ในการออกแบบชิ้นงาน ใช้หลกัการการมอง
วตัถุสามมติ ิโดยมหีลกัส าคญัคอืระบบนิรภยัจะตอ้งไม่
สามารถถูกเปิดได้จากวตัถุทีไ่ม่ใช่วตัถุแทนลูกกุญแจ
จรงิ ดงันัน้จงึตอ้งใชภ้าพอย่างน้อย 2 ภาพเพื่อรบัรอง
ว่าวตัถุทีน่ ามาใชเ้ป็นวตัถุสามมติจิรงิและภาพทัง้สอง
จะต้องท ามุมกนั 45◦ เพื่อป้องกนัมใิหถู้กปลอมแปลง
ลูกกุญแจด้วยรูปภาพ (ภาพถ่ายด้านหน้าและ
ภาพถ่ายดา้นขา้ง) ดงัแสดงในรปูที ่4 

 
รปูที ่4 ทศิทางของกลอ้งทีใ่ชใ้นการรบัรองวตัถุสามมติ ิ

 ดงันัน้ขอ้มลูลูกกุญแจหนึ่งลูกจะประกอบดว้ย
ขอ้มลูจุดส าคญับนภาพดา้นหน้าและภาพดา้นขา้งเพื่อ
ใชใ้นการเปรยีบเทยีบปลดลอ็ค 

ผลการทดลอง 
 การทดลองประกอบไปด้วย ตัวอย่างวัตถุ
แทนลูกกุญแจจรงิที่บนัทกึลงฐานขอ้มูล 50 ตวัอย่าง 
และลูกกุญแจหลอกทีไ่ม่ได้ถูกบนัทกึลงฐานขอ้มูล 50 
ตวัอย่าง น ามาท าการทดลองโดยจ ากดัสภาพแวดลอ้ม 
3 รปูแบบดงันี้ 

1) ต าแหน่งการวางวตัถุและแสงถกูก าหนด
ไว ้(พืน้ทีปิ่ด) 

2) ต าแหน่งการวางวตัถุถกูก าหนดไว ้มกีาร
เปลีย่นแปลงของแสง (แสงในหอ้งปกต)ิ 

3) มกีารเคลื่อนต าแหน่งวตัถุ (จากต าแหน่ง
เดมิเลก็น้อย ไมม่กีารหมนุวตัถุ) แสงถกู
ก าหนดไว ้(พืน้ทีปิ่ด) 

ตารางที ่1 ผลการทดลองเมือ่ต าแหน่งการวางวตัถุ
และแสงถกูก าหนดไว ้

วตัถุ 
จ านวนการ
ปลดลอ็คได ้

จ านวนการ
ปลดลอ็คไมไ่ด ้

ลกูกญุแจจรงิ 50 0 
ลกูกญุแจหลอก 0 50 

ตารางที ่2 ผลการทดลองเมือ่ต าแหน่งการวางวตัถุถกู
ก าหนดไว ้มกีารเปลีย่นแปลงของแสง 

วตัถุ 
จ านวนการ
ปลดลอ็คได ้

จ านวนการ
ปลดลอ็คไมไ่ด ้

ลกูกญุแจจรงิ 42 8 
ลกูกญุแจหลอก 0 50 

ตารางที ่3 ผลการทดลองเมือ่มกีารเคลื่อนต าแหน่ง
วตัถุ แสงถกูก าหนดไว ้

วตัถุ 
จ านวนการ
ปลดลอ็คได ้

จ านวนการ
ปลดลอ็คไมไ่ด ้

ลกูกญุแจจรงิ 50 0 
ลกูกญุแจหลอก 0 50 

 จากการทดลองพบว่า การทดลองทัง้  3
รปูแบบ ไมม่ลีูกกุญแจหลอกใดเลยสามารถใชไ้ขระบบ
นี้ได้ เนื่องจากจุดส าคญัทีห่าได้ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบั
ขอ้มลูลกูกญุแจจรงิในฐานขอ้มลู และผลจากตารางที ่1 
และ ตารางที ่3 ระบบนิรภยันี้สามารถท างานได ้100% 
เมื่ออยู่ในสภาวะที่แสงไม่มีการเปลี่ยนแปลง จาก
ตารางที ่2 พบว่าผลการหาจุดส าคญัของลูกกญุแจจรงิ
มีการคลาดเคลื่อนเนื่ องจากทิศทางของแสงที่มา
กระทบ ท าให้มีการผดิพลาดเกดิขึ้น 8 ตวัอย่าง คิด
เป็นรอ้ยละ16 จากตวัอย่างลูกกุญแจจรงิ และรอ้ยละ8 
จากตวัอยา่งลกูกญุแจทัง้หมด 

วิจารณ์ 
 จากผลการทดลองพบว่าวิธีการของระบบ
ล็อคนิ รภัยปลดล็อคด้วยวัตถุสามมิติที่ เสนอใน
บทความนี้สามารถท างานได้ถูกต้อง100%เมื่ออยู่ใน
สภาวะจ ากัดแสงและผิดพลาด16%เมื่อใช้แสงจาก
ภายนอก โดยความผิดพลาดเกิดได้จากความไม่
เด่นชดัของวตัถุ (เมื่อกระทบแสงทีม่ากขึ้นหรอืลดลง 
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ท าใหร้ายละเอยีดบางสว่นหายไปหรอืเพิม่ขึน้มา) สว่น
วตัถุที่ไม่ใช่ลูกกุญแจที่ถูกบนัทึกไว้ในฐานขอ้มูล ไม่
สามารถหาความสมัพนัธ์เพื่อใชใ้นการปลดลอ็คได ้ตวั
ระบบใชภ้าพถ่ายอย่างน้อย2ทศิทางท าใหย้ากต่อการ
ปลอมแปลงวตัถุดว้ยรปูภาพ 
 การเก็บขอ้มูลในฐานขอ้มูลใช้การเก็บเพยีง
ขอ้มูลของจุดส าคญับนภาพ ท าให้ประหยดัพื้นที่ใน
ฐานขอ้มลูกว่าการเกบ็เป็นรปูภาพอยา่งมาก 
 ในการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถประยุกต์เพื่อ
เพิม่ความสะดวกสบายด้วยการทีไ่ม่ต้องพกลูกกุญแจ
ตดิตวั โดยการใชก้บัวตัถุต่าง ๆ รอบบา้นหรอืสิง่ของที่
ตอ้งการความปลอดภยั ซึง่บางทผีูบุ้กรกุอาจไมท่นัไดรู้้
ว่าลกูกญุแจนัน้วางอยูข่า้ง ๆ ตวัของเขาเอง 
 อุปกรณ์ในการท าชิน้งานสามารถหาไดท้ัว่ไป
และราคาไม่แพง สามารถน าไปเสรมิกบัระบบนิรภยั
อืน่ ๆ เพือ่เพิม่ความปลอดภยัได ้
 ขอ้จ ากดัของการใชง้าน หากวตัถุทีใ่ชแ้ทนลูก
กุญแจมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ (จุดส าคญั) ไม่มากพอ 
จะท าใหก้ารตรวจสอบคลาดเคลื่อน ควรจ ากดัจ านวน
จุดส าคญัใหม้จี านวนมากในระดบัหนึ่ง  
 ข้อเสนอแนะ รูปแบบของการจัดวางอาจ
แทนทีด่ว้ยการใชร้ะบบหมุนวตัถุและใชก้ลอ้งเพยีงตวั
เดยีวแทนเพื่อใหไ้ด้มุมกล้องจากวตัถุทัง้ชิ้น หรอือาจ
ใชก้ลอ้งวดัระยะมารว่มดว้ยเพือ่ความแมน่ย ายิง่ขึน้ 
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การเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเคร่ืองยนตดี์เซลท่ีใช้เช้ือเพลิงไบโอดีเซลผสม
และติดตัง้ตวักรองฝุ่ นละอองดีเซล 

Combustion and Pollutant Emissions from Diesel Engine Fueled with Biodiesel 
Mixtures and Equipped with Diesel Particulate Filter 

 
นายมงคล แดงสนุทรชยั,1 ผศ.ดร.สถาพร เช้ือเพง็2 และ รศ.ดร.ปรณัฐ วิสวุรรณ2* 

Mongkol Dangsunthonchai,1 Asst.Prof.Dr. Sathaporn Chuepeng2 and  
Assoc.Prof.Dr. Poranat Visuwan2* 

 

ABSTRACT 
 This work examines combustion characteristics and emissions from diesel engine fueled with 
diesel and biodiesel mixtures (B0, B5 and B10). A diesel engine was operated at 2,500 rpm speed, 50% 
load with the use of 10% exhaust gas recirculation (EGR) and a diesel particulate filter (DPF). The 
obtained data have shown that the combustion characteristics of B10 result in the maximum pressure 
cylinder. When the fraction of biodiesel increased, the black smoke was lowered but the nitric oxide was 
greater for all conditions. When EGR was activated, the results of black smoke and nitric oxide were in 
reverse relation. When the exhaust gas from the engine with EGR passed through the DPF, the black 
smoke can be reduced by maximum 29.7%. 
Keywords: biodiesel, black smoke, combustion, diesel, diesel particulate filter 

บทคดัย่อ 
งานวิจยันี้ทดสอบหาคุณลกัษณะของการเผาไหม้และการปลดปล่อยมลพิษจากเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้

เชือ้เพลงิดเีซลและไบโอดเีซลผสม (B0, B5 และ B10) เครื่องยนต์เดนิทีค่วามเรว็ 2,500 รอบต่อนาท ีทีภ่าระ 50% 
โดยมกีารน าไอเสยีกลบัมาใชใ้หม่รอ้ยละ 10 และใชต้วักรองฝุน่ละอองดเีซล ขอ้มลูทีไ่ดแ้สดงใหเ้หน็ถงึคุณลกัษณะ
ของการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลงิ B10 มคี่าความดนัในกระบอกสูบที่สูงที่สุด และเมื่ออตัราส่วนของ 
ไบโอดเีซลเพิม่มากขึน้จะสง่ผลใหป้รมิาณควนัด าลดลง แต่จะมปีรมิาณไนตรกิออกไซด์เพิม่มากขึน้ เมื่อมกีารน าไอ
เสยีกลบัมาใชใ้หม่ท าใหป้รมิาณของไนตรกิออกไซดล์ดลงแต่จะส่งผลใหป้รมิาณควนัด ากลบัเพิม่ขึน้ เมือ่น าไอเสยีที่
มกีารน าไอเสยีกลบัมาใชใ้หม่ของทุกเชื้อเพลงิมาผ่านตวักรองฝุ่นละอองดีเซลจะช่วยลดปรมิาณควนัด าลงสูงสุด 
รอ้ยละ 29.7% 
ค าหลกั: ไบโอดเีซล, ควนัด า, การเผาไหม,้ ดเีซล, ตวักรองฝุน่ละอองดเีซล 
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ค าน า 
 
เครื่องยนต์ดเีซลไดถู้กใชง้านอย่างแพร่หลาย

ทัง้เป็นเครื่องยนต์ตน้ก าลงัและภาคขนส่งอุตสาหกรรม 
(Nalgundwar et al., 2016) ซึ่งปญัหาจากน ้ามันที่ได้
จากฟอสซิลนัน้น าไปสู่ปญัหาเกี่ยวกับพลังงานและ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใน อ น า ค ต  (Agarwal et al., 2000; 
Agarwal, 2013) กอปรกบัมลพษิทางอากาศที่เกดิขึ้น
จากไอเสยีโดยเฉพาะไนตรกิออกไซด์และฝุ่นละออง 
จากเครื่องยนต์ดีเซล มลพิษดงักล่าวมีความยากต่อ
การควบคุมให้อยู่ในระดับที่ต ่ า  เป็นเหตุให้ต้องมี
มาตรการป้องกนัและมีกฎหมายที่เข้มงวด จึงท าให้
ก าร เผ าไหม้แ ล ะก ารป ลดปล่ อยมลพิษ ต้ อ งมี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ (กมัปนาท, 2012) ไบโอดเีซล
จงึเป็นพลงังานทางเลอืกหนึ่งทีม่แีนวโน้มในการใชใ้น
เครื่องยนต์จุดระเบดิด้วยการอดัมากขึน้ (Shehata et 
al., 2015; Ali et al., 2016) เพื่อแก้ปญัหาทางด้าน
พลงัจากฟอสซิล ซึ่งมคีุณสมบตัใิกล้เคยีงกบัน ้ามนั
ดเีซล โดยไม่ต้องดดัแปลงเครื่องยนต์หากใชส้ดัส่วน
ผสมทีไ่ม ่มาก  อย่างไรก็ตาม การใช้ไบโอดีเซลจะ
สง่ผลต่อการปล่อยไนตรกิออกไซดท์ีเ่พิม่ขึน้ (Prakash 
et al., 2015) 

ดังนัน้ในงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดที่จะทดลอง
เครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยการอดัที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอ
ดีเซลผสมในอัตราส่วนต่างๆ และน าก๊าซไอเสีย
กลับมาใช้ใหม่ (EGR) ร่วมกับการใช้ตัวกรองฝุ่น
ละอองดเีซล (Diesel Particulate Filter, DPF) ซึง่เป็น
อุปกรณ์ดกัจบัฝุ่นละอองดเีซลทีป่ลดปล่อยจากการ
เผาไหม  ้(Majewski, 2001) โดยมีวัตถุประสงค์ให้
สามารถช่วยลดมลพษิได้ทัง้ไนตรกิออกไซด์ และฝุ่น
ละอองจากเครือ่งยนตด์เีซล 
 

อปุกรณ์และวิธีการ 
 เครื่องยนต์ทีใ่ชใ้นการทดลองเป็นเครื่องยนต์
ดเีซลยีห่อ้มติซูบชิ ิรุ่น 4D56 ระบายความรอ้นดว้ยน ้า 
ซึ่ งมีข้อมู ลจ า เพ าะดังแสดงในตารางที่  1 โดย
เครื่องยนต์ได้ติดตัง้บนเครื่องทดสอบสมรรถนะ  

เค รื่อ งยนต์  DYNOmiteTM แบบ  Eddy current รุ่น 
012-200-1K 
 การวดัอตัราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงโดยการ
วดัอตัราการไหลของน ้ามนัเชื้อเพลงิด้วยหลกัการวดั
เชงิมวล ใช้เครื่องวดัยี่ห้อ CST รุ่น CDR-6 สามารถ
วัดมวลที่มีความถูกต้องอยู่ ในช่วง ±0.05 g และ
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมนิ ้ามนัเชื้อเพลงิใหม้อีุณหภูมิ
อยูท่ี ่40±1°C 

ตารางที ่1 รายละเอยีดเครือ่งยนตท์ีใ่ชใ้นการทดสอบ 
ชนิดเครือ่งยนต ์ ดเีซล 4 สบูแถวเรยีง 
ระบบจ่ายเชือ้เพลงิ ป ัม๊แรงดนัสงูแบบจานจ่าย 
ขนาดกระบอกสบู 91.1 mm 
ระยะชกั 95.0 mm 
ความจุกระบอกสบู 2,476 cm3 
อตัราสว่นการอดั 21:1 
แรงบดิสงูสดุ 142 Nm ที ่2,500 rpm 
ก าลงัสงูสดุ 55 kW ที ่4,200 rpm 

 
 การปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ถูกวัด
ด้วยเครื่องวิเคราะห์ไอเสียของ Horiba รุ่น MEXA-
584L มีค่ าความถูกต้องของการวัดอยู่ ที่  4% of 
reading ในชว่ง 0-4,000 ppm ระบบการวดัไอเสยีดว้ย
เครื่องวิเคราะห์อยู่บนพื้นฐานการวัดแบบแห้ง (dry 
basis) และวัดป ริม าณ ควันด า โดย ใช้ เครื่อ งวัด 
Motorscan รุ่น  Smoke Module 9010 เครื่อ งวัด ใช้
หลกัการสอ่งแสงผ่านเขา้ไปในควนัไอเสยีแลว้วดัความ
เขม้แสงในหน่วยรอ้ยละของความทบึแสง (%opacity) 
 ความดนัจากการเผาไหมใ้นกระบอกสบูถกูวดั
ด้วยตัวรับ รู้ความดัน  (pressure transducer) ของ 
Kistler รุ่ น  6052C มี ค ว า ม ไ ว ต่ อ สั ญ ญ า ณ  
-19.90 pC/bar ที่  200°C และมีความเป็น เชิงเส้น 
±0.4% FSO สญัญาณจะถูกส่งไปยงัตวัขยายสญัญาณ 
(charge amplifier) ของ Dewetron รุ่น  DEWE-30-4 
และตวัวดัต าแหน่งองศาเพลาขอ้เหวีย่ง (incremental 
shaft encoder ของ TR Electronic GmbH ถูกใช้ใน
การวดัต าแหน่งเพลาขอ้เหวี่ยงของเครื่องยนต์ที่หมุน
อยู่  อัตราการวัดต าแหน่งของเพลาเป็น 360 ppr 
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สัญญาณทั ้งหมดถูกส่ งเข้าระบบรับข้อมูลของ 
Dewetron รุ่ น  DEWE-ORION-0816-100x มี อั ต ร า
การสุ่มข้อมูล 1 MS/s และใช้ซอฟแวร์ DEWEsoft 
V.6.6.8 ในการวเิคราะหข์อ้มลู ความดนัในกระบอกสบู
จ านวน 120 วฏัจกัรต่อเนื่องกนัถูกน ามาเฉลี่ยพร้อม
ทัง้หาค่าทางสถติิเพื่อเป็นตวัแทนของค่าคุณลกัษณะ
ของการเผาไหมใ้นแต่ละสภาวะการทดลอง 
 น ้ามันเชื้อเพลิงดีเซลที่ใช้ในการทดลองได้
น ามาจากน ้ามนัที่มใีนท้องตลาด (ในที่นี้เรยีกว่า B0) 
และน ามาผสมกับน ้ ามันไบโอดีเซลเพิ่มในสัดส่วน
ต่างๆ เชงิปรมิาตร ไดแ้ก่ B0 95% กบัไบโอดเีซล 5% 
(เรียกว่า  B5) และ B0 90% กับ ไบโอดี เซล 10% 
(เรยีกว่า B10) โดยมคีุณสมบตัทิี่ส าคญัของเชื้อเพลิง
เป็นไปตามตารางที ่2 

ตารางที ่2 คณุสมบตัเิชือ้เพลงิ 
Fuel analysis B0 B5 B10 
Flash Point (°C) 70 71 72 
Density (g/cm3) 0.8199 0.8221 0.8234 
LHV (MJ/kg) 45.2 45.0 44.8 
Water content (ppm) 77.5 157 181 

สภาวะการทดลองในการทดลองเครื่องยนต์
ดังแสดงในตารางที่ 3 ได้ท าการทดสอบที่รอบคงที่ 
2,500 rpm ภาระงาน 50% (BMEP=2.5 bar) โดยมี
การเปิดใชห้รอืไม่ใชก๊้าซไอเสยียอ้นกลบั (EGR) โดย
ขณะท าการเปิดใช้ไอเสยีย้อนกลบัจะมคี่า 10% ของ
ปรมิาณไอดเีครือ่งยนต์และไดท้ าการดงึตวัอยา่งไอเสยี
เพือ่ผา่นระบบตวักรองฝุน่ละอองดเีซล 

ตารางที ่3 สภาวะการทดลองเครือ่งยนต์ 
No. Speed (rpm) Load (%) EGR (%) DPF 
1 2500 50 0 W/O 
2 2500 50 0 W 
3 2500 50 10 W/O 
4 2500 50 10 W 

 

ระบบตวักรองฝุ่นละอองดเีซลหรอื DPF ทีใ่ช้
เป็นชนิดซิลิกอนคาร์ไบด์ มขีนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 
25 mm ยาว 180 mm ได้ถูกติดตัง้อยู่ในเตาอบไฟฟ้า 
เพื่อควบคุมให้ DPF มีอุณหภูมิประมาณ 200±15°C 
ตามรปูที ่1 เมื่อเครือ่งยนต์ท างานอยู่ในสภาวะทดลอง
จากนัน้จะท าการดึงตวัอย่างไอเสียให้ไหลผ่าน DPF 
ใน อัต ราการไหลคงที่ ที่  70±5 L/min โดยรักษ า
อณุหภูมกิ่อนเขา้ DPF ไม่ใหต้ ่ากว่า 180°C แลว้จะท า
การวดัคา่มลพษิ (ไฮโดรคารบ์อนและไนตรกิออกไซด์) 
และปริมาณควันด า เพื่อเปรียบเทียบกับเมื่อไม่ใช้ 
DPF ในแต่ละสภาวะการทดลองเดยีวกนั 

ผล 
 คุณลักษณะของการเผาไหม้ ความดันใน
กระบอกสูบ และอตัราการปลดปล่อยความร้อนของ
เครื่องยนต์เมื่อใชเ้ชื้อเพลงิ B0, B5 และ B10 ที่ภาระ
งานเดียวกนัโดยไม่ใช้ EGR ดังแสดงในรูปที่ 2 และ
เมื่อมกีารเปิดใช ้EGR ดงัแสดงในรปูที ่3 โดยลกัษณะ
การเผาไหม้ของเชื้อ เพลิงแต่ ละชนิดมีลักษณ ะ
คล้ายคลึงกัน ทัง้ที่มีการเปิดใช้และไม่เปิดใช้ EGR 
โดยความดันในกระบอกสูบของ B10 มีค่าสูงสุด 
นอกจากนี้  ข้อมูลจากรูปแสดงให้เห็นถึงอัตราการ
ปลดปล่อยความรอ้นของ B10 ทีเ่กดิการเผาไหมแ้ละ
เกดิการดบัลงกอ่นเชือ้เพลงิชนิดอืน่  
  

 

รปูที ่1 แผนภาพการตดิตัง้อปุกรณ์ทดลอง 
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รปูที ่2 คณุลกัษณะการเผาไหมใ้นกระบอกสบูที ่
 2,500 rpm, 50% load ไมเ่ปิด EGR 

 
 

รปูที ่3 คณุลกัษณะการเผาไหมใ้นกระบอกสบูที ่
 2,500 rpm, 50% load เปิด EGR 10% 

 
รปูที ่4 แสดงอตัราสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะ

พบว่า การใชง้านหรอืไม่ใชง้าน EGR อตัราสิน้เปลอืง
เชื้อเพลงิจ าเพาะจะมคี่าเพิม่ขึน้เมื่อมอีตัราไบโอดเีซล
เพิ่มขึ้น โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ B0 ที่สภาวะการ
ทดลองเดียวกันจะเพิ่มขึ้น 4.2% (B5) และ 5.0% 
(B10) เมื่อไม่เปิดใช้ EGR และเพิ่มขึ้น 4.0% (B5) 
และ 6.7% (B10) เมื่อเปิดใช้ EGR เนื่ องมาจากค่า
พลงังานความรอ้นของตวัเชื้อเพลงิจะมคี่าต ่าลงเมื่อมี
การอตัราผสมไบโอดีเซลเพิ่มมากขึ้น และเมื่อมีการ
เปิดใช ้EGR จะท าใหค้า่ bfsc เพิม่ขึน้เนื่องจากการใช ้
EGR นัน้ท าให้อุณหภูมิเผาไหม้ลดลง ซึ่งจะน าไปสู่
การเผาไหมท้ีไ่มส่มบรณ์ูได ้
 

 
 
รปูที ่4 อตัราสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิจ าเพาะที ่2,500 rpm, 

50% load เปิดและไมเ่ปิด EGR 

รูปที่ 5 แสดงปรมิาณปลดปล่อยไนตรกิออก
ไซด์และควนัด าของเครื่องยนต์ที่มกีารเปิดใช้และไม่
เปิดใช้ EGR และก่อนผ่านกบัหลงัผ่าน DPF โดยใน
ทุกสภาวะการทดลองค่าปรมิาณควนัด าของ B0 จะมี
ค่าสูงสุดและลดลงเมื่อมีส่วนผสมของไบโอดีเซล
เพิม่ขึน้ ในขณะทีป่รมิาณไนตรกิออกไซด์จะมปีรมิาณ
เพิม่สูงขึน้เมื่อมปีรมิาณไบโอดเีซลเพิม่ขึ้น และเมื่อมี
การเปิดใช ้EGR นัน้ ก่อนผ่าน DPF จะท าใหป้รมิาณ
ของไนตริกออกไซด์ลดลงของ B0, B5 และ B10 
ลดลง 4.3%, 7.5% และ 16.3% ตามล าดับ  แต่จะ
ส่งผลใหค้่าปรมิาณควนัด าเพิม่ขึน้ 15.4%, 4.0% และ 
3.6% ตามล าดบั 

 

รปูที ่5 ปรมิาณปลดปล่อยไนตรกิออกไซดแ์ละควนัด า 
ที ่2,500 rpm 50% load กอ่นผา่นกบัหลงัผา่น DPF 

เปิดและไมเ่ปิด EGR 
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เมื่อน าไอเสยีทีม่กีารเปิดใช ้EGR นัน้มาผ่าน
ตวักรองฝุน่ละอองดเีซลจะชว่ยลดปรมิาณควนัด าลงได ้
ดังแสดงในรูปที่  6 โดยปริมาณควันด าจะลงได้
ประมาณ 28.5%, 28.0% และ 29.7% ตามล าดบั 

 

รปูที ่6 ปรมิาณควนัด าที ่2,500 rpm, 50% load กอ่น
และหลงั DPF เปิดและไมเ่ปิด EGR 

 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ทีป่ลดปล่อยจาก
เครื่องยนต์ที่ท าการทดลองดงัแสดงในรูปที่ 7 พบว่า
เมื่อมอีตัราผสมไบโอดเีซลที่เพิม่ขึ้นจะส่งผลให้ THC 
มีค่าลดลง แต่เมื่อมีการเปิดใช้ EGR นัน้จะส่งผลให ้
THC ของ B0, B5 และ B10 มีค่าสูงขึ้น ดังนัน้เมื่อมี
การให้ไอเสียที่มีการเปิดใช้ EGR ไหลผ่าน DPF จะ
ช่วยลดปริมาณ THC ลงได้ 38%, 29% และ 40% 
ตามล าดบั 

 
รปูที ่7 ปรมิาณไฮโดรคารบ์อนทีป่ลดปล่อยที ่2,500 
rpm, 50% load กอ่นผา่นกบัหลงัผา่น DPF เปิดและ

ไมเ่ปิด EGR 
 
 
 

วิจารณ์ 

งานวจิยันี้น าเชือ้เพลงิไบโอดเีซลมาใชใ้นการ
ช่วยลดการใช้น ้ ามันดีเซลลงและเพื่อปรับปรุงการ
ปลดปล่อยมลพษิของเครือ่งยนตด์เีซล จากการทดลอง
พบว่าการใช้ไบโอดีเซลผสมทดแทนดีเซลในอัตรา
เพิม่ขึน้ 5% และ 10% นัน้ จะมลีกัษณะการเผาไหมท้ี่
คลา้ยคลงึกนั โดยที ่B10 มคี่าความดนัในกระบอกสูบ
สงูสุด และเกดิการเผาไหมแ้ละดบัลงก่อน ซึ่งจะส่งผล
ต่อการปลดปล่อยเชื้อเพลิงที่ไม่ถูกเผาไหม้และ
ปรมิาณควนัด าลดลง (Chuepeng et al., 2008) และ
ผลของความต่างของค่าซเีทนซึ่งจะส่งผลต่อการลดลง
ของความล่าช้าในการจุดระเบิดและการเผาไหม้ 
(Tsolakis, 2006) อกีทัง้องค์ประกอบของไบโอดเีซล
มอีอกซเิจนเป็นองค์ประกอบประมาณรอ้ยละ 10 
โดยมวล จงึช่วยการเผาไหมไ้ด้ดขี ึน้ (Santana et al., 
2010; Tsoutsos et al., 2010; De Araújo  et al., 
2013) และในส่วนของการปลดปล่อยมลพิษ เมื่อมี
อตัราไบโอดเีซลเพิม่ขึน้จะท าให้ไฮโดรคารบ์อนและค่า
ควนัด าลดลง แต่จะมปีรมิาณไนตรกิออกไซด์เพิม่ขึ้น 
ซึ่งการเปิดใช ้EGR จะช่วยในการลดปรมิาณปรมิาณ
ไนตรกิออกไซด์ลงได้แต่จะส่งผลให้ปรมิาณควันด า
เพิม่ขึ้น ดงันัน้เมื่อน าไอเสยีใหไ้หลผ่าน DPF จะช่วย
ท าให้ปรมิาณควนัด าลดลง 28.0%-29.7% เนื่องจาก 
DPF จะช่วยกรองปรมิาณเขม่าควนัด าไว้ (Majewski, 
2001) จึงส่งผลให้ปรมิาณไฮโดรคาร์บอนลดลงด้วย 
และในขณะทีใ่ช ้DPF ยงัชว่ยท าใหป้รมิาณไนตรกิออก
ไซด์ลดลง 54%-59% ดว้ย เนื่องมาจากในการทดลอง
อุณหภูมขิอง DPF ประมาณ 200°C จงึท าใหเ้กดิการ 
รเีจนเนเรชัน่ของ DPF ดว้ยไนตรอิอกไซด ์(Majewski, 
2005) 

ค าขอบคณุ 
โครงการวิจัยนี้ ได้ร ับทุนอุดหนุนวิจัยจาก

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา (สญัญา
เลขที่  4/2557) ผู้วิจัยขอขอบคุณห้องปฏิบัติการ
พลังงานทดแทน  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหง่ชาต ิ(MTEC) ทีใ่หค้วามอนุเคราะหใ์นการทดสอบ
คณุสมบตันิ ้ามนัเชือ้เพลงิ 
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การเปรียบเทียบเวลาอพยพในอาคารสงูระหว่างวิธี SFPE และ Steering  
ด้วยโปรแกรม Pathfinder 

Comparison of Evacuation Time in a High-Rise Building between SFPE and 
Steering Methods Using Pathfinder Program 

 
นรินทร ์บญุประเสริฐ1* และ ผศ.ดร. สภุทัร พฒัน์วิชยัโชติ2 

Narin Boonprasert1* and Asst.Prof.Dr. Supat Patvichaichod 2 
 

ABSTRACT 
 This study was designed to simulate fire evacuation in a high-rise building with multiple 
occupancy by using Pathfinder. The objectives of this research were to calculate the number of users 
according to NFPA 101 standard and to compare the user behavior patterns of fire evacuation in a 
35-storey building. The sample users of this study were 13,719 individuals. There were 7 fire escape 
ladders. Two primary options were used including: an SFPE mode and a steering mode. This study 
simulated fire evacuation in a high-rise building by moving people from danger to safe ground floor. 
Seven cases were determined for fire evacuation. When two simulation models were compared, the 
results showed that with SFPE, it took average 81.51 minutes in evacuation time meanwhile with 
steering, it took average 67.34 minutes. The difference was 19.03% 
Keywords: Fire evacuation, high-rise building, Pathfinder program 

 
บทคดัย่อ 

งานวิจัยนี้จ าลองการอพยพหนีไฟในอาคารสูงที่มีพื้นที่ครอบครองหลายประเภท ด้วยโปรแกรม 
Pathfinder มีวตัถุประสงค์เพื่อค านวณหาจ านวนผู้ใช้อาคารตามมาตรฐาน NFPA 101 ในการเปรยีบเทียบ
รูปแบบพฤติกรรมการอพยพของผู้ใช้อาคารที่มคีวามสูง 35 ชัน้ มจี านวน 13,719 คน และมบีันไดหนีไฟ 7 
บนัได ซึง่มอียู ่2 รปูแบบคอื SFPE กบั Steering จะจ าลองอพยพคนในอาคารสงู ออกไปสูจุ่ดปลอดภยัดา้นล่าง 
โดยก าหนดเงื่อนไขที่ใช้ในการอพยพ 7 กรณี เมื่อเปรยีบเทยีบผลการจ าลองทัง้ 2 รูปแบบแล้วพบว่าแบบ 
SFPE ใช้เวลาอพยพเฉลี่ยที่ 81.51 นาที และแบบ Steering ใช้เวลาอพยพเฉลี่ยที่ 67.34 นาที คิดผลต่าง
เทา่กบั 19.03 % 
ค าหลกั: การจ าลองอพยพหนีไฟ, อาคารสงู, โปรแกรม Pathfinder 
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ค าน า 
 ในอาคารสูงมักจะมีคนอาศัยอยู่ เป็ น
จ านวนมาก เมื่อเกดิเหตุการณ์คบัขนั เช่น เกดิไฟ
ไหม้ภายในอาคารสูง จะก่อให้เกดิความเสียหาย 
รา้ยแรงถงึชวีติและทรพัยส์นิเป็นจ านวนมาก ดงันัน้
การสร้างแนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ขึ้น เช่น การฝึกซ้อมอพยพเมื่อมเีหตุเพลิง
ไหม ้การซอ้มอพยพเมื่อมเีหตุแผ่นดนิไหว เป็นตน้ 
ต่อมาจงึไดม้กีารพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อ
ใช้จ าลองการอพยพในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมี
ความน่าเชื่อถอื และเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป จงึ
ไดน้ ามาจ าลองในสถานการณ์ต่างๆ จะช่วยในเรือ่ง
การป้องกนัและรบัมอืกบัเหตุการณ์ต่างๆ ได้ โดย
โปรแกรม Pathfinder เป็นโปรแกรมจ าลองใหม้กีาร
เคลื่อนไหวในการหาทางออก ถูกสร้างขึ้นจาก
แนวคดิของการสรา้งพืน้ทีท่างเดนิ รวมไปถงึสิง่กดี
ขวางและบนัไดต่างๆ ซึง่จ าแนกไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ
คือ SFPE (Society of Fire Protection) ความเร็ว
ในการเคลื่อนทีจ่ะพจิารณาจากความหนาแน่นของ
คนในห้อง การเคลื่อนที่เป็นเสน้ตรงจากจุดต่อจุด
กระทัง่ถงึทางออก และ Steering เป็นการเคลื่อนที่
ที่มีความโค้ง ได้ผลจากสมการของการเว้นระยะ
ระหว่าง มนุษยก์บัมนุษย ์และมนุษยก์บัสิง่กดีขวาง 
 มนีักวจิยัหลายกลุ่มทีศ่กึษาพฤตกิรรมการ
อพยพของคน โดยใชแ้บบจ าลองคอมพวิเตอร ์ในปี
2549 ได้มีงานวิจัยเกี่ยวกับศึกษาแผนอพยพ
สมเกยีรต ิ(2549) งานวจิยันี้ไดใ้ชอ้าคารส านักงาน
1 ชัน้ ในการจ าลองเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม ้
โดยใช้โปรแกรม  FDS+Evac จุดประสงค์ เพื่ อ
ต้องการหาผลลพัธ์ที่เกิดจากการเผาไหม้วสัดุต้น
เพลิง คือเฟอร์นิ เจอร์ที่อยู่ในส านักงานภายใน
อาคารสูง เพื่อการจดัการอพยพว่าจะต้องล าเลยีง
ผู้ใช้อาคารให้ออกมาจากอาคารได้โดยปลอดภัย 
ต่ อ ม า ใน ปี  2550 มี ง าน วิ จั ย ที่ วิ เค ร าะห์ ขี ด
ความสามารถการอพยพจากอาคารชุดพักอาศยั
ขนาดกลาง เฉลิมพล (2550) การศึกษานี้ ใช้
โป ร แ ก รม  FDS+Evac ใน ก า ร วิ เค ร า ะห์ ขี ด

ความสามารถในการอพยพ โดยจ าลองอาคารมี
เสน้ทางหนีไฟอยู่ตรงกลางอาคาร ก าหนดทางหนี
ไฟ 2 ทางออกแล้วจึงเพิม่อกี 1 ทางออก ธรีนนท ์
(2554) ได้ศกึษาการอพยพหนีไฟออกจากอาคาร
หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้
โปรแกรม FDS ในการเกดิเพลงิไหมแ้ละจ าลองการ
อพยพ สุรพงษ์ (2556) ได้ศึกษาการอพยพของ
ผู้ใช้อาคารผ่านบันไดหนีไฟของอาคารภาควิชา
วิศวกรรมเครื่องกล โดยใช้โปรแกรม PyroSim 
2010 และ Pathfinder 2009 และจ าลองจ านวนคน
ผูใ้ชอ้าคารสงูสดุค านวณตามมาตรฐาน NFPA101  
 จะเหน็ไดว้่ามกีลุ่มนกัวจิยัหลายทา่น ไดใ้ห้
ความส าคญัต่อการจ าลองโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
เนื่องจากมีความน่าเชื่อถือ ได้ผลการทดสอบที่มี
ความใกลเ้คยีงกบัเวลาจรงิ 
 ดงันัน้ในการวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์คือ 
เพื่อเปรยีบเทียบเวลาการอพยพคนในอาคารสูง
ระหว่างวิธี SFPE กับ Steering ด้วยโปรแกรม 
Pathfinder  

วิธีการวิจยั 
 ลกัษณะแบบอาคารจ าลองทีศ่กึษา มคีวาม
สูง 35 ชัน้ ความกว้าง 67 เมตร ความยาว 202 
เมตร มีความสูงประมาณ 150 เมตร พื้นที่เป็น
ประเภทกิจกรรมการใช้งานของผู้ ใช้อาคาร 
เชื่อมต่อกบัเสน้ทางทีใ่ชอ้พยพไปยงัทางหนีไฟของ
ทุกชัน้  บันไดหนีไฟภายในอาคารมีทัง้หมด 7 
บันไดหนีไฟอยู่บรเิวณรอบอาคาร และทางออก
ไปสูภ่ายนอกอาคาร 6 ทาง ดงัภาพที ่1  

 

 
ภาพที ่1 แสดงแบบจ าลองพืน้ทีอ่าคาร 3 มติ ิ
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 บันไดหนีไฟ Stair-1 จะเชื่อมต่อทุกชัน้
ภายในอาคารตัง้แต่ชัน้ที ่G ถงึชัน้ที ่35 บนัไดหนี
ไฟ Stair-2 จะเชือ่มต่อระหว่างชัน้ที ่12 ถงึชัน้ที ่35 
บันไดหนีไฟ Stair-3 จะเชื่อมต่อระหว่างชัน้ที่ 26 
ถงึชัน้ที ่35 แสดงดงัภาพที ่2 
 

 
ภาพที ่2 บนัไดหนีไฟ Stair-1, Stair-2, Stair-3 

 
 บนัไดหนีไฟ Stair-4 จะรวมระหว่างบนัได
หนีไฟ Stair-2 และ Stair-3 ในชัน้ที่ 12 แล้วลงไป
ยงัทางออกที่ช ัน้ G บนัไดหนีไฟ Stair-5 เชื่อมต่อ
ระหว่างชัน้ที่ G ถึงชัน้ที่ 11 บันไดหนีไฟ Stair-6 
จะเชื่อมต่อระหว่างชัน้ที ่G ถงึชัน้ที ่7 บนัไดหนีไฟ 
Stair-7 จะเชือ่มต่อระหว่างชัน้ที ่G ถงึชัน้ที ่9 
แสดงดงัรปูที ่3 
 

 
ภาพที ่3 บนัไดหนีไฟ Stair-4, Stair-5, Stair-6, 

Stair 7 
 
 จากตารางที่ 1 ในการศึกษาพฤติกรรม
การอพยพของผูใ้ชอ้าคาร ไดก้ าหนดเงือ่นไขในการ
อพยพทัง้หมด 7 กรณี  ในแต่ละกรณี จะมีการ
ก าหนดรปูแบบพฤตกิรรมการอพยพอยู่ 2 รปูแบบ
คอื SFPE และ Steering มกีารก าหนดค่า Priority 
ในกรณีที ่2 ชัน้ที ่26-35 และกรณีที ่4 ชัน้ที ่12-35 
เพื่อใช้ทดสอบถึงขดีความสามารถในการอพยพ

ของคนในแต่ละชัน้ และก าหนดรายละเอยีดการปิด
บนัไดหนีไฟ ทีม่อียู่ 5 แบบ คอื แบบที ่1 ปิดบนัได
หนีไฟ Stair-1 แบบที่ 2 ปิดบันไดหนีไฟ Stair-2, 
Stair-3, Stair-4 แบบที่ 3 ปิดบันไดหนีไฟ Stair-5 
แบบที่ 4 ปิดบันไดหนีไฟ Stair-6 แบบที่ 5 ปิด
บนัไดหนีไฟ Stair-7  
 
ตารางที ่1 แสดงเงือ่นไขการปิดเสน้ทางหนีไฟ 
รายละเอยีด/ประเภท
ของพฤตกิรรม 

Stair 
1 

Stair 
2,3,4 

Stair 
5 

Stair 
6 

Stair 
7 

1. ไม่ก าหนด Priority, 
SFPE / Steering 

ปิด เปิด เปิด เปิด เปิด 

2. ก าหนด Priority ชัน้ 
26-35 SFPE/Steering 

ปิด เปิด เปิด เปิด เปิด 

3. ไม่ก าหนด Priority, 
SFPE / Steering 

เปิด ปิด เปิด เปิด เปิด 

4. ก าหนด Priority ชัน้ 
12-35 SFPE/Steering 

เปิด ปิด เปิด เปิด เปิด 

5. ไม่ก าหนด Priority, 
SFPE / Steering 

เปิด เปิด ปิด เปิด เปิด 

6. ไม่ก าหนด Priority, 
SFPE / Steering 

เปิด เปิด เปิด ปิด เปิด 

7. ไม่ก าหนด Priority / 
SFPE 

เปิด เปิด เปิด เปิด ปิด 

 
 การค านวณจ านวนคนตามมาตรฐาน 
NFPA 101, Life Safety Code ดงัแสดงในสมการที ่
(1) 
 

จ านวนคน = 
ขนาดพืน้ที ่(ตารางเมตร)

คา่ความจุผูใ้ชอ้าคาร (ตารางเมตรต่อคน)
   (1) 

 
 ค่าความจุผู้ ใช้อาคาร เป็นค่าที่น ามา
วเิคราะห์การก าหนดจ านวนผู้ใชอ้าคารของแต่ละ
พืน้ที ่โดยเลอืกดจูากกจิกรรมการใชอ้าคาร ยดึตาม
มาตรฐาน  NFPA 101, Life Safety Code 2015
การศกึษางานวิจยันี้  ใชแ้บบการจ าลองอพยพคน
ในอาคารสูงที่มีพื้ นที่ครอบครองหลากหลาย
ประเภท ท าใหม้กีารก าหนดค่าความจุผูใ้ชอ้าคารที่
หลากหลายตามพืน้ทีต่ามการใชง้านแต่ละประเภท 
ผลการค านวณจ านวนคน ดงัแสดงตารางที ่2  
 

Stair-1 
Stair-2 

Stair-3 

Stair-5 
Stair-6

 
 

Stair-5 

Stair-7

 
 

Stair-5 
Stair-4

 
 

Stair-5 
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ตารางที ่2 แสดงผลการค านวณจ านวนคน 
ชัน้ ขนาดพืน้ท่ี 

(ตร.ม) 
ค่าความจุ
ผูใ้ช้อาคาร 

จ านวนคน 

G 7,406 2.8 1,282 
1 7,357 2.8 1,303 
2 7,570 2.8 1,338 
3 7,559 2.8 1,341 
4 7,994 2.8 1,416 
5 6,929 2.8 1,227 
6 6,935 จ านวนตามจรงิ* 817 
7 3,693 9.3 404 
8 1,176 9.3 126 
9 3,714 1.4 1,802 
10 1,506 1.4 368 
11 1,026 9.3 358 
12 1,318 18.6 111 
13 1,240 18.6 83 
14 1,137 18.6 75 
15 1,135 18.6 76 
16 1,042 18.6 70 
17 1,015 18.6 68 
18 1,009 18.6 68 
19 987 18.6 66 
20 965 18.6 64 
21 941 18.6 63 
22 923 18.6 62 
23 840 18.6 56 
24 770 18.6 53 
25 675 18.6 48 
26 652 18.6 46 
27 620 18.6 44 
28 594 18.6 42 
29 558 18.6 41 
30 536 18.6 38 
31 544 18.6 40 
32 461 18.6 37 
33 407 18.6 173 
34 543 1.4 301 
35 424 1.4 212 

รวม 13,719 

หมายเหต ุ * จ านวนจรงิตามทีน่ัง่ในโรงภาพยนตร ์
 
 

ผล 
1. พฤตกิรรมการอพยพแบบ SFPE 
 จากภาพที่ 4 แสดงผลการรนัของชัน้ที่ 1 
ลกัษณะการอพยพจะเป็นเสน้แนวตรงต่อกนั ไปยงั
ประตูทางออก เวลาที่ใช้ในการอพยพเฉลี่ยอยู่ที ่
81.51 นาท ีกรณีที่ใชเ้วลาในการอพยพมากที่สุด
คอื กรณีที ่4 การปิดบนัไดหนีไฟ Stair-2, Stair-3, 
Stair-4 โดยก าหนดคา่ Priority ชัน้ที1่2 ถงึชัน้ที ่35 
ใชร้ะยะเวลาอพยพไป 103.08 นาท ีส่วนกรณีทีใ่ช้
เวลาอพยพรองลงมาคือ กรณีที่ 3 ใช้ระยะเวลา 
103.07 นาท ีโดยทัง้ 2 กรณีนี้เป็นการปิดเสน้ทาง
หนีไฟแบบเดียวกัน ผลที่ได้คือใช้เวลาในการ
อพยพมากกว่าของทุกๆ กรณีในจ านวนผูอ้พยพที่
เทา่กนั 
 
2 พฤตกิรรมการอพยพแบบ Steering 
 จากภาพที ่5-9 แสดงผลการรนัของในทุก
กรณีของชัน้ภายในอาคาร ลกัษณะการอพยพจะ
เป็นเส้นทางที่รกัษาระยะห่างของตวับุคคลเอาไว ้
ไม่ใหม้รีะยะทีใ่กลก้นัเกนิไป ท าใหเ้สน้ทางการเดนิ
ของผู้อพยพเป็นเส้นโค้ง ซึ่งต่างจากการอพยพ
แบบ SFPE ทีม่ผีูอ้พยพเป็นเสน้แนวตรง และจะมุ่ง
สู่ประตูทางออกทีใ่กล้ทีสุ่ด เวลาที่ใชใ้นการอพยพ
เฉลี่ยอยู่ที่ 67.35 นาที กรณีที่ใช้เวลาอพยพมาก
ที่สุด คือกรณีที่ 3 การปิดบันไดหนีไฟ Stair-2, 
Stair-3, Stair-4 ใชร้ะยะเวลาอพยพไป 79.13 นาท ี
ส่วนกรณีที่ ใช้เวลารองลงมาคือ กรณีที่  4 ใช้
ระยะเวลา 75.53 นาท ี 
 
 จากผลที่ได้ท าให้ทราบค่าความแตกต่าง
ของเวลาอพยพหนีไฟระหว่างแบบ SFPE กบัแบบ 
Steering ค่าผลต่างของเวลาอพยพที่มากที่สุดคือ
เงือ่นไขกรณีที ่4 มคี่าอยู่ที ่30.85% ท าใหท้ราบว่า 
การอพยพหนีไฟแบบ Steering ใช้เวลาอพยพคน
ออกจากอาคารสูง น้ อยกว่ าแบบ  SFPE ที่มี
คา่เฉลีย่อยูท่ี ่19.03% ดงัแสดงในตารางที ่3 
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  ภาพที ่4 แสดงการรนัผลแบบ SFPE กรณีที ่1                ภาพที ่5 แสดงการรนัผลแบบ Steering กรณีที ่1 
 

             
 ภาพที ่6 แสดงการรนัผลแบบ Steering กรณีที ่3             ภาพที ่7 แสดงการรนัผลแบบ Steering กรณีที ่5 
 

             
ภาพที ่8 แสดงการรนัผลแบบ Steering กรณีที ่6               ภาพที ่9 แสดงการรนัผลแบบ Steering กรณีที ่7 
 
ตารางที ่3 แสดงผลเวลาอพยพในแต่ละเงือ่นไข 
กรณี
ที ่

รายละเอยีด/ประเภทของพฤตกิรรม คนสดุทา้ยถงึจดุปลอดภยั แบบ 
SFPE (นาท)ี 

คนสดุทา้ยถงึจดุปลอดภยั แบบ
Steering (นาท)ี 

ค่า
ผลต่าง  

1 ปิดบนัไดหนีไฟ Stair-1  70.51 61.13 14.25% 
2 ปิดบนัไดหนีไฟ Stair-1 ก าหนด Priority  

ชัน้ 26-35  
70.5 63.21 10.90% 

3 ปิดบนัไดหนีไฟ Stair-2, Stair-3, Stair-4  103.07 79.13 26.28% 
4 ปิดบนัไดหนีไฟ Stair-2, Stair-3, Stair-4 ก าหนด 

Priority ชัน้ 12-35 
103.08 75.53 30.85% 

5 ปิดบนัไดหนีไฟ Stair-5 75.54 64.36 15.98% 
6 ปิดบนัไดหนีไฟ Stair-6 76.56 66.5 14.06% 
7 ปิดบนัไดหนีไฟ Stair-7 71.31 61.57 14.66% 

ค่าเฉลีย่ 81.51 67.35 19.03% 
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สรปุ 
 จากวตัถุประสงคใ์นการวจิยัครัง้นี้ คอืการ 
เปรยีบเทยีบเวลาการอพยพคนในอาคารสงูระหว่าง
วธิ ีSFPE กบั Steering ด้วยโปรแกรม Pathfinder 
พฤติกรรมการเคลื่อนที่วิธี Steering .อพยพผู้ใช้
อาคารไปสู่จุดที่ปลอดภัยใช้เวลาอพยพน้อยกว่า 
วิธี SFPE คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 19.03% ของ
เวลาการอพยพทัง้หมด ในทุกๆกรณี การเคลื่อนที่
อพยพหนีไฟแบบ Steering เป็นการเคลื่อนทีแ่บบ
รกัษาห่างระหว่างบุคคลเอาไว้ เส้นการเดินเป็น
แนววิธีโค้ง ซึ่ งแตกต่ างกับ  SFPE ที่ เป็นการ
เคลื่อนทีเ่ป็นแนวเสน้ตรง มกีารทบัซ้อนกนัระว่าง
ตวับุคคล เพราะฉะนัน้ จึงสรุปได้ว่าการเคลื่อนที่
แบบ Steering จะมีความใกล้เคียงกบัพฤติกรรม
การเคลื่อนที่ของมนุษย์ และมีความน่าเชื่อถือ
มากกว่าการเคลื่อนทีแ่บบ SFPE 

ค าขอบคณุ 
 ขอขอบคุณอาจารยท์ีป่รกึษา และอาจารย์
คณะวศิวกรรมศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชาทุกๆ ท่าน
ทีช่ว่ยใหค้ าแนะน าแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
ในการศึกษาค้นคว้า การท างานวิจยัชิ้นนี้ ให้เกิด
เป็นผลส าเรจ็เป็นอยา่งด ี
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การจ าลองเวลาตอบสนองของหวักระจายน ้าดบัเพลิงด้วยโปรแกรม FDS 
Response Time Simulations of Fire Sprinkler Using FDS Program 

 
ว่าทีร้่อยตรีปรชัญา บญุรกัษา1 และ ผศ.ดร.สภุทัร พฒัน์วิชยัโชติ2 

Acting Second Lieutenant Pradya Boonruksa1 and Asst.Prof.Dr. Supat Patvichaichod2 
 

ABSTRACT 
  The Response time simulations of fire sprinkler using FDS Program was studied with the differential 
between the ambient temperature and temperature rating of water sprinkler. The fuel of this simulation 
made from Polyurethane Foam in the no door residential room with 1 fire sprinkler located in the center top 
above the source of fire and 3 x 3 x 5 boundary. The result of simulation shown the fire at low ambient 
temperature will be used the sprinkler activated time average 60.21 percent is less than the high ambient 
temperature room. In the same time, if the room have equal ambient temperature and low temperature 
activated fire sprinkler; the fire sprinkler will be activated average 31.77 percent faster than high temperature 
activated fire sprinkler. If the engineers have constructed the new room with ambient temperature are 8, 
18, 28, 38 and 48 °C. They should be selected the fire sprinkler it have 57 °C temperature rating properly. 
If focusing on the temperature flame, the engineers should be selected the fire sprinkler it have 57 °C 
temperature rating. In same direction, the engineers could be selected the fire sprinkler it have any 67 or 
72 °C temperature rating because the fire sprinklers are activating as the same temperature flame. 
Keywords: Fire Sprinkler, Response Time, FDS Program  
 

บทคดัย่อ
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาเพื่อหาเวลาตอบสนองในการท างานของหวักระจายน ้าดับเพลิงในห้อง โดย

ควบคมุใหอุ้ณหภมูหิอ้งและอณุหภมูทิ างานของหวักระจายน ้าดบัเพลงิเปลีย่นแปลง มเีชือ้เพลงิเป็นเฟอรน์ิเจอรท์ีท่ า
มาจากโฟมโพลยีรูเิทน ลุกตดิไฟภายในหอ้งปิดขนาด กวา้ง 5 เมตร ยาว 5 เมตรและสงู 3 เมตร ทีต่ดิตัง้หวักระจาย
น ้าดบัเพลงิจ านวน 1 หวัอยูบ่รเิวณกลางหอ้ง ผลการศกึษาพบว่า หอ้งทีเ่กดิอคัคภียัมอีณุหภมูติ ่าสดุ (8 °C)  เวลาที่
หวักระจายน ้าดบัเพลงิเริม่ท างานจะชา้กว่าหอ้งทีม่อีุณหภมูสิงูสุด (48°C ) เฉลีย่รอ้ยละ 60.21 ในทางเดยีวกนัหาก
หอ้งทีเ่กดิอคัคภียัมอีุณหภูมเิท่ากนั แต่ตดิตัง้หวักระจายน ้าดบัเพลงิ ชนิดเริม่ท างานอุณหภูมติ ่าทีสุ่ด (57 °C) กบั 
ชนิดเริม่ท างานอุณหภูมสิงูทีสุ่ด (77 °C)  หวักระจายน ้าดบัเพลงิชนิดทีอุ่ณหภูมเิริม่ท างานต ่าๆ เวลาทีห่วักระจาย
น ้าดบัเพลงิเริม่ท างานจะเรว็กว่าหอ้งทีต่ดิหวักระจายน ้าดบัเพลงิชนิดทีอ่ณุหภมูเิริม่ท างานสงูๆ เฉลีย่รอ้ยละ 31.77 

436



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

ทัง้นี้หากวศิวกรจะเลอืกตดิตัง้หวักระจายน ้าดบัเพลงิในหอ้งทีม่อีณุหภูมิ ไม่เกนิ 48 °C  ภายในหอ้งทีม่เีฟอรน์ิเจอร์
ทีท่ ามาจากโฟมโพลยีรูเิทน วศิวกรผูอ้อกแบบควรเลอืกตดิตัง้หวักระจายน ้าดบัเพลงิทีม่อีณุหภมูเิริม่ท างานต ่าสดุที่ 
57 °C หากวศิวกรตอ้งการเลอืกหวักระจายน ้าดบัเพลงิทีม่อีุณหภูมอิืน่ทีม่ากกว่า 57 °C  จะสามารถเลอืกตดิตัง้หวั
กระจายน ้าดบัเพลงิใดกไ็ด้ ที่มอีุณหภูมเิริม่ท างาน 62, 67 หรอื 72 °C เพราะเวลาทีห่วักระจายน ้าดบัเพลิงเริม่
ท างานจะใชเ้วลาไมแ่ตกต่างกนัมากนัก แต่หากจะพจิารณาในประเดน็อุณหภูมขิองเปลวไฟ หวักระจายน ้าดบัเพลงิ
ทีม่อีณุหภมูเิริม่ท างาน 57 °C จะเริม่ท างานทีอ่ณุหภมเิปลวไฟต ่าทีสุ่ด โดยระหว่างอณุหภมูทิ างาน 67 และ 72 °C 
สามารถเลอืกใชค้า่ใดกไ็ด ้เนื่องจากไมม่คีวามแตกต่างกนั 
ค ำหลกั: หวักระจายน ้าดบัเพลงิ, เวลาตอบสนอง, โปรแกรม FDS
 

ค ำน ำ 
เวลาตอบสนองในการท างานของหวักระจาย

น ้าดบัเพลงิและอุณหภูมหิ้องมคีวามส าคญัอย่างมาก
ในการพิจารณาติดตัง้หัวกระจายน ้ าดับเพลิงแบบ
อั ต โ น มั ติ เ ช่ น  ถ้ า อุ ณ ห ภู มิ ห้ อ ง  (Ambient 
Temperature) ต ่า แตว่ศิวกรผูอ้อกแบบเลอืกตดิตัง้หวั
กระจายน ้าดบัเพลิงที่มีระดับอุณหภูมิการท างานสูง 
หากเกดิอคัคภียั หวักระจายน ้าดบัเพลงิจะท างานช้า 
ซึ่งอาจท าให้อุณหภูมขิองเปลวไฟเพิม่ขึ้นจนยากต่อ
การควบคุม เป็นตน้ เพราะฉะนัน้การเลอืกหวักระจาย
น ้าดบัเพลิงให้เหมาะสมและสามารถท างานได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพเป็นเรื่องทีส่ าคญัมาก (Cunfeng and 
Chow, 2013) เนื่องจากอุณหภูมิการท างานของหัว
กระจายน ้าดับเพลิงมีมากมายหลายรูปแบบ อีกทัง้
อุณหภูมิในห้องแต่ละห้องก็มีอุณภูมิที่ไม่เท่ากัน 
เพื่อให้การพิจารณาติดตัง้หัวกระจายน ้าดับเพลิงมี
แนวทางทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ งานวจิยันี้จงึมุ่งเน้นศกึษา
ความสมัพนัธ์ดงักล่าว เพื่อเป็นแนวทางในการเลือก
และพิจารณาติดตัง้หวักระจายน ้าดับเพลิงที่มีความ
ปลอดภัยและสามารถลดอันตรายจากอัคคีภัยต่อ
ทรพัยส์นิหรอืชวีติไดต้่อไป 

อปุกรณ์และวิธีกำร 
งานวิจัยนี้ ใช้โปรแกรม FDS (Fire Dynamics 

Simulator) จ าลองเหตุการณ์เกดิอคัคีภยัภายในห้อง
ปิด ขนาด กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตรและสูง 3 เมตร 
ผนังห้องท ามาจากยปิซัม่ (Gypsum) ความหนา 0.1 
เมตร พื้นห้องท ามาจากไม้สนเหลือง (Yellow Pine) 
ความหนา 0.1 เมตร เชื้อเพลิงเป็นโฟมโพลียูริเทน 

(Polyurethane Foam) ขนาดความกว้าง 0.5 เมตร 
ยาว 0.5 เมตรและสูง 0.1 เมตร ซึ่งเป็นวัสดุที่ใช้ท า
เฟอร์นิเจอร์ทัว่ไปในบ้าน จดัว่าเป็นพื้นที่ครอบครอง
แบบอันตรายน้อย  (Light Hazard Occupancies) มี
ความหนาแน่น (Density) เท่ากบั 27 kg/m3 และค่า
ความร้อน ในการลุ กไหม้  (Heat of Combustion) 
เท่ากับ 27,100 kJ/kg ติดตัง้หัวกระจายน ้าดับเพลิง
อัตโนมัติ 1 ต าแหน่งบริเวณกลางห้องสูง 3 เมตร 
ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวัดความร้อน (Thermocouple) 
จ านวน 6 ตวั ทุกระยะความสูง 0.5 เมตร ที่กึ่งกลาง
กองเพลิง และติดตัง้อุปกรณ์วดัความสูงของชัน้ควนั 
(Layer Zoning Device) ที่กึ่งกลางกองเพลิงเช่นกัน 
ดงัแสดงในรปูที ่1 

 
รปูที ่1 แบบจ าลองทีใ่ชใ้นการวจิยั 

น อ ก จ า กนี้ ไ ด้ จ า ล อ ง ร ะ ดับ อุ ณ ห ภู มิ ท า ง า น 
(Temperature Rating) ของหัวกระจายน ้ าดับเพลิง
อตัโนมตั ิมคี่าอยู่ระหว่าง 57, 62, 67, 72 และ 77 °C 
ตามล าดับ ซึ่งมีกระเปาะแก้วสีส้มหรือสีแดง โดย
เหตุผลในการเลอืกระดบัอุณหภูมใินช่วงนี้ เพราะเป็น
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ทีน่ิยมใชต้ามอาคารทัว่ไป ซึ่งน ามาหาความสมัพนัธ์
กบัระดบัอณุหภมูบิรรยากาศภายในหอ้ง โดยจ าลองให้
มคี่าอยู่ระหว่าง 8, 18, 28, 38 และ 48 °C ตามล าดบั 
เนื่องจากห้องที่เลือกติดหวักระจายน ้าดับเพลิงแบบ 
Ordinary Temperature ต้องมีอุณหภูมิน้อยกว่าค่า
ต ่าสุดทีห่วักระจายน ้าดบัเพลงิเริม่ท างาน หรอื 57 °C 
นัน่เอง หากจ าลองหอ้งทีม่อีุณหภูมบิรรยากาศภายใน
หอ้งมากกว่า 57 °C หวักระจายน ้าดบัเพลงิจะท างาน
ทนัท ีถงึแมว้่ายงัไมเ่กดิไฟไหมก้ต็าม สว่นรายละเอยีด
พารามิเตอร์อื่นๆ ที่ก าหนดในโปรแกรม FDS ส่วน
ใหญ่ จ ะ ใ ช้ค่ า เ ริ่ม ต้น ของ โปรแกรม  แต่ มีบ า ง
พารามเิตอร์ได้ก าหนดเพิม่เตมิลงไปในโปรแกรม ซึ่ง
สามารถอธบิายไดด้งัต่อไปนี้   
1) Mesh Size ใชเ้วบ็ไซด ์FDS Mesh Size Calculator 
ของ (Overholt, 2016) ค านวณ จะได้ค่า D*/dx =10 
จะได ้dx ซึง่เป็นขนาดของ Mesh Size ทีแ่นะน าใหใ้ช้
คอื 0.071 เมตร และมีจ านวนเซลล์เท่ากบั 233,280 
เซลล ์ 
2) ค่า Heat Release Rate (Q ) หรอือตัราการปล่อย
พลงังานความรอ้น ค านวณจากสตูรดงัต่อไปนี้ 

CHAmQ    
 

m    คอื อตัราการเผาไหมต้่อหนึ่งหน่วยพืน้ที ่(g/ m2-s) 
 โดยโฟมโพลียูริเทน มีค่า Maximum Burning 

Flux Value อยู่ในช่วง 22 ถงึ 25 g/ m2-s อา้งองิ
จากตาราง  Asymptotic Values of Mass Loss 
Rate and Flame Heat Flux. (Khan et al., 2016) 
ทัง้นี้ไดเ้ลอืกค่าสงูสุดคอื 25 g/ m2 มาค านวณใน
สมการ  

Q   คอื อตัราการปล่อยพลงังานความรอ้น (kW) 

C

effC

H

H






,
 คอื ประสทิธภิาพการเผาไหม ้~ 60-70% 

CH คอื ความรอ้นของการเผาไหมท้างทฤษฎี (Heat 
of Combustion, kJ/g)   
โดยโฟมโพลียูรเิทน มคี่า Heat of Combustion 
เ ท่ า กับ  2 7 , 1 0 0  kJ/kg (Klausbruckner and 
Associates, 2015)  

effCH ,
คอื ความร้อนของการเผาไหม้จรงิ (Effective 

Heat of Combustion, kJ/g)   
โดยก าหนดให ้
            m   = 25 g/ m2-s 

A  = 1 m2 
  = 0.7 (คา่ทีน่ิยมใช)้ 

CH  = 27.1  
แทนคา่จากสตูร 

CHAmQ    
Q (25)*(1)*(0.7)*(27.1) kW 
Q 474.25 kW 

3) ค่า Growth Factor ( ) หรือค่าปจัจัยการพัฒนา
ของเพลงิไหม ้โดยสมมตวิ่าเหตุการณ์เพลงิไหมน้ี้เป็น
กรณี เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้  (Worst Case 
Scenario) และเป็นระดบัทีร่นุแรงทีส่ดุ (Ultra-Fast) ใช้
ค่าอ้างอิงตาม NFPA 204M (Standard for Smoke 
and Heat Venting) มคีา่เทา่กบั 0.19 kW/s2  
4) เวลาของการเผาไหมโ้ดยนบัตัง้แต่วตัถุเริม่ลุกตดิไฟ 
(t) ทีน่ าไปใสใ่นโปรแกรม FDS ดงัรปูที ่2 ค านวณจาก
สตูรดงัต่อไปนี้ 

                      


Q
t




2  

 t คอื เวลาเผาไหมโ้ดยนบัตัง้แต่วสัดุเริม่ลุกตดิไฟ  
Q  คอื อตัราการปล่อยพลงังาน (kW) ในขอ้ที ่2 
  คอื ปจัจยัการพฒันาของเพลงิไหม ้ในขอ้ที ่3 
แทนคา่จากสตูร 

19.0

25.4742
t  

  t = 50 วนิาท ี

 
ซึง่หมายถงึ เมื่อโฟมโพลยีูรเิทนลุกไหมจ้ะใชเ้วลา 50 
วนิาท ีจะมอีตัราการปลดปล่อยพลงังาน (Q ) เท่ากบั 
474.25 kW การแทนค่าในโปรแกรม FDS ดงัแสดงใน
รปูที ่2 
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รปูที ่2 คา่ t
2 และ คา่ Q  ในโปรแกรม FDS 

5) การจ า ลอง เพลิ ง ไหม้ ใ นแต่ ล ะ เ งื่ อนไขของ
อุณหภูมิห้องและอุณหภูมิเริ่มต้นที่หัวกระจายน ้ า
ดบัเพลงิท างาน ใชเ้วลาแบบจ าลองละ 120 วนิาท ี

ผล 
 การหาเวลาตอบสนองในการท างานของหวั
กระจายน ้าดบัเพลงิในหอ้งทีม่อีุณหภูมแิตกต่างกนักบั
ชนิดของหัวกระจายน ้ าดับเพลิงที่เริ่มท างานใน
อุณหภูมิที่แตกต่างกนั โดยการจ าลองเหตุการณ์ใน
โปรแกรม FDS มโีฟมโพลียูรเิทนเป็นเชื้อเพลิง เพื่อ
ศกึษาพฤติกรรมการท างานของหวักระจายน ้าเพลิง 
พบว่า กรณีหอ้งมอีุณหภูม ิ8, 18, 28, 38 และ 48 °C 
และหวักระจายน ้าเพลงิม ีTemperature Rating ที ่57 
°C หวักระจายน ้าดบัเพลงิจะท างานเรว็ขึน้เรื่อยๆ โดย
เริม่ตน้ท างานวนิาททีี ่13.30, 10.60, 10.30, 9.60 และ 
9.40 ตามล าดบั ถา้หวักระจายน ้าเพลงิม ีTemperature 
Rating ที ่62 °C หวักระจายน ้าดบัเพลงิจะท างานเรว็
ขึน้เรื่อยๆ เช่นกนั โดยเริม่ต้นท างานวนิาททีี่ 15.00, 
12.40, 11.50, 10.20 และ  9.60 ตามล าดับ  ถ้า หัว
กระจายน ้าเพลงิม ีTemperature Rating ที ่67 °C หวั
กระจายน ้าดบัเพลิงจะท างานเร็วขึ้นเรื่อยๆ เช่นกนั 
โดยเริม่ตน้ท างานวนิาททีี ่15.80, 13.30, 12.50, 10.30 
และ 9.60 ตามล าดับ ถ้าหวักระจายน ้าเพลิงมีระดับ
อุณหภูมิท างาน ที่ 72 °C หวักระจายน ้าดับเพลิงจะ
ท างานเรว็ขึน้เรื่อยๆ เช่นกนั โดยเริม่ตน้ท างานวนิาที
ที่ 15.80, 13.30, 12.60, 10.50 และ 9.60 ตามล าดับ 
และถ้าหวักระจายน ้าเพลิงม ีTemperature Rating ที่ 

77 °C หวักระจายน ้าดบัเพลงิจะท างานเรว็ขึน้เรื่อยๆ 
เช่นกัน โดยเริ่มต้นท างานวินาทีที่ 17.80, 17.80, 
12.70, 11.50 และ 10.30 ตามล าดบั นอกจากนี้หอ้งที่
มอีุณหภมู ิ48 °C และตดิตัง้หวักระจายน ้าดบัเพลงิทีม่ ี
อุณหภูมิเริ่มท างาน 62, 67 และ 72 °C เวลาที่หัว
กระจายน ้าดับเพลิงเริ่มท างานจะเกิดขึ้น ในเวลาที่
พรอ้มกนั ดงัตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 เวลาตอบสนองในการท างานของหัว
กระจายน ้าดบัเพลงิ ในหน่วยวนิาท ี
อุณหภมู ิ
หอ้ง 
(°C) 

อุณหภมูทิ างานของหวักระจายน ้าดบัเพลงิ (°C) 

57 62 67 72 77 

8 13.30 15.00 15.80 15.80 17.80 
17.80 
12.70 
11.50 
10.30 

18 10.60 12.40 13.30 13.30 
28 10.30 11.50 12.50 12.60 
38 9.60 10.20 10.30 10.50 
48 9.40 9.60 9.60 9.60 

 
จากตารางที ่1 จะพบอกีว่า ในหอ้งทีม่อีณุหภมู ิ8 °C หวั
กระจายน ้าดบัเพลงิทีม่อีณุหภูมทิ างาน 57 °C จะเริม่
ท างานเมือ่เวลาผา่นไป 13.00 s ซึง่ใชเ้วลาน้อยทีส่ดุ ดงั
รปูที ่3 

 
รปูที ่3 Smoke View ของโปรแกรม FDS ที ่13.30 s  

 
ในหอ้งทีม่อีุณหภมู ิ18 °C หวักระจายน ้าดบัเพลงิทีม่ ี
อณุหภมูทิ างาน 57 °C จะเริม่ท างานเมือ่เวลาผา่นไป 
10.60 s ซึง่ใชเ้วลาน้อยทีส่ดุ ดงัรปูที ่4 
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รปูที ่4 Smoke View ของโปรแกรม FDS ที ่10.60 s 

 
ในหอ้งทีม่อีุณหภมู ิ28 °C หวักระจายน ้าดบัเพลงิทีม่ ี
อณุหภมูทิ างาน 57 °C จะเริม่ท างานเมือ่เวลาผา่นไป 
10.30 s ซึง่ใชเ้วลาน้อยทีส่ดุ ดงัรปูที ่5 

 
รปูที ่5 Smoke View ของโปรแกรม FDS ที ่10.30 s 
 
ในหอ้งทีม่อีุณหภมู ิ38 °C หวักระจายน ้าดบัเพลงิทีม่ ี
อณุหภมูทิ างาน 57 °C จะเริม่ท างานเมือ่เวลาผา่นไป 
9.60 s ซึง่ใชเ้วลาน้อยทีส่ดุ ดงัรปูที ่6 

 
รปูที ่6 Smoke View ของโปรแกรม FDS ที ่9.60 s 

 
และในหอ้งทีม่อีุณหภมู ิ48 °C หวักระจายน ้าดบัเพลงิที่
มอีณุหภมูทิ างาน 57 °C จะเริม่ท างานเมือ่เวลาผา่นไป 
9.40 s ซึง่ใชเ้วลาน้อยทีส่ดุ ดงัรปูที ่7 

 
รปูที ่7 Smoke View ของโปรแกรม FDS ที ่9.40 s 

 
ทัง้นี้จากการติดตัง้ Thermocouple จุดที่ 1 ระยะ 0.5 
เมตร เหนือเชื้อเพลิงโฟมโพลียูริเทน เพื่อวดัอุณหภูมิ
ของเปลวไฟ ณ เวลาทีห่วักระจายน ้าดบัเพลงิเริม่ท างาน
จะพบว่า ทีอ่ณุหภมูหิอ้ง 8 °C หวักระจายน ้าดบัเพลงิ 67 
และ 72 °C อุณหภูมขิองเปลวไฟ ณ เวลาทีห่วักระจาย
น ้าดบัเพลงิท างานมคีา่เทา่กนั ดงัรปูที ่8 

 
รปูที ่8 ความสมัพนัธร์ะหว่างเวลาทีห่วักระจายน ้า
ดบัเพลงิเริม่ท างานกบัอุณหภมูขิองเปลวไฟในหอ้งทีม่ี

อุณหภูม ิ8 °C 
 
ที่อุณหภูมิห้อง 18 °C หวักระจายน ้าดบัเพลิง 67 และ 
72 °C อุณหภูมิของเปลวไฟ ณ เวลาที่หัวกระจายน ้า
ดบัเพลงิท างานมคีา่เทา่กนั ดงัรปูที ่9 
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รปูที ่9 ความสมัพนัธร์ะหว่างเวลาทีห่วักระจายน ้า
ดบัเพลงิเริม่ท างานกบัอุณหภมูขิองเปลวไฟในหอ้งทีม่ี

อุณหภูม ิ18 °C 
 
ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง 28 °C ไม่มหีวักระจายน ้าดบัเพลงิใดทีม่ี 
อุณหภูมขิองเปลวไฟ ณ เวลาทีห่วักระจายน ้าดบัเพลิง
ท างานทีม่คีา่เทา่กนั ดงัรปูที ่10 

 
รปูที ่10 ความสมัพนัธร์ะหว่างเวลาทีห่วักระจายน ้า
ดบัเพลงิเริม่ท างานกบัอุณหภมูขิองเปลวไฟในหอ้งทีม่ี

อุณหภูม ิ28 °C 
 
ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง 38 °C ไม่มหีวักระจายน ้าดบัเพลงิใดทีม่ี 
อุณหภูมขิองเปลวไฟ ณ เวลาทีห่วักระจายน ้าดบัเพลิง
ท างานทีม่คี่าเท่ากนั ทัง้นี้ค่าต่างกนัเพยีงเลก็น้อย ดงัรปู
ที ่11 
 

 
รปูที ่11 ความสมัพนัธร์ะหว่างเวลาทีห่วักระจายน ้า
ดบัเพลงิเริม่ท างานกบัอุณหภมูขิองเปลวไฟในหอ้งทีม่ี

อุณหภูม ิ38 °C 
 
ที่อุณหภูมิห้อง 48 °C หัวกระจายน ้าดับเพลิง 62, 67 
และ 72 °C อุณหภูมขิองเปลวไฟ ณ เวลาทีห่วักระจาย
น ้าดบัเพลงิท างานมคีา่เทา่กนั ดงัรปูที ่12 

 
รปูที ่12 ความสมัพนัธร์ะหว่างเวลาทีห่วักระจายน ้า
ดบัเพลงิเริม่ท างานกบัอุณหภมูขิองเปลวไฟในหอ้งทีม่ี

อุณหภูม ิ48 °C 
 

ซึง่สามารถสรปุอณุหภมูขิองเปลวไฟ ณ เวลาทีห่วั
กระจายน ้าดบัเพลงิเริม่ท างาน (°C) ดงัตารางที ่2 

 
 
 

441



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

ตารางที ่2 อุณหภูมขิองเปลวไฟ ณ เวลาทีห่วักระจาย
น ้าดบัเพลงิเริม่ท างาน (°C) 
อุณหภมู ิ
หอ้ง 
(°C) 

อุณหภมูทิ างานของหวักระจายน ้าดบัเพลงิ (°C) 

57 62 67 72 77 

8 105 134 158 158 186 
212 
241 
114 
108 

18 77 101 118 118 
28 86 103 116 120 
38 88 96 97 98 
48 94 99 99 99 

วิจำรณ์ 
จากการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างอุณหภูมิ

การท างานของหวักระจายน ้าดับเพลิงและอุณหภูมิ
ของหอ้งทีเ่กดิอคัคภียั จะพบว่าถา้หอ้งทีเ่กดิอคัคภียัมี
อุณหภูมิ 8 °C เวลาที่หัวกระจายน ้ าดับเพลิงเริ่ม
ท างานจะช้ากว่าหอ้งทีม่อีุณหภูม ิ18°C เฉลี่ยรอ้ยละ 
15.28 และถ้าห้องที่เกิดอัคคีภัยมีอุณหภูมิ  18 °C  
เวลาทีห่วักระจายน ้าดบัเพลงิเริม่ท างานจะชา้กว่าหอ้ง
ทีม่อีุณหภูม ิ28°C เฉลี่ยรอ้ยละ 13.09 หากหอ้งทีเ่กดิ
อัคคีภัยมีอุณหภูมิ  28 °C เวลาที่หัวกระจายน ้ า
ดบัเพลิงเริ่มท างานจะช้ากว่าห้องที่มีอุณหภูม ิ38°C  
เฉลี่ยรอ้ยละ 14.40 หากหอ้งทีเ่กดิอคัคภียัมอีุณหภูมิ 
38 °C กบัหอ้งทีม่อีณุหภมู ิ48°C เวลาทีห่วักระจายน ้า
ดบัเพลิงเริม่ท างานจะชา้กว่าเฉลี่ยเพยีงรอ้ยละ 7.42 
หากเปรียบเทียบห้องที่มีอุณหภูมิต ่าสุด (8 °C) กับ
หอ้งที่มอีุณหภูมสิูงสุด (48°C)  เวลาที่หวักระจายน ้า
ดบัเพลงิเริม่ท างานจะชา้กว่า เฉลีย่รอ้ยละ 60.21 หาก
พจิารณาในประเด็นระดบัอุณหภูมทิ างานที่แตกต่าง
กันของหัวกระจายน ้ าดับเพลิง จะพบว่าหากเกิด
อคัคภียัขึน้ หวักระจายน ้าดบัเพลงิทีม่ ีระดบัอุณหภูมิ
ท างานเท่ากบั 57 °C จะท างานเรว็กว่าหวักระจายน ้า
ดบัเพลงิทีม่รีะดบัอุณหภูมทิ างานเท่ากบั 62 °C เฉลี่ย
ร้อยละ 10.34 หากหัวกระจายน ้ าดับเพลิงมีระดับ
อุณหภูมิท างานเท่ากบั 62 °C จะท างานเร็วกว่าหัว
กระจายน ้าดบัเพลิงที่มีระดับอุณหภูมิท างานเท่ากบั 
67 °C เฉลี่ยร้อยละ 4.77 ในทางเดียวกนั ถ้าหากหวั
กระจายน ้าดบัเพลงิมรีะดบัอุณหภูมทิ างานเท่ากบั 67 
°C จะท างานเรว็กว่าหวักระจายน ้าดบัเพลงิทีม่ ีระดบั
อุณหภูมทิ างานเท่ากบั 72 °C เฉลี่ยร้อยละ 0.49 ซึ่ง

ถอืว่าเป็นค่าที่ต ่ามาก  หากหวักระจายน ้าดบัเพลิงมี
ระดบัอุณหภูมทิ างานเท่ากบั 72 °C จะท างานเรว็กว่า
หัวกระจายน ้ าดับเพลิงที่มี ระดับอุณหภูมิท างาน
เท่ากบั 77 °C เฉลีย่รอ้ยละ 13.43   หากเปรยีบเทยีบ
หวักระจายน ้าดบัเพลงิทีม่ ีระดบัอุณหภูมทิ างานต ่าสุด 
(57°C) กบัหวักระจายน ้าดับเพลิงที่มีระดับอุณหภูมิ
ท างานสงูสุด (77°C) หวักระจายน ้าดบัเพลงิทีม่รีะดบั
อณุหภูมทิ างานต ่าสุด จะเริม่ท างานเรว็กว่า เฉลีย่รอ้ย
ละ 31.77 นอกจากนี้ยงัพบว่า อณุหภมูขิองเปลวไฟ ณ 
เวลาทีห่วักระจายน ้าดบัเพลงิเริม่ท างาน จะมคี่าต ่าขึน้
เรือ่ยๆ ถา้อณุหภมูขิองหอ้งสงูขึน้เรือ่ยๆ  

สรปุ 
หากวิศวกรจะเลือกติดตัง้หัวกระจายน ้ า

ดบัเพลงิในหอ้งทีม่อีณุหภูมไิม่เกนิ 48 °C  และภายใน
หอ้งมเีฟอรน์ิเจอรท์ี่ท ามาจากโฟมโพลยีรูเิทน วศิวกร
ควรเลือกหวักระจายน ้าดับเพลิงที่มีอุณหภูมิเริ่มท า
งานต ่าสุดที ่57 °C เนื่องจากหวักระจายน ้าดบัเพลงิจะ
ใชเ้วลาเริม่ท างานน้อยทีสุ่ด หากวศิวกรตอ้งการเลอืก
หัวกระจายน ้ าดับเพลิงที่มีอุณหภูมิอื่นที่มากกว่า      
57 °C  จะสามารถเลอืกตดิตัง้หวักระจายน ้าดบัเพลิง
ใดก็ได้ ที่มีอุณหภูมิเริ่มท างาน 62, 67 หรือ 72 °C 
เพราะเวลาที่หวักระจายน ้าดบัเพลิงเริม่ท างานจะใช้
เวลาไม่แตกต่างกันมากนัก แต่หากจะพิจารณาใน
ประเดน็อณุหภมูขิองเปลวไฟ หวักระจายน ้าดบัเพลงิที่
มอีุณหภูมเิริม่ท างาน 57 °C จะเริม่ท างานทีอุ่ณหภมิ
เปลวไฟต ่าทีสุ่ด โดยระหว่างอุณหภูมทิ างาน 67 และ 
72 °C สามารถเลอืกใชค้่าใดกไ็ด ้เนื่องจากไม่มคีวาม
แตกต่างกนั  
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การศึกษาการแพร่กระจายควนัไฟโดยใช้โปรแกรม  
Fire Dynamics Simulators กรณีศึกษาโรงงานอตุสาหกรรมผลิตช้ินส่วนรถยนต ์

Study of Smoke Spread using the Fire Dynamics Simulators Program  
Case study: Automotive Part Factory 

 
นิรทุธิ ์วฒันะแสง1 และ ผศ.ดร. สภุทัร พฒัน์วิชยัโชติ1 

Niroot Wattanasaeng1* and Asst.Prof.Dr. Supat Patvichaichod1 
 

ABSTRACT 
This research study is simulation smoke spread in an auto part factory which has 2 floors high 

and has 3 metre high ceilings. The building there are process about assembly and storage work then fire 
simulation in building has equipments, tools and product made from plastic and paper materials were fuel. 
When have burning there were a lot of fire smoke spreaded and the floors has space crowded so effect 
to ventilated in areas not full capacity. It might be employee harmful or mistake preparing on emergency 
case, evacuation. Study smoke spread behavior by assume fire 2 sources. For the location of fire 
occurring at a wall, corner of the building. Fire simulation is set up to study the smoke spread by using 
Fire Dynamics Simulator Program (FDS) T.X. Qin et al. (2009). Simulate fire smoke spread for evaluating 
carbon monoxide concentrate, temperature in actual condition and guidedance measure for improve 
ventilation to reduce the expose monoxide concentrate and temperature. 

The result reveals  of fire simulation the building that when there are fire occurred the ventilation 
system of building are normal operated but ventilation smoke volume are not enough so must to 
determine measure improvement smoke ventilation performance to the increase speed of ventilation fan 
and resulted accumulation of carbon monoxide is reduced. Thereby reducing exposure to carbon 
monoxide, heat and easy to evacuation to outside. 
Keywords: Smoke spread, Fire smoke ventilation, Fire Dynamics Simulator 

 
 
 
 

444



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้ศกึษาการจ าลองการแพร่กระจายของควนัไฟในโรงงานอุตสาหกรรมผลติชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่ง

ลกัษณะ โรงงานเป็นอาคาร 2 ชัน้ แต่ละชัน้ มคีวามสงูประมาณ 3 เมตร ภายในพื้นทีม่ลีกัษณะกจิกรรมทิเ่ป็นการ
ปฏิบตังิาน และจดัเก็บวตัถุดิบ ท าให้เมื่อ จ าลองสถานการณ์ เกดิเหตุไฟไหม้ ชนิดของเชื้อเพลงิในพื้นที่จะเป็น
ประเภท ชิน้งาน พลาสตกิ กระดาษ ไม ้ท าใหค้วนัทีเ่กดิจากการเผาไหม้เชือ้พลงิมปีรมิาณมาก ประกอบกบัสภาพ
พืน้ทีม่ลีกัษณะ คบัแคบ ส่งผลกบัการระบายอาจไม่เพยีงพอและท าให้เกดิผลกระทบกบัพนักงานทีป่ฏบิตังิาน จงึ
ท าการศกึษาลกัษณะ การแพร่กระจายควนัไฟโดยสมมุตเิหตุการณ์เกดิเหตุไฟไหมภ้ายในพื้นทีใ่น 2 ลกัษณะคอื 
เกดิเหตุไฟไหมบ้รเิวณ รมิผนังและกลางหอ้ง โดยสรา้งแบบจ าลองการเกดิไฟไหมแ้ละแพร่กระจายควนัไฟ ด้วย
โปรแกรม Fire Dynamics Simulation (Qin et al., 2009) เพื่อจ าลองการแพร่กระจายควนั โดยพจิารณาระดบัก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ในสภาพ ปจัจุบันและก าหนดแนวทางการปรับปรุง เพื่ อลดการสัมผัสของก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซดแ์ละอณุหภูมทิีเ่กดิจากการเผาไหม ้ 

ผลจากการจ าลองการเกดิไฟไหม้พบว่า เมื่อเกดิไฟไหม้ในพื้นที่ที่ศกึษาระบบระบายอากาศที่ติดตัง้อยู ่
ปจัจุบนัไมเ่หมาะสมในการควบคมุควนัไฟ จงึตอ้งท าการปรบัปรงุโดยการเพิม่ประสทิธภิาพการระบายควนัโดยการ 
เพิม่ความเรว็ลม สง่ผลใหป้รมิาณการสะสมของควนัน้อยลงและลดปรมิาณการสมัผสัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ และ
ความรอ้น สง่ผลดใีนการอพยพของพนกังานทีป่ฏบิตังิานเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน. 
ค าหลกั: การแพรก่ระจายควนัไฟ, การระบายควนัไฟ, Fire Dynamics Simulator 
 

ค าน า 
การเกดิเหตุเพลิงไหม้ทุกครัง้มกัจะส่งผลให้

เกดิความเสยีหายทางดา้นทรพัยส์นิ บา้น อาคาร หรอื 
เกดิการบาดเจ็บดา้นร่างกาย และหาก รุนแรงกจ็ะท า
ให้เสียชีวิต และหากเกิดไฟไหม้ใน สถานที่ ที่มีคน
จ านวนมากๆยิง่จะส่งผลให้เกดิความ สูญเสยีทวีคูณ 
ดังตัวอย่างเช่น เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ ในภาคนิคม
อุตสาหกรรม ก่อให้เกิดความเสียมากมาย ส่งผล
พนักงานทีป่ฏิบตังิานอาจได้รบัอนัตราย และส าหรบั
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่มีพื้นที่ปฏิบัติงาน
เป็นลักษณะแคบ สูงเพียง 3 เมตร ลักษณะการ
ปฏบิตังิาน ประกอบผลติภณัฑ์ลกัษณะของพื้นทีเ่ป็น
แบบฝ้า เพดานต ่า มพีนักงานปฏบิตัิงานจ านวนมาก
ท าใหเ้มือ่  

กรณีเกิดเพลิงไหม้ด้วยลักษณะของสภาพ
พื้นที่ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการอพยพของ
พนกังานและการระบายควนัภายในซึง่ทางบรษิทัจงึให้
ความส าคัญและมีการก าหนดมาตรการเพื่อเตรียม
ความพรอ้มในการรองรบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

ควนัจะส่งผลกระทบกบัผูใ้ช้อาคารที่ในพื้นที่
หรอืบรเิวณทีเ่กดิควนั เมือ่เกดิการสะสมของควนัจะท า
ให้เพิ่ม ความยากล าบากของผู้ใช้อาคารในการหา
ทางออก ท าใหใ้ชเ้วลาในการอพยพเพิม่มากขึน้ 

 
ตารางที ่1 แสดงระดบัเขม้ขน้ทีแ่ละปรมิาณก๊าซ CO  

ท่ีมา: Doroudiani and Doroudiani (2012) 
 
การควบคมุควนัไฟ 
 การควบคุมควนัไฟมคีวามจ าเป็นและส าคญั
ในกรณีเกดิเหตุไฟไหม้เนื่องจากสาเหตุการเสยีชีวิต
ของเหตุการณ์ไฟไหมส้ว่นใหญ่มสีาเหตุมาจากควนัไฟ 
ผู้ที่ส ัมผสัควันเข้าร่างกายจะมีอาการ หมดสติ ขาด
อากาศหายใจและท าใหเ้สยีชวีติ 

สารพิษ 
ความ
เข้มข้น 

% ท่ีเสีย 
ชีวิต 

LT50 

CO 3000 ppm 50 26 min 
CO 6060 ppm 100 13 min 
HCN 177 ppm 50 29 min 
HCN 873 ppm 100 <40 
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ซึ่งการควบคุมการแพร่กระจายของควนัไฟ
สามารถท าไดห้ลายวธิ ีเช่น การจ ากดับรเิวณ  การใช้
อากาศผลกัดนัดว้ยความเรว็ทีเ่หมาะสมการเพิม่ความ
ดนัโดยการอดัอากาศการท าใหเ้จอืจางโดยการระบาย
ควันหรือมีการจ าแนกตามลักษณะของแต่ละพื้นที ่
ได้แก่ ระบบอดัอากาศส าหรบับนัไดหนีไฟระบบ อดั
อากาศส าหรับโถงลิฟต์ดับ เพลิงและปล่องลิฟต์
ดบัเพลงิ ระบบระบายควนัส าหรบัพื้นทีปิ่ด และระบบ 
ระบายควันที่เป็นโถงสูงหรือช่องเปิดขนาดใหญ่ซึ่ง 
อาคารที่ เป็นกรณีศึกษา จะมีความเกี่ยวข้องกับ 
ลกัษณะการควบคุมควนัไฟที่เป็นแบบระบบ ระบาย

ควนัส าหรบัพื้นที่ปิด (คณะกรรมการมาตรฐานระบบ
เครือ่งกลในอากาศ, 2550) 

อปุกรณ์และวิธีการ 
อาคารทีท่ าการศกึษาเป็นสว่นหนึ่งของอาคาร

ซึ่งเป็นพื้นทีม่ลีกัษณะการท างานทีม่พีนักงานจ านวน
มาก เป็นอาคารโรงงาน 2 ชัน้ ขนาด 40 ม. x 55 ม. x 
3 ม. (ก x ย x ส) ทัง้ 2 ชัน้ ลกัษณะของพื้นที่ช ัน้ที่ 1 
เป็นพืน้ทีส่ าหรบับรรจุและจดัเกบ็กล่องผลติภณัฑ์เพื่อ
จ าหน่าย มพีนักงานทีป่ฏบิตังิานจ านวนน้อยงานส่วน
ใหญ่เป็นการจัดเรียงกล่องสินค้า จ านวนพนักงาน
ประมาณ 25 คน ชัน้ที ่2 เป็นพืน้ทีป่ฏบิตังิานประเภท
ประกอบชิ้นงาน จ านวนพนักงานประมาณ 300 คน

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่1 แสดงลกัษณะอาคารทีศ่กึษา 
 

ในการศกึษาการแพร่กระจายควนัของพื้นที่
จ าลองการเกดิเหตุไฟไหม ้โดยสมมตติ าแหน่งของกอง
ไฟ 2 ต าแหน่ง คอื ต าแหน่งของกองไฟตรงกลางพืน้ที ่ 
(Axisymmetric plume) และกองไฟ ริม ผนั ง  (Wall 
plume) Qin et al. (2009) โดยมีรายละเอียดของกอง
ไฟทีจ่ าลอง ดงันี้ 
 
ตารางที ่2 การจ าลองสถานการณ์การเกดิเพลงิไหม ้
แบบจ าลอง
ต าแหน่ง 
กองไฟ 

ขนาด
กองไฟ 

อตัราการ
ปลด 
ปล่อย

ความรอ้น 

ขนาดชอ่ง 
ระบาย
อากาศ 

กลางพืน้ที ่ 2 x 2 ม. 405 kW 0.6 x 0.6 ม. 
รมิผนงั 2 x 2 ม. 405 kW 0.6 x 0.6 ม. 

การก าหนดต าแห น่ งของกองไฟทั ้ง  2 
ต าแหน่ง มคีวามแตกต่างกนัเนื่องจากบรเิวณรมิผนัง
ในพื้นที่มีการจัดวางวัตถุดิบเป็นชิ้นงานพลาสติก
ประกอบกบัเป็นบริเวณเดียวกับเส้นทางหนีไฟของ
อาคารจงึก าหนดต าแหน่งของกองไฟบรเิวณรมิผนงั 
ส่วนกองไฟอีกต าแหน่ง ก าหนดบริเวณกลางพื้นที่
เนื่องจากมลีกัษณะของการใชอ้ปุกรณ์ไฟฟ้าม ีลกัษณะ
เสีย่งจากการเกดิไฟไหม ้โดยก าหนดขนาดของกองไฟ 
เท่ากบั 2 ม. x 2 ม. (ก x ย) ซึง่ขนาดทีก่ าหนดมาจาก
ลกัษณะของพืน้ทีจ่รงิ โดยมอีตัราการปลดปล่อยความ
รอ้นของเชือ้เพลงิทีเ่ป็นประเภทพลาสตกิ เท่ากบั 405 
kW (National Technical Information Service, 
2005) ดงันี้ 
 
 

ชัน้ 1 

ชัน้ 2 
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ต าแหน่งกองไฟกลางพืน้ที ่   ต าแหน่งกองไฟรมิผนงั 
รปูท่ี 2 แสดงต าแหน่งของกองไฟ 
 

ในการจ าลองสถานการณ์การแพร่กระจาย
ควนัดว้ยโปรแกรม Fire Dynamic simulator แสดงผล
การจ าลองด้วยโปรแกรม Smokeview (Forney , 
2015) โดยก าหนดอุปกรณ์เพื่อใช้ในการศึกษาการ
แพรก่ระจายควนั คอื ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัระดบัก๊าซ 
คาร์บอนมอนอกไซด์และระดบัอุณหภูมภิายในพื้นที ่
โดยตดิตัง้สงูจากพื้นที ่ทีร่ะยะ 1.5 ม. ซึง่เป็นต าแหน่ง
ความสูงของพนักงาน L. Yuan et al. (2016) โดย
ตดิตัง้ครอบคลุมภายในพืน้ทีอ่าคารทีศ่กึษา นอกจากนี้

ยงัมรีะบบเตมิอากาศจากเครือ่งปรบัอากาศ (ชนิดตูต้ ัง้
พื้น) จ านวนทัง้หมด 7 จุด ความเร็วลมอากาศเข้า
เท่ากับ 8 m/s และระบบระบายอากาศของพื้นที ่
จ านวน 7 จุด แต่ละจุดมคีวามเรว็ลม เท่ากบั 0.1 m/s 
ซงึเป็นขอ้มลูของอปุกรณ์ในพืน้ทีจ่รงิ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์  ตดิตัง้อปุกรณ์ตรวจวดัอณุหภมู ิ

รปูที ่3 แสดงอปุกรณ์ทีต่ดิตัง้ปจัจบุนัและต าแหน่งอปุกรณ์ทีท่ าการศกึษา 
 

ผลการทดลอง 
โดยเริม่จ าลองการเกดิไฟไหมข้องไฟทัง้ 2 

ต าแหน่งในสภาพปจัจุบนัเพือ่พจิารณาลกัษณะการ
แพร ่กระจายควนั ระดบัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ 
และอณุหภมู ิดงันี้ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
8 ม. 

 
1.5 ม. 

 
8 ม. 

 
1.5 ม. 

รปูที ่4 แสดงลกัษณะการแพรก่ระจายควนัทีก่องไฟรมิผนัง 
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รปูที ่5 แสดงระดบัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดแ์ละอณุหภมู ิ
 

จากระดบัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ทีอุ่ปกรณ์
ตรวจวดัไดใ้นพืน้ทีพ่บว่าระดบัทีม่คีวามเขม้ขน้สงูสดุที่
ต าแหน่งตรวจวดั CO12 เท่ากบั 1.67 ppm  รองลงมา
ต าแหน่งตรวจวัด CO13 เท่ากับ1.42 ppm หลังจาก
นัน้มกีารเปลีย่นแปลงระดบัก๊าซลดลงแต่กย็งัมสีงูกว่า
ต าแหน่งตรวจวดัอื่นๆ ซึง่เมื่อพจิารณากบัพื้นทีพ่บว่า
ต าแหน่งตรวจวดัทัง้ 2 ติดตัง้อยู่บรเิวณด้านตรงขา้ม
ของกองไฟเป็นทิศทางที่ควันไฟแพร่กระจายท าให้
บรเิวณดงักล่าวเกดิการสะสมก๊าซคาร์บอนมอนนอก
ไซด์เนื่องจากเป็นดา้นรมิผนังดา้นในสดุ สว่นต าแหน่ง
อุปกรณ์ทีต่ดิตัง้บรเิวณทางหนีไฟซึง่ใกลก้บัแหล่งกอง
ไฟมรีะดบัก๊าซเทา่กบั 0.39 – 0.42 ppm ซึง่เป็นผลมา
จากแรงลมของเครื่องปรบัท าใหแ้พร่กระจายของควนั
ไฟไปยงัพืน้ทีอ่ ืน่ๆ  

ระดบัอุณหภูมทิีอุ่ตรวจวดัได้พบว่า ต าแหน่ง
ตรวจวดั THCP12, THCP13 มรีะดบัอุณหภูมสิูงทีสุ่ด
เท่ากับ 35oC, 31oC หลังจากนัน้มีการเปลี่ยนแปลง
อณุหภูมแิต่กย็งัมสีงูกว่าต าแหน่งตรวจวดัอืน่ๆ ซึง่เมื่อ
พจิารณากบัพื้นทีพ่บว่าต าแหน่งตรวจวดัทัง้ 2 ตดิตัง้
อยู่บรเิวณด้านตรงขา้มของกองไฟเป็นทศิทางที่ควนั

ไฟแพร่กระจายเช่นเดียวกบัต าแหน่งติดตัง้อุปกรณ์
ตรวจวดัระดบัก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซดแ์ละเนื่องจาก
มีการสะสมของควันไฟจึงท าให้เกิดการสะสมของ
อุณหภูมิในชัน้ของควันตามไปด้วย ส่วนต าแหน่ง
อุปกรณ์อื่นเช่นที่ติดตัง้บรเิวณทางหนีไฟซึ่งใกล้กับ
แหล่งกองไฟมีระดับความร้อนเท่ากบั 20-22 oC ซึ่ง
เป็นผลมาจากแรงลมของเครือ่งปรบัท าใหแ้พรก่ระจาย
ของควันไฟไปยังพื้นที่อื่นๆ คล้ายกับลักษณะของ
ระดบัของก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์จงึท าให้มรีะดบั
อณุหภมูติ ่า 
 จากการจ าลองการเกดิไฟไหมเ้พื่อศกึษาการ
แพร่กระจายควนัในสภาพปจัจุบันพบว่าการระบาย
ควันยังไม่เพียงพอเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้โดยสังเกต
ปริมาณควันที่มีการสะสมในพื้นที่  ซึ่งอาจท าให้
พนักงานทีป่ฏบิตังิานเป็นอนัตราย จงึทดลองปรบัปรุง
แกไ้ขระบบระบายควนัโดยการเพิม่ความเรว็ 
 
 
 

 
ตารางที ่3 รปูแบบการจ าลองเหตุการณ์ไฟไหม ้

กองไฟ 
เพ่ิมความเรว็ลม 

1 เทา่ 3 เทา่ 5 เทา่ 10 เทา่ 
รมิผนงั     
ตรงกลาง     
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รปูที ่6 แสดงระดบัก๊าซ CO2 และระดบัอณุหภมูหิลงัการปรบัปรงุเพิม่ความเรว็ลม (กองไฟรมิผนงั) 

พบว่าเมือ่ท าการปรบัปรงุโดยการเพิม่ความเรว็ลมของ
ระบบดูดอากาศที่ระดบั 1 เท่า, 3 เท่า, 5 เท่าและ 10 
เท่า เปรยีบเทยีบกบัสภาพปจัจุบนั ระดบัความเขม้ขน้
เฉลี่ยที่ตรวจวัดได้เท่ากับ 0.85 ppm พบว่าที่ระดับ
ความเร็วเพิ่มขึ้น 10 เท่า มีระดับความเข้มข้นเฉลี่ย
น้อยที่สุด รองลงมาคอืระดบัความเรว็เพิ่มขึ้น 1 เท่า

ตรวจวดัได้เท่ากบั 0.75 ppm ซึ่งน้อยกว่าระดบัความ
เขม้ขน้สภาพปจัจุบนั 
เปรยีบเทยีบอณุหภมูเิมือ่ท าการปรบัปรงุ พบว่า ระดบั
อุณหภูมิเฉลี่ยต ่ าที่สุดตรวจวัดได้ 26.3oC ที่ระดับ
ความเร็วเพิ่มขึ้น 3 เท่า รองลงมาคือระดับอุณหภูมิ
เฉลี่ย 26.9oC ที่ ความเรว็เพิม่ขึน้ 5 เท่า ซึ่งน้อยกว่า
อณุหภมูสิภาพปจัจุบนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่7 การจ าลองการแพรก่ระจายควนัต าแหน่งของกองไฟตรงกลางพืน้ที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รปูที ่8 แสดงระดบัก๊าซคารบ์อนมอนอกไซดแ์ละระดบัอณุหภมูทิีต่ าแหน่งกองไฟตรงกลางพืน้ที่
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ลักษณ ะควันที่ เกิด จากการเผาไหม้จ ะ
แพร่กระจายทุกทิศทางซึ่งมีลักษณะแตกต่างจาก
ต าแหน่งของไฟตดิผนัง โดย ระดบัความเขม้ขน้สงูสุด
ของก๊าซคือ ต าแหน่งอุปกรณ์ตรวจวัด CO7 เท่ากบั 
4.28 ppm ซึง่เป็นต าแหน่งตดิตัง้ทีใ่กลก้บักองไฟ สว่น 
บรเิวณอื่นๆ เช่น ด้านในของอาคารแนวเส้นทางเดิน
และอพยพของพื้นที่ มีความเข้มประมาณ 0.4 - 1 
ppm 

 

อุณหภูมิจากการเผาไหม้ของกองไฟไม่ติด
ผนังตรวจวดัสูงสุดได้ที่ THCP07 อุณหภูมเิท่ากบั 95 
องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นต าแหน่งใกล้กบักองไฟ ส่วน
บรเิวณอื่นระดับอุณหภูมิอยู่ในช่วงระหว่าง 20 – 25 
องศาเซลเซยีส 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่9 แสดงระดบัก๊าซ CO2 และระดบัอณุหภมูหิลงัการปรบัปรงุเพิม่ความเรว็ลม (กองไฟกลางพืน้ที)่  

 
จากการจ าลองพบว่าหลังเพิ่มความเร็วลม

ของทอ่ดูดอากาศ ระดบัความเขม้ขน้ของก๊าซคารบ์อน
มอนนอกไซด์ลดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัสภาพปจัจุบนั
ที่ระดับความเข้มข้นเฉลี่ยที่ตรวจวัดได้เท่ากบั 0.93 
ppm ที่ระดับความเร็วเพิ่มขึ้น  1 เท่า ระดับความ
เขม้ขน้ของก๊าซ เฉลีย่ต ่าทีสุ่ดตรวจวดัได้เท่ากบั 0.84 
ppm รองลงมาคือระดับความเร็วเพิ่มขึ้น  10 เท่า
ตรวจวดัไดเ้ทา่กบั 0.85 ppm  

เปรียบเทียบอุณหภูมิ พบว่า  ระดับท าให้
ระดบัอุณหภูมลิดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัสภาพปจัจุบนั
เท่ากบั 27.3 oC โดยที่ความเร็วที่เพิ่มขึ้น 10 เท่า มี
ระดับอุณหภูมิเฉลี่ยต ่ าที่สุดตรวจวัดได้ 26.47oC 
รองลงมาคือระดับความเร็วเพิ่มขึ้น15 เท่าอุณหภูมิ
เฉลี่ย 26.48oC ส่วนระดับความเร็วที่ตรวจวัดระดับ
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงที่สุดคอืความเรว็ที่ 1 เท่า อุณหภูมิ
เทา่กบั 27.25 oC 

วิจารณ์ 
ผลจากการจ าลองการเกดิเหตุเพลิงไหมข้อง

ต าแหน่งกองไฟทัง้ 2 ต าแหน่ง ในอาคารทีศ่กึษาได้ม ี

การออกแบบปรบัปรุงระบบควบคุมควนัไฟ โดยเพิม่
ความเร็วลมของระบบดูดอากาศ โดยออกแบบ
ความเรว็ทีเ่พิม่ ออกเป็น 4 ระดบั คอื 1 เท่า, 3 เท่า, 5 
เท่า และ 10 เท่า (ของความเรว็ลมปจัจุบัน) พบว่าที่
ต าแหน่งกองไฟติดผนังระดบัก๊าซคาร์บอนมอนนอก
ไซด์เฉลี่ยลดลงจากสภาพปจัจุบนั เท่ากบั 0.74 ppm 
ทีค่วามเรว็ลม 10 เท่าและระดบัอุณหภูมเิฉลีย่เพิม่ขึน้
จากสภาพปจัจุบัน เท่ากับ 26.3 องศาเซลเซียส ที่
ความเร็วลม 3 เท่า ส่วนต าแหน่งกองไฟกลางพื้นที ่
ระดบัก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซดเ์ฉลีย่ลดลงจากสภาพ
ปจัจุบัน เท่ากบั 0.64 ppm ที่ความเร็วลม 1 เท่าและ
ระดบัอุณหภูมเิฉลี่ยลดลงจากสภาพปจัจุบนั เท่ากบั 
26.4 องศาเซลเซยีส ทีค่วามเรว็ลม 10 เทา่ 

ส าหรับการแก้ไขและปรับปรุงการแพร่ 
กระจายของควนัไฟของอาคารที่ศกึษาควรใช้วิธกีาร
เพิ่มความเร็วลมของระบบระบายอากาศที่ติดตัง้
ปจัจุบันเนื่องจากผลการศึกษาการปรบัปรุงโดยการ
เพิ่มความเร็วลมสามารถลดระดับก๊าซคาร์บอนมอ 
นอกไซด์ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
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ป้องกนัการเกดิอนัตรายของผูท้ีป่ฏบิตังิานภายในพืน้ที ่
นอกจากจะด าเนินการแก้ไขทาง วิศวกรรมแล้วควร
ตอ้งเพิม่การปรบัปรุงด้านการบรหิารจดัการพื้นทีก่าร
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การท านายจ านวนนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทย  
โดยใช้การวิเคราะหอ์นุกรมเวลา ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมลู 
Forecasting International Tourist Arrival to Thailand by  
Nationality Using Time Series Data Mining Techniques 

 
พิชญากร เลค1* 

Pitchayakorn Lake1* 
 

ABSTRACT 
 This research aim to develop the model of forecasting the number of International Tourists arrival 
to Thailand. They can expand economic of Thailand. The research provide 3 techniques, which 
techniques are suited to the forecasting model i.e. Linear Regression, Multi-Layer Perceptron and Support 
Vector Machine for Regression. The study data was the number of the International Tourists arrival from 
2007 to 2015, which they were on the amount of 108 months.     
 The experimental results show that the forecasting trends the number of ASEAN travelers to visit 
Thailand i.e. China, Malaysia, Japan and Korea. The forecasting model achieves the highest accuracy 
rate as follows, 1) the support vector machine for regression forecasting was the most achievable for 
China, Malaysia and Korea, which the highest accuracy rate were 12.07%, 8.41% and 14.29% of MMRE, 
respectively. 2) the linear regression forecasting was the most achievable for Japan, which the highest  
accuracy rate was 8.17% of MMRE. 
Keywords: Forecasting, Number of International Tourist Arrival to Thailand, Time Series Analysis, Data 
Mining Techniques 
 

บทคดัย่อ 
งานวิจัยนี้มีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์ปริมาณนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดิน

ทางเขา้มาในประเทศไทย เพื่อพฒันาเศรษฐกจิดา้นการท่องเทีย่วใหเ้ตบิโตขึน้ โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์นุกรมเวลา
ดว้ยเทคนิคเหมอืงขอ้มูล 3 เทคนิคได้แก่ 1) การถดถอยเชงิเสน้ 2) แบบจ าลองโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบเปอร์
เซ็ปตรอนหลายชัน้ และ 3) ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชนีส าหรบัการถดถอย โดยขอ้มูลที่น ามาใชศ้กึษาเป็นขอ้มูล
นกัทอ่งเทีย่วชาวต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2558  จ านวน 108 เดอืน 

จากผลการวิจยัพบว่าแบบจ าลองที่มคีวามเหมาะสมในการท านายแนวโน้มจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย ในกลุ่มทวีปเอเซีย ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น และประเทศ
เกาหล ีคอืแบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีส าหรบัการถดถอย มคีวามเหมาะสมกบัชดุขอ้มลู
ประเทศจนี มคี่าเฉลีย่ความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ์ เท่ากบั 12.07% แบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยซพัพอรต์เวกเตอร์
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แมชชนีส าหรบัการถดถอยมคีวามเหมาะสมกบัชุดขอ้มูลประเทศมาเลเซีย มคี่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพัทธ ์
เทา่กบั 8.41% แบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยวธิกีารถดถอยแบบเชงิเสน้ มคีวามเหมาะสมกบัชดุขอ้มลูประเทศญีปุ่น่ 
มคี่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ์ เท่ากบั 8.17% และแบบจ าลองการพยากรณ์ดว้ยซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนี
ส าหรบัการถดถอย มคีวามเหมาะสมกบัชุดขอ้มูลประเทศเกาหลี มคี่าเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ์ เท่ากบั 
14.29% 
ค าหลกั: ปรมิาณนกัทอ่งเทีย่ว, การวเิคราะหอ์นุกรมเวลา, เทคนิคเหมอืงขอ้มลู 
 

ค าน า 
การท่องเที่ยว เป็นรายได้ส าคัญที่ท าให้

เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต ในปีที่ผ่านมา
ปรมิาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตลิดลงอย่างต่อเนื่อง  
บางครัง้สถานการณ์ภายในประเทศมีความสงบ จน
ได้ร ับความเชื่อมัน่จากชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากปญัหาทางด้านเศรษฐกิจ ปญัหา
การเมอืงและปญัหาการกอ่การรา้ยภายในประเทศของ
นั กท่ อ ง เที่ ย วต่ า งป ระ เท ศ เอ ง  ท า ให้ ป ริม าณ
นกัทอ่งเทีย่วมแีนวโน้มลดลง 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ
หน่วยงานและภาคต่าง ๆ ไดม้กีารรณรงคจ์ดักจิกรรม
ต่างๆ เพื่อส่งเสรมิการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถกระตุ้น
การขยายตัวของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ศูนย์วิจัย
กสิกรพบว่า การที่ภ าครัฐบาลมีนโยบายที่ เน้น
นักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มคุณภาพ และสร้างรายได้
จากการท่องเทีย่วใหก้ระจายไปสู่ชุมชนในทอ้งถิน่เป็น
นโยบายที่เพิ่มรายได้ให้แก่การท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย การใช้นโยบายนี้ควรมกีารพฒันาผลิตภณัฑ์ใน
การท่องเที่ยวให้มมีาตรฐาน เพื่อกระจายรายได้จาก
นักท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่น เช่น การจดัตัง้ศูนย์
จ าหน่ายสนิคา้โอทอป (OTOP) ทอ้งถิน่ทีไ่ดม้าตรฐาน  
และปลอดภาษี (Duty Free OTOP)  หรอืการขอคืน
ภาษี (VAT Refund) ในกรณีซื้อสนิค้ากบัรา้นคา้ที่จด
ทะเบยีนอยา่งถกูตอ้ง เป็นตน้  

งาน วิ จัย ฉ บั บ นี้ ผู้ วิ จั ย เลื อ ก ชุ ด ข้ อ มู ล  
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2550 – 2558 ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่
ร ัฐ บ า ล ได้ น า ม า เผ ย แพ ร่  ผ่ า น ท า ง เว็ บ ไซ ต ์
http://www.nso.go.th คอื เวบ็ไซต์ส านกังานเศรษฐกจิ

แห่งชาติ สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  ในหน้าแรก
ประกอบดว้ย คูม่อืการใชง้าน โครงการต่างๆ แบ่งเป็น 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านประชากรและเคหะ ด้านเศรษฐกจิ 
ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม หวัข้อย่อยบรกิารด้าน
สถิติแบ่งเป็น สืบค้นตารางสถิติ สถิติอนุกรมเวลา 
(Time Series) มุมมองเมืองไทยด้วยสถิติ บทความ
เด่น สถติ ิ10 อนัดบัเด่น รายได้และความยากจน ห้ว
ข้อย่อย ความคิดเห็นของประชาชน หัวข้อย่อย
สิง่พมิพ ์ไดแ้ก่ เศรษฐกจิ สงัคม ไอซทีเีอกสารรายงาน
สถิติ e-Book สารสถิติ รายงานประจ าปี  เป็นต้น 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์และมคีวามชดัเจนใน
การด าเนินการในฐานะหน่วยงานกลางด้านงานสถิติ
ของรฐับาล เพื่อความคล่องตวัในการผลติสถิตใิห้ทนั
สถานการณ์ เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการ
พฒันาและแก้ไขปญัหาในการบรหิารงานของรฐับาล
มากขึน้ 

จงึเหน็ได้ว่าแนวทางในการพยากรณ์จ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศ
ไทย มหีลายวธิทีีส่ามารถวเิคราะห์และประเมนิจ านวน
นกัท่องเทีย่วได ้ส าหรบังานวจิยันี้ผูว้จิยัเลอืกใชว้ธิกีาร
วเิคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมอืงขอ้มูล (Time 
Series Data Mining Techniques) 3 เทคนิค ได้แก ่
การถดถอยเชงิเสน้ (Linear Regression) แบบจ าลอง
โครงข่ายประสาทเทยีมแบบเปอร์เซ็บตรอนหลายชัน้
(Multi-Layer Perceptron) และซัพพอร์ตเวกเตอร์แม
ชชีนส าหรับการถดถอย (Support Vector Machine 
for Regression) โดยผลลัพธ์การประมวลผลข้อมูล
อนุกรมเวลา อยู่ ในรูปของแบบจ าลองพยากรณ์
ปรมิาณนกัทอ่งเทีย่ว ส าหรบัชดุขอ้มลูตวัอยา่ง ส าหรบั
การทดลองในการวจิยั ผูว้จิยัเลอืกประเทศ 4 ประเทศ
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ทีม่ปีรมิาณนักท่องเทีย่วต่างประเทศมแีนวโน้มในการ
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิม่ขึน้ เพื่อสนับสนุนให้
รฐับาลมีนโยบายจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
จ านวนนักท่องเที่ยวให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ น ารายได้เขา้ประเทศและกระจาย
รายได้สู่ชุมชนและสถานประกอบการในท้องถิ่น
เพิม่ขึน้ 

วตัถปุระสงคใ์นการวิจยั 
1. เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ และเลอืกเทคนิคที่

เหมาะสมในการวเิคราะห์อนุกรมเวลาของจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย 

2. เพือ่สรา้งรปูแบบการพยากรณ์จ านวนนกัทอ่งเทีย่ว
ทีม่แีนวโน้มในการเดนิทางมาประเทศไทยเพิม่ขึน้  
ด้วยวิธีวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมือง
ขอ้มลู 

เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
1. การท าเหมืองข้อมลู (Data Mining) 

การท าเหมอืงขอ้มูล คอืกระบวนการที่กระท ากบั
ขอ้มลูจ านวนมาก เพื่อคน้หารปูแบบและความสมัพนัธ์
ทีซ่่อนอยู่ในชุดขอ้มลูนัน้ ซึ่งในปจัจุบนั การท าเหมอืง
ขอ้มลูไดถู้กน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นธุรกจิทีช่่วยใน
การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ดา้นวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ 
ด้ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม  (Rutherford, 2011)  
คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้และจดจ าข้อมูลต่าง ๆ 
เพื่ อใช้ในการค้นหารูปแบบ (Pattern) กฎเกณฑ ์
(Rule) ของความสมัพนัธ์ (Data Set) เพื่อสกดัขอ้มูล
ซึง่อยู่ในรูปแบบของสารสนเทศ (Information) เพื่อใช้
ในกระบวนการสรา้งองคค์วามรู ้และคน้หาองคค์วามรู้
ทีม่อียูใ่นขอ้มลู (Knowledge Discovery in Database: 
KDD) เหมืองข้อมูลถือว่าเป็นการวิเคราะห์เชิงลึก
ผลลพัธ์และกระบวนการขึน้อยู่กบัวตัถุประสงค ์ดงันัน้
ผู้ใช้เหมืองข้อมูลต้องมีความรู้หลายด้าน เพื่อหา
ผลลพัธใ์นการวเิคราะหท์ีด่ทีีส่ดุ (Wu, 2004) 
2. การ วิ เค ราะห์ อ นุ ก รม เวล า  (Time Series 

Analysis) 

คอื วธิีการใช้ขอ้มูลในอดีตเพื่อพยากรณ์ขอ้มูลใน
อนาคต โดยขอ้มูลในอดตีจะเก็บรวบรวมเป็น รายวนั
รายสปัดาห์ รายเดือน หรอืรายปีอย่างต่อเนื่อง แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก ่

2.1 กลุ่ ม ค่ า เฉลี่ย เคลื่ อนที่  (Moving Average)
วิธีการนี้ เหมาะกับข้อมูลที่มีลักษณะคงที่ไม่
เปลี่ยนแปลงมากในแต่ละงวด เช่น ยอดขาย
ของสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่มม่อีทิธพิลของฤดกูาล 
(Seasonal) มาเกีย่วขอ้ง 

2.2 กลุ่มเทคนิคปรับเรียบเส้นโค้ง (Smoothing 
Technique) เป็นวธิทีีเ่หมาะสมกบัขอ้มลูทีไ่ม่
ค่อยเปลี่ยนแปลง ใชห้ลกัการเดยีวกบัค่าถวั
เฉลี่ยแบบเคลื่อนที่อย่างง่าย คอืใช้ขอ้มูลใน
อดีตมาถ่วงน ้าหนัก แต่น ้าหนักที่ถ่วงขอ้มูล
กบัขอ้มลูในอดตีไมเ่ทา่กนั (อจัฉรา, 2544) 

3. การวิ เคราะห์การถดถอยเชิงเส้น  (Linear 
Regression) 
เป็นวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์

ระหว่างตวัแปรตามกบัตวัแปรอสิระ  ซึ่งเทคนิคนี้จะ
อาศยัความสมัพนัธ์เชงิเส้นตรงระหว่างตวัแปรเพื่อใช้
ท า น า ย Cai et al. (2006)  โ ด ย ส ม ก า ร  Linear 
Regression จะแสดงให้เห็นค่าความสัมพันธ์ของ     
ตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระในลกัษณะของขอ้มูลเชงิ
ปรมิาณ โดยสามารถเขยีนไดด้งันี้ 

Y = a + bx1 + cx2 + …. (1) 
4. โครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอน 

หลายชัน้ (Multi-Layer Perceptron : MLP) 
โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชัน้ (Kubat, 

1999)  ที่มีลกัษณะการเชื่อมต่อแบบโยงไปขา้งหน้า
แ บ บ ทั ่ว ถึ ง  (Fully connected feed-forward nets)  
สามารถมจี านวนชัน้ตัง้แต่หนึ่งชัน้ขึน้ไป Martinez et 
al. (2006) ถู กพัฒ น าขึ้น ม าเพื่ อแก้จุ ด อ่ อนของ
โครงข่ายประสาทเทียมแบบชัน้เดียว (Single Layer 
Perceptron) ให้ความสามารถในการค านวณที่สูงขึ้น 
โดยโครงข่ายประสาทเทยีมแบบหลายชัน้จะประกอบ
ไปดว้ย ชัน้ขอ้มลูเขา้ (Input Layer) ตามจ านวนแอทท
รบิิวต์ของชุดข้อมูล ชัน้ซ่อน (Hidden Layer) ความ
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เหมาะสมของการก าหนดขึ้นอยู่กับการทดสอบ
ประสทิธภิาพ และชัน้ผลลพัธ ์(Output Layer)  
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 โครงขา่ยประสาทเทยีมแบบเปอรเ์ซป็ตรอน 

หลายชัน้ (Multi-Layer Perceptron: MLP) 
5. ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชีนส าหรบัการถดถอย 

(Support Vector Machine for Regression) 
ซัพพอร์ต เวก เตอร์แมชชีน  ห รือ  SVM เป็ น

อลักอรทิมึทีใ่ชใ้นการจ าแนกกลุ่มของขอ้มลูดว้ยวธิกีาร
หาระนาบการตดัสนิใจ (Decision Hyper Plane) หรอื
ไฮเปอร์เพลนที่เหมาะสม ส าหรบัการแบ่งข้อมูล 2 
ส่วนจากกนั SVM ยงัถูกน ามาประยุกต์ใชใ้นการสรา้ง
สมการในการประมาณการหาค่าฟงัก์ชนัเชงิเสน้ f (x) 
ในการใช้ระนาบตดัสนิใจ ซพัพอร์ตเวกเตอร์แมชชนี
ส าหรบัการถดถอย หรือ SVR จะเป็นการน าข้อมูล
ปจัจุบนั และขอ้มลูในอดตีจ านวนหนึ่งมาท าการเรยีนรู ้
(Training) เพื่อให้ทราบรูปแบบส าหรบัคาดการณ์ผล
ซึง่จะเกดิขึน้ในอนาคต  ในงานวจิยันี้ผูว้จิยัใชว้ธิีสรา้ง
สมการค่าฟงักช์นัเชงิเสน้ด้วยวธิ ีSequential Minimal 
Optimization for SVM Regression (SMOreg) 
Shevade et al. (2000), (Smola and Schölkopf, 
2004) 
6. รากท่ีสองของค่าความคลาดเคล่ือนเฉล่ียก าลงั

สอง (Root Mean Square Error: RMSE) 
เป็นค่าทีใ่ชใ้นการวดัขนาดของความคลาดเคลื่อน

ของการพยากรณ์ โดยค่าดังกล่าวได้จากค่าความ
คลาดเคลื่อนก าลังสองเฉลี่ย (Mean Square Error: 
MSE) ซึง่เป็นการน าผลต่างของค่าจรงิและค่าทีไ่ด้จาก
การพยากรณ์มายกก าลังสอง อย่างไรก็ตามถ้าค่า
ผลต่างมีค่ามาก จะส่งผลให้ค่าความคลาดเคลื่อนมี
ค่าที่สูง จึงมีการน าค่าดงักล่าวมาค านวณด้วยรากที่
สอง (Square Root) เพื่อให้ค่าดังกล่าวมีห น่วยวัด

เดียวกบัค่าที่ท าการทดลอง ส าหรบัค่า RMSE  ที่ได้
จากการทดลองมีค่าน้อย จะแสดงให้เห็นว่าตัวแบบ
การพยากรณ์ สามารถท านายผลลพัธ์ทีม่คีวามคลาด
เคลื่อนทีต่ ่า หรอืกล่าวไดว้่าแบบจ าลองการพยากรณ์มี
ประสทิธภิาพที่ดี ค่า RMSE สามารถค านวณได้จาก
สมการที ่(2) 

 
(2) 

 
 เมื่อ 𝑌𝑖  คอื ค่าประมาณการจากแบบจ าลอง
การพยากรณ์  Ŷ𝑖 คือ  ค่ าจริงที่ ใช้ ใน การสร้า ง
แบบจ าลอง 𝑛 คอื จ านวนขอ้มลูในชดุขอ้มลู 
7. ค่าความคาดเคล่ือนสัมบูรณ์ เฉล่ีย (Mean 

Absolute Error: MAE) 
เป็นคา่เฉลีย่ของความแตกต่างสมับรูณ์ระหว่างค่า

พยากรณ์และค่าจรงิ หากค่า MAE มคี่าน้อย แสดงว่า
แบบจ าลองสามารถประมาณค่าประมาณได้ใกล้เคยีง
กบัค่าจรงิ  ค่า MAE สามารถค านวณไดจ้ากสมการที ่
(3) 

   (3) 
 
เมื่ อ  𝑇𝑖  คือ  ค่ าจริง   𝐹𝑖  คือ  ค่ าพ ยากรณ์          

𝑁  คอื จ านวนขอ้มลูในชดุขอ้มลู 
อปุกรณ์และวิธีการ 
วิธีด าเนินการวิจยั 

1. ศกึษาปญัหาและวเิคราะหข์อ้มลู 
รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นรายได้จ านวน

มหาศาล สามารถน าไปพฒันาประเทศในด้านต่าง ๆ  
ปีที่ผ่านมานักท่องเที่ยวเดินทางมาในประเทศไทยมี
จ านวนมาก แต่บางประเทศนักท่องเทีย่วเดนิทางเขา้
มาในประเทศไทยมีจ านวนน้อยลง อนัเนื่องมาจาก
สถานการณ์ไม่สงบทางการเมืองภายในประเทศนัน้   
ดงันัน้รฐับาลควรมีนโยบายสนับสนุนกจิกรรมต่างๆ 
ด้านการท่องเที่ยวให้ขยายตวัเพิม่ขี้น การฟ้ืนตวัของ
ตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย สะท้อนให้เห็นได้ว่ า ประเทศไทย
สามารถเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว  
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หลายประเทศ ซึง่การดูแลภาคการท่องเทีย่วนัน้  เป็น
กลไกในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศไทยในปี
ต่อไปในอนาคต อย่างไรกต็ามนักท่องเที่ยวบางกลุ่ม
ยงัคงลดลงอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจยัจึงพัฒนางานวิจยันี้
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการสรา้งแบบจ าลองการพยากรณ์
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเขา้มาใน
ประเทศไทย โดยอาศยัเทคนิควธิกีารวเิคราะหอ์นุกรม
เวลาดว้ยเทคนิควธิเีหมอืงขอ้มลู เพื่อสรา้งแบบจ าลอง 
(Model) ในการท านายจ านวนนักท่องเที่ยวที่ เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย มีแนวโน้มจะมาประเทศ
ไทยเพิม่ขึน้ ชุดขอ้มลูทีผู่ว้จิยัน ามาใชใ้นงานวจิยั เป็น
ชุดข้อมูลของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เดิน
ทางเข้ามาในประเทศไทย พ .ศ. 2550 – 2558 ที่
ส านักงานสถิติแห่ งชาติน าออกมาเผยแพร่ผ่าน
เวบ็ไซต ์http://www.nso.go.th 

ส าหรับการวิจัยนี้ มีวัตถุป ระสงค์ เพื่ อศึกษา
ประสทิธภิาพการพยากรณ์ จ านวนนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทย โดยผูว้จิยั
เลอืกชดุขอ้มลูอนุกรมเวลาส าหรบัการทดลองแบ่งเป็น 
4 ชุดขอ้มลู โดยเลอืกประเทศทีม่จี านวนนักท่องเทีย่ว
ต่างประเทศที่เดนิทางเขา้มาในประเทศไทยมากทีสุ่ด 
ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น 
และประเทศเกาหล ีตามล าดบั 
2. การเตรยีมขอ้มลู (Data Preparation) 

 งานวิจัยเวกเตอร์แมชชีนส าหรบัการถดถอยนี้ 
เน้นการสรา้งแบบจ าลองเพื่อใชใ้นการท านายจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศ
ไทย โดยวิธีการวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิค
เ ห มื อ ง ข้ อ มู ล  (Time Series Data Mining 
Techniques) ได้ แก่  การถดถอย เชิง เส้น  (Linear 
Regression) แบบจ าลองโครงขา่ยประสาทเทยีมแบบ
เปอร์เซ็ปตรอนหลายชัน้  (Multi-Layer Perceptron)  
ซัพพอร์ต เวก เตอร์แมชชีนส าหรับการถดถอย 
(Support Vector Machine for Regression) โดยการ
น าแบบจ าลองทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพ  โดย
แบ่งชุดข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ชุดข้อมูลการ
เรยีนรู ้ (Training Data Set) ใชว้ธิวีดัรากทีส่องของค่า

ความคลาดเคลื่อนที่ก าลังสอง (Root Mean Square 
Error: RMSE) และคา่ความคลาดเคลื่อนสมับรูณ์เฉลีย่ 
(Mean Absolute Error: MAE) เ พื่ อ แ ส ด ง ก า ร
เปรยีบเทยีบประสทิธภิาพแบบจ าลอง เพื่อใชป้ระมาณ
จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ 2) ชุดข้อมูล
ทดสอบ (Testing Data Set)  ใชว้ธิกีารประมาณความ
แม่นย าในการพยากรณ์ด้วยค่าความคาดเคลื่อน
สั ม พั ท ธ์  (Magnitude of Relative Error: MRE)  
ส าหรบัทดสอบประสทิธภิาพของแบบจ าลองโดยแยก
ขอ้มูลทดสอบรายปี และใชค้่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อน
สั ม พั ท ธ์  (Mean Magnitude of Relative Error: 
MMRE) เพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมของ
แบบจ าลองการพยากรณ์ส าหรบัชดุขอ้มลูทดสอบ 
3. การวเิคราะหข์อ้มลู 
ผู้วิจัยเลือกใช้โปรแกรม WEKA Version 3.8.0  เพื่อ
ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  และสร้างแบบจ าลองการ
พยากรณ์จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดิน
ทางเขา้มาในประเทศไทย โดยวธิกีารวเิคราะหอ์นุกรม
เวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล (Time Series Data 
Mining Techniques) ซึ่งวิธีการทัง้หมดจะได้ผลลัพธ์
ในรปูแบบของโมเดล เป็นลกัษณะของการแทนความรู ้
(Knowledge Representation) แบบหนึ่ง รูปแบบการ
พยากรณ์เป็นการจดัเรยีงขอ้มลูแบบอนุกรมเวลา โดย
สรา้งแบบจ าลองการพยากรณ์ โดยผูว้จิยัน าชุดขอ้มูล
ในปี 2550 - 2557 เป็นชุดข้อมูลทดสอบ แบ่งเป็น   
ชุดข้อมูลย้อนหลัง (Lagged) 1) 3 เดือน 2) 6 เดือน  
3) 9 เดือน และ 4) 12 เดือน  โดยผลลัพธ์ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพขอ้มูลทัง้ 4 ชุด จะเป็นตวัชี้ว ัด
อลักอรทิมึใด ทีม่คีวามเหมาะสมกบัการใชใ้นการสรา้ง
แบบจ าลองให้กบัประเทศใด  ส าหรบัข้อมูลปี พ.ศ. 
2558 นัน้ เป็นค่าเป้าหมาย (Target) ในการพยากรณ์
ประสทิธภิาพของการพยากรณ์ในแต่ละอลักอรทิมึจะ
เป็นดัชนีชี้ว ัดว่ าอัลกอริทึมใดเหมาะสมกับการ
พยากรณ์ในเดอืนใดในแต่ละไตรมาส รายละเอยีดชุด
ขอ้มลูตวัอย่าง นักท่องเทีย่วต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้
มาในประเทศไทย ได้แก่ ประเทศจีน สามารถแสดง
รายละเอยีดไดจ้ากตารางที ่ 1 
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ตารางที ่1 รายละเอยีดการจดัเรยีงขอ้มลูแบบอนุกรมเวลาโดยขอ้มลูมลีกัษณะชว่ง 12 เดอืน 

 
จากตารางที ่1 แสดงรายละเอยีดการจดัเรยีงขอ้มลู

แบบอนุกรมเวลาโดยข้อมูลมีลกัษณะช่วง 12 เดือน 
ผูว้จิยัจะน าขอ้มูลอนุกรมเวลาทัง้ 3 เทคนิค ได้แก่ 1) 
Linear Regression  2) Multi-Layer  Perceptron 3) 
Support Vector Machine for Regression  เพื่ อ ท า
การทดสอบประสิทธิภาพของการท านายจ านวน
นกัทอ่งเทีย่วต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศ 
   

ไทย  โดยผู้วิจัยพิจารณาค่า RMSE และ MAE เป็น
ดชันีชีว้ดัแบบจ าลองการท านายทีม่คีวามเหมาะสมกบั
การพยากรณ์ในแต่ละประเทศ ส าหรบัการทดสอบ
ประสทิธภิาพของแบบจ าลองโดยแยกเป็นแต่ละเดอืน 
ของชุดขอ้มูลทดสอบ ผูว้จิยัจะพจิารณาจากค่า MRE
และ MMRE เพื่อเลอืกแบบจ าลองทีเ่หมาะสม (Weiss 
and Indurkhya, 1998) ในการน าไปใชง้าน 

 

รปูที ่2 ขัน้ตอนการสรา้งแบบจ าลองเพือ่พยากรณ์จ านวนนกัทอ่งเทีย่วต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทย 
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ผลการวิจยั 
จากผลการทดลองไดท้ าการวดัประสทิธภิาพ

แบบจ าลอง  เพื่อใชใ้นการท านายจ านวนนกัทอ่งเทีย่ว
ต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยใช้
วธิกีารวเิคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมอืงขอ้มูล 
(Time Series Data Mining Techniques) ด้วยวิธีการ
ด าเนินงานวิจยัโดยใช้ 3 เทคนิค กบัชุดขอ้มูลฝึกฝน 
(Training Data Set) และชุดข้อมูลทดสอบ  (Test 
Data Set) จ านวน 4 ชุด ตามขัน้ตอนวิธวีจิยั ผลการ
ทดสอบสามารถแบ่งออกเป็น 2 สว่นดงันี้ 
1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
ท านายขอ้มลู จากชดุขอ้มลูทีผู่ว้จิยัเลอืกใช ้

 

2. จ านวนนักท่องเทีย่วต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มา
ในประเทศไทยมากทีส่ดุ จ านวน 4 ประเทศ ซึง่เป็นชุด
ขอ้มลูส าหรบัสรา้งแบบจ าลองการพยากรณ์ โดยผูว้จิยั
จะน าขอ้มูลในปี 2550– 2557 เป็นชุดขอ้มูลย้อนหลงั 
(Lagged) 1) 3 เดือน 2) 6 เดือน 3) 9 เดือน และ 4) 
12 เดอืน น ามาสรา้งแบบจ าลองในการท านายจ านวน
นักท่องเที่ยวต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศ
ไทย เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ได้จากเทคนิควิธี
เหมอืงขอ้มลูทัง้ 3 แบบ โดยวธิกีารเปรยีบเทยีบความ
คาดเคลื่อนด้วยวิธี MAE และ RMSE จากผลการ
ทดลองสามารถแสดงไดจ้ากตารางที ่2 

 

ตารางที ่2 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพแบบจ าลองการท านายโดยใชช้ดุขอ้มลูยอ้นหลงั (Lagged) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางที ่2 แสดงผลการท านายของแต่ละ
เทคนิควิธีเหมืองข้อมูล กับการใช้ชุดข้อมูลโดยมี
จ านวนวนัยอ้นหลงั (Lagged) ทีแ่ตกต่างกนัเมื่อใชค้่า 
MAE และ RMSE เป็นดชันีวดัประสทิธภิาพ จากการ
ทดลองแสดงใหเ้หน็ว่า ประเทศจนี (DS#1) เมื่อสรา้ง
แบบจ าลองดว้ยเทคนิคการถดถอยเชงิเสน้ ดว้ยขอ้มลู
ยอ้นหลงั 12 เดอืน  มปีระสทิธภิาพสงูทีสุ่ด เนื่องจาก
คา่ความแตกต่างของ MAE ขอ้มลูยอ้นหลงั 9 เดอืน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
(Lag 9) มีค่าความแตกต่างกันน้อยกว่า ค่าความ
แตกต่าง RMSE ข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน (Lag 12)
แบบจ าลองประสาทเทียมข้อมูลย้อนหลัง 12 เดือน
(Lag 12) จึงมีประสิทธิภาพสูงที่สุด แบบจ าลองซัพ
พอรต์เวกเตอร์แมชชนีส าหรบัการถดถอย ดว้ยขอ้มูล
ยอ้นหลงั 9 เดอืน (Lag 9) ประเทศมาเลเซยี ประเทศ
ญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี พบว่าทัง้ 3 ประเทศใช้
เทคนิคเหมืองข้อมูลทัง้ 3 แบบให้ค่าประสิทธิภาพ
สงูสดุเมือ่ใชช้ดุขอ้มลูยอ้นหลงั 12 เดอืน (Lag 12) 
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จากผลการทดลองผู้วิจัยจึงเลือกชุดข้อมูล
ยอ้นหลงัทีท่ าใหไ้ดค้่าประสทิธภิาพทีด่ทีีสุ่ด  ไปใชใ้น
การสรา้งแบบจ าลอง  เพื่อท านายจ านวนนักท่องเทีย่ว
ต่างประเทศที่เดนิทางเขา้มาในประเทศไทยในแต่ละ
เดอืน 
3. การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพแบบจ าลองการ
ท านายในแต่ละเดือน จากการน าแบบจ าลองการ
พยากรณ์จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดิน

ทางเขา้มาในประเทศไทยในปี 2558 โดยแยกปรมิาณ
ออกเป็นแต่ละเดือนจ านวน 12 เดือน ด้วยวิธีการ
วเิคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมอืงขอ้มูล (Time 
Series Data Mining Techniques)  โดยใช้อลักอรทิึม 
3 แบบ และค านวณหาค่าความคลาดเคลื่อนสมัพทัธ ์
(Magnitude of Relative Error) สามารถแสดงผลได้
จากตารางที ่3 

 
ตารางที ่3 การเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพแบบจ าลองการท านายในแตล่ะเดอืน 
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เมื่อพิจารณาผลการทดลองในตารางที่ 3 พบว่า
การพยากรณ์จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดิน
ทางเขา้มาในประเทศไทย  น ามาทดสอบกบัชุดขอ้มูล
จ านวนนกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทยใน
ปี พ.ศ. 2558 การสร้างแบบจ าลองด้วยเทคนิคการ
ถดถอยเชิงเส้น ให้ค่าประสิทธิภาพดีที่สุด  ได้แก ่
ประเทศญี่ปุ่น มคี่า MMRE เท่ากบั 8.17% การสรา้ง
แบบจ าลองด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน
ส าหรับการถดถอยให้ค่าประสิทธิภาพสูงสุด  3 
ประเทศ ได้แก่  ประเทศจีน มีค่า MMRE เท่ากับ
12.07% ประเทศมาเลเซยี มคีา่ MMRE เทา่กบั8.41% 

และประเทศเกาหล ีมคีา่ MMRE เทา่กบั 14.29% 
วิจารณ์ 

งานวจิยันี้เป็นการสรา้งแบบจ าลองการพยากรณ์
จ านวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเขา้มาใน
ประเทศไทย  โดยใชว้ธิกีารวเิคราะหอ์นุกรมเวลาดว้ย
เทคนิ ค เหมือ งข้อมู ล  (Time Series Data Mining 
Techniques) โดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล 3 เทคนิค 
คื อ  ก า ร ถ ด ถ อ ย เชิ ง เส้ น  (Linear Regression) 
แบบจ าลองโครงข่ ายประส าทเทียมแบบ เปอร์
เซป็ตรอนหลายชัน้ (Multi-Layer Perceptron) และซพั
พอร์ตเวกเตอร์แมชชีนส าหรบัการถดถอย (Support 
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Vector Machine for Regression) โดยมีข ัน้ตอนการ
วิจัยดังนี้  1) ศึกษาปญัหาและวิเคราะห์ข้อมูล จาก
การศึกษาข้อมูลที่ส านักงานสถิติแห่งชาติน ามา
เผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซต ์ในปี พ.ศ. 2550 – 2558 มา
ใช้ ใน ก า รท ด ล อง  2) ก าร เต รีย ม ข้ อ มู ล  (Data 
Preparation) ผู้ วิจัย ได้ เลือกข้อมู ล  4 ป ระ เทศที่
นักท่องเที่ยวเดนิทางเขา้มาในประเทศไทยมากที่สุด  
ได้แก่ ประเทศจีน ประเทศมาเลเซีย ประเทศญี่ปุ่น 
และประเทศเกาหลี โดยแบ่งเป็นชุดข้อมูลรายเดือน 
ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550 – 2558 จ านวน 9 ปี หรือ 108 
เดื อ น  3) ก ารวิ เค ร า ะห์ ข้ อ มู ล  (Data Analysis)  
รปูแบบการพยากรณ์มลีกัษณะเป็นการจดัเรยีงขอ้มูล
แบบอนุกรมเวลา โดยการสรา้งชุดขอ้มูลส าหรบัการ
สร้างแบบจ าลองการพยากรณ์ ผู้วิจัยน าข้อมูลในปี 
พ.ศ. 2550 – 2557 มาเป็นชุดข้อมูลทดสอบ  โดย
แบ่งเป็น ชดุขอ้มลูยอ้นหลงั (Lagged) 1) 3 เดอืน 2) 6 
เดอืน 3) 9 เดอืน และ 4) 12 เดอืน 

ผลการวจิยัพบว่า การวเิคราะห์อนุกรมเวลา
ดว้ยเทคนิคเหมอืงขอ้มลูนัน้ การสรา้งแบบจ าลองการ
พยากรณ์ด้วยวิธี โครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์
เซป็ตรอนหลายชัน้ ใหค้่าความผดิพลาด 27.82% เมื่อ
วดัดว้ยค่า MMRE โดยค่าความผดิพลาดจะลดลงเมื่อ
ใช้วิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนส าหรบัการถดถอย 
โด ย ค่ า  MMRE เท่ า กั บ  10.07% แ ล ะค่ า ค ว าม
ผดิพลาดน้อยทีส่ดุดว้ยเทคนิคการถดถอยเชงิเสน้ โดย
ค่า MMRE เท่ากบั 8.17% จงึเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพ
มากที่สุดที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น  การ
เลือกใช้เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์
เซป็ตรอนหลายชัน้ ใหค้่าความผดิพลาด 41.96% เมื่อ
วดัด้วยค่า MMRE ค่าความผิดพลาดจะลดลงเมื่อใช้
วิธีก ารถดถอย เชิง เส้น  โดยค่ า  MMRE เท่ ากับ 
12.56% และค่าความผดิพลาดน้อยที่สุดด้วยเทคนิค
ซพัพอรต์เวกเตอรแ์มชชนีส าหรบัการถดถอย โดยค่า 
MMRE เท่ากับ 12.07% จึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดที่ใชว้เิคราะห์ขอ้มูลประเทศจนี การเลอืกใช้
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอน 
หลายชัน้ ใหค้า่ความผดิพลาด 89.09% เมื่อวดัดว้ยค่า 
MMRE ค่าความผิดพลาดจะลดลงเมื่อใช้วิธีการ

ถดถอยเชงิเสน้ โดยค่า MMRE เท่ากบั 15.20% และ
ค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดด้วยเทคนิคซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีนส าหรบัการถดถอย โดยค่า MMRE 
เท่ากบั 8.41%  จงึเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดที่
ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประเทศมาเลเซีย การเลือกใช้
เทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบเปอร์เซ็ปตรอน 
หลายชัน้ ใหค้า่ความผดิพลาด 19.43% เมื่อวดัดว้ยค่า 
MMRE ค่าความผิดพลาดจะลดลงเมื่อใช้วิธีการ
ถดถอยเชงิเสน้ โดยค่า MMRE เท่ากบั 14.70% และ
ค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดด้วยเทคนิคซัพพอร์ต
เวกเตอร์แมชชีนส าหรบัการถดถอย โดยค่า MMRE 
เท่ากบั 14.29%  จงึเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ด
ที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประเทศเกาหลี ดังนัน้การสร้าง
แบบจ าลองด้วยเทคนิคการถดถอยเชิงเส้น มีความ
เหมาะสมกับประเทศญี่ปุ่น ด้วยค่า MMRE เท่ากับ 
8.17%  การสร้างแบบจ าลองด้วยเทคนิคซัพพอร์ต
เวกเตอรแ์มชชนีส าหรบัการถดถอย  มคีวามเหมาะสม
กบั 3 ประเทศ คือ ประเทศจีน มีค่า MMRE เท่ากบั 
12.07% ประเทศมาเล เซีย  มีค่ า  MMRE เท่ ากับ 
8.41% และประเทศเกาหลี มีค่ า  MMRE เท่ ากับ 
14.29% 

เมื่อพจิารณาผลการวจิยัอย่างละเอยีดพบว่า  
ประเด็นหลักในการพยากรณ์จ านวนนักท่องเที่ยว
ต่ างประเทศที่ที่ เดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
แบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ผู้พยากรณ์ต้องเลือก
เทคนิคทีม่คีวามเหมาะสมกบัชุดของขอ้มลู  เมื่อผูว้จิยั
พจิารณาแลว้ พบว่าเทคนิคที่แตกต่างกนั  จะมผีลต่อ
ประสิทธิภาพของการท างานที่ต่างกนั  และจ านวน
ขอ้มูลย้อนหลงั (Lagged)  มผีลต่อประสทิธภิาพของ
แบบจ าลองด้วย 2) การเลอืกเทคนิควธิทีี่ใชก้บัขอ้มูล
ทดสอบ (Testing Data Set)  ซึ่งเป็นตัวแทนในการ
ท านาย ควรเลอืกชุดขอ้มูลสุดท้ายที่มคีวามครบถ้วน 
ในทีน่ี้ผูว้จิยัเลอืกปี พ.ศ. 2558 เป็นชุดขอ้มูลทดสอบ
ซึง่จ านวนชุดของขอ้มลูครบถว้นทัง้หมด 12 เดอืน ซึง่
เป็นชุดขอ้มูลทีส่ามารถใชเ้พื่อการทดสอบ 3) จากผล
การทดลองแสดงใหเ้หน็รายละเอยีดในแต่ละเดอืน โดย
การวิจัย แบ่ งข้อมู ล ออก เป็ น  12 เดื อน  พ บ ว่ า
ประสทิธิภาพของ MAE ในแต่ละเดือนที่แตกต่างกนั 
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ดงันัน้การพจิารณาจ านวนนักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้
มาในประเทศไทยนัน้ มปีรมิาณทีแ่ตกต่างกนัไปในแต่
ละเดือน ซึ่งจ านวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้มานัน้  
บางเดือนอาจมีจ านวนน้อยมาก ทัง้นี้อาจขึ้นอยู่กับ
ปญัหาภายในประเทศของนักท่องเที่ยว เช่น ปญัหา
ด้านเศรษฐกิจ การเมือง และปญัหาด้านก่อการร้าย 
ซึง่มผีลต่อการวเิคราะหอ์นุกรมเวลาดว้ยเทคนิคเหมอืง
ข้ อ มู ล (Time Series Data Mining Techniques)  
เนื่องจากมีผลต่อประสิทธิภาพการวัดด้วยค่าความ
คาด เคลื่ อน สัมพัท ธ์  (Magnitude of the Relative 
Error: MRE) ซึ่งส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพของค่า
ค่าเฉลี่ยความคาดเคลื่อนสมัพทัธ์ (Mean Magnitude 
of the Relative Error: MMRE) ที่ ใ ช้ ใน ชุ ด ข้ อ มู ล
ทดลอง ในการหลกีเลี่ยงค่าความเอนเอยีง (Bias) นัน้  
ไม่ควรเลือกการตดัขอ้มูลที่มคี่าน้อยเกนิไปหรอืมาก
เกินไป ในชุดข้อมูลทั ้ง  3 เทคนิ ค  แม้ว่ าจ านวน
นักท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาในประเทศไทยในแต่ละ
เดือนนัน้มีความแตกต่างกนัมากท าให้ค่า MMRE มี
ความคลาดเคลื่อนสงู เพื่อใหผ้ลของการพยากรณ์และ
วเิคราะห์ขอ้มูลทีถู่กต้อง และตรงตามความเป็นจรงิที่
ใชใ้นการพยากรณ์มากทีส่ดุ  
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เครือข่ายแบบเบยส์ าหรบัการท านายพฤติกรรมลกูค้าอสงัหาริมทรพัย ์
Bayesian Network for Predicting Customer Behavior of Real Estate 

 
นพดล เกตวุรวฒิุชยั,1* และ ผศ.ดร. วฤษาย ์ร่มสายหยุด1 

Noppadol Ketvorravuttichai,1* and Asst.Prof.Dr. Walisa Romsaiyud1 
 

ABSTRACT 
The growth of the Real Estate industry has determined an increased level of competition for Real 

Estate Agencies. Bayesian Learning is a classification technique based on probabilistic graph model that 
represents a set of random variables and their conditional dependencies a directed acyclic graph (DAG). 
For Naïve Bayes Classifier have certain types of learning problems and more accuracy on predictive 
model. In this paper proposed two methods; 1) to generate the predictive model based on the customer 
behavior property and 2) to recommend the customer or buyer the best property. This paper conduct 
experiments on real word data set from the Real Estate business on 3,283 records, the training data 70% 
on 2,299 records for generating model and testing data 30% on 984 records. For the results shown the 
more accuracy than 79.25% the precision value = 76.6% and the recall = 79.3% Furthermore, the 
accuracy of the proposed model's predictions is determined. The result shows that the predictions given 
by the models are accurate and can be used in real-life situations. 
Keywords: Bayesian Learning, Naïve Bayes Classifier, Bayesian Network 
 

บทคดัย่อ 
 การเจรญิเตบิโตของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์ มกีารแข่งขนัสูงทัง้ในเขต กรุงเทพมหานคร ปรมิณฑล และ

ต่างจงัหวดั การเรยีนรูแ้บบเบยเ์ป็นวธิกีารจ าแนกประเภทขอ้มลูโดยอาศยักราฟความน่าจะเป็น จากตวัแปรสุม่และ
การอ้างอิงตามเงื่อนขส าหรบัวฏัจักรกราฟ ตัวจ าแนกนาอีฟ เบย์ (Naïve Bayes Classifier) เป็นวิธีการเรยีนรู้
ปญัหาเพื่อพฒันาแบบจ าลองการท านายทีม่คีวามถูกต้องและแม่นย าสูง งานวจิยันี้ขอน าเสนอ 2 ส่วน 1) เทคนิค
การวเิคราะหเ์ครอืขา่ยแบบเบยส์ าหรบัการท านายพฤตกิรรมลกูคา้อสงัหารมิทรพัย ์และ 2) เพื่อแนะน าลูกคา้หรอืผู้
ซื้อในการซื้ออสงัหารมิทรพัย์ทีด่ทีีสุ่ด การด าเนินการทดลองนี้เกีย่วกบัขอ้มลูจรงิของธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์จ านวน 
3,283 เรคคอร์ด โดยแบ่งเป็นขอ้มูลอบรม (Training data) เป็น 70% หรอืจ านวน 2,299 เรคคอร์ด เพื่อมาสรา้ง
แบบจ าลอง และขอ้มลูทดสอบ (Testing data) เป็น 30% หรอืจ านวน 984 เรคคอรด์ ซึง่ผลลพัธ์แสดงความถูกตอ้ง
เท่ากับ 79.25% ค่าความแม่นย า (Precision) เท่ากับ 76.6% และค่าความครบถ้วน (Recall) เท่ากับ 79.3% 
ผลลพัธส์ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้กดิประโยชน์ต่อธุรกจิไดจ้รงิ  
ค าหลกั: การเรยีนรูแ้บบเบย,์ ตวัจ าแนกนาอฟีเบย,์ เครอืขา่ยแบบเบย ์
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ค าน า 
ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย์เป็นรปูแบบซื้อ-ขายทีอ่ยู่

อาศยั โดยบรษิัทอสงัหารมิทรพัย์ สรา้งบ้านบนที่ดิน
จดัสรรและด าเนินการขายให้แก่ลูกคา้ ความต้องการ
ซื้อของลูกคา้ในแต่ละปีมคีวามต้องการทีผ่นัผวนหรอื
แตกต่างกนัอย่างมาก ท าใหก้ารแข่งขนัทางการตลาด
ของบริษัทอสังหาริมทรพัย์สูงมาก โดยบริษัทและ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะต้องช่องทางหรอืโอกาสในการ
เพิ่มยอดลูกค้าและเพิ่มยอดขาย ในปจัจุบันการ
วเิคราะหล์ูกคา้จะเป็นหน้าทีข่องเจา้หน้าทีฝ่า่ยขาย ซึง่
ด าเนินการวิเคราะห์ลูกค้าจากประสบการณ์ ความ
ช านาญเฉพาะตวัแต่อาจท าใหว้เิคราะหไ์มถ่กูตอ้ง ขาด
ความน่าเชื่อถือหรอืเสยีโอกาสทางการค้าได้ และใน
ฝ่ายวางแผนแต่เดิมมีข้อมูลของลูกค้าอยู่แล้ว แต่ใช้
ประโยชน์จากขอ้มูลลูกค้าได้บางส่วน ไม่สามารถน า
ข้อมูลไปวิเคราะห์ เชิงลึกจากความสัมพันธ์ของ
พฤติกรรมลูกค้าได้ ซึ่งหากทราบถึงพฤติกรรม จะ
สามารถน าไปสู่การวางแผนกลยทุธท์ีจ่ะดงึดูดลกูคา้ได ้
ดว้ยวธิตี่างๆ เพิม่ขึน้ 

ดังนัน้ในงานวิจยันี้ขอน าเสนอเครอืข่ายแบบ
เบ ย์ ส า ห รั บ ก า ร ท า น า ย พ ฤ ติ ก ร ร ม ลู ก ค้ า
อสงัหารมิทรพัย์  โดยน าเครอืขา่ยแบบเบย(์Bayesian 
Network) มาวิเคราะห์เพื่อท านายพฤติกรรมลูกค้า
อสังหาริมทรพัย์และสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์
ดึงดูดลูกค้า เพิ่มประสิทธิภาพ ให้แก่ธุ รกิจ  โดย
แบบจ าลองของนาอฟีเบย ์(Naïve Bayes) เป็นการน า
พฤตกิรรมต่างๆ ของขอ้มลูลกูคา้ทีม่อียูเ่ดมิ ทีล่กูคา้ได้
กรอกแบบสอบถามทัง้ลูกค้าที่ซื้ อและไม่ซื้อ มา
ด าเนินการวเิคราะห์ เพื่อน าไปพฒันาแบบจ าลองทีจ่ะ
ไปใชร้่วมกบัการท างานของเจ้าหน้าทีข่ายในการเพิม่
ยอดขาย ลดขัน้ตอนการท างานและลดขอ้ผดิพลาด ใน
การตดัสนิใจประเมนิลูกคา้ทีจ่ะตดิตาม โดยน าขอ้มลูที่
มอียูน่ ามาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เพือ่ตอบโจทยแ์ละแกไ้ข
ปญัหา เพิม่ประสทิธภิาพของธุรกจิได ้และยงัสามารถ
น าแบบจ าลองที่ได้ ไปด าเนินการพัฒนาระบบการ
ท านายพฤติกรรมส าหรบัการคัดกรองลูกค้า ให้แก่
เจา้หน้าทีฝ่า่ยขายไดใ้นทกุพืน้ทีก่ารขายอกีดว้ย 

 

อปุกรณ์และวิธีการ 
 เครอืขา่ยแบบเบย์ (Bayesian Network) เป็น
แบบจ าลองกราฟทีม่กีารแจกแจงความน่าจะเป็นร่วม 
(Joint Probability Distribution)  เพื่ อ ที่ จ ะ แ ส ด ง
ความสมัพันธ์ระหว่างโหนด (Node) เก็บข้อมูลแจก
แจงอย่างมีเงื่อนไข คิดค้นโดย นักคณิตศาสตร์ชาว
องักฤษ นายโทมสั เบย ์(Thomas Bayes)ตารางความ
น่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข (Conditional Probability 
Table: CPT ) การสรา้งการ แจกแจงความน่าจะเป็น
รว่ม ตอ้งสรา้งตารางทีใ่สเ่หตุการณ์ทีเ่ป็นไปได้2nodes 
กรณี บางกรณีหาความน่าจะเป็นของทุกเหตุการณ์
ไม่ได ้จงึสามารถลดขนาดตารางลงไดใ้นกรณีทีค่วาม
น่าจะเป็น ร่วมมมีากเกนิไป ซึง่ตารางทีม่ขีนาดเลก็ลง
นี้ คอืตารางความน่าจะเป็นแบบมเีงือ่นไข(Conditional 
Probability Table: CPT ) ซึ่งตาราง CPT นี้จะอยู่ทุก
โหนด และบอกผลกระทบของโหนดพ่อแม่ (Parent 
nodes ) ทีม่ผีลกบัโหนดลกู (Child node) 
 แบบจ าลองของนาอฟีเบย์ คอืโมเดลการคดั
แยกประเภทขอ้มูลที่ใช้หลกัความน่าจะเป็นซึ่งอยู่บน
พืน้ฐานของBayes' Theorem และสมมตฐิาน ทีใ่หก้าร
เกิ ด ข อ ง เห ตุ ก า ร ณ์ ต่ า ง ๆ เ ป็ น อิ ส ร ะ ต่ อ กั น 
(independence)จากสมการความน่าจะเป็นไปสูท่ฤษฎี
ของเบย ์(Bayes' Theorem ) ดงันี้ (ณฎัฐา, 2547) 
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BAP
BAP


                       (1)  

)( BAP คอืคา่ความน่าจเป็นทีเ่กดิเหตุการณ์ B ขึน้  
   กอ่นและจะมเีหตุการณ์ A ตามมา 

)( BAP  คอืค่าความน่าจะเป็นที่เหตุการณ์ A และ    
   เหตุการณ์ B เกดิขึน้รว่มกนั 
  )(BP    คอืคา่ความน่าจะเป็นทีเ่หตุการณ์ B เกดิขึน้ 

การที่แอดทริบิวต์ A = a1 a2....  aM   ที่
เกิดขึ้นใน Training data อาจจะมีจ านวนน้อยมาก
หรือไม่มีรูปแบบของแอดทริบิวต์แบบนี้ เกิดขึ้นเลย 
ดงันัน้จงึไดใ้ชห้ลกัการทีแ่ต่ล่ะแอดทรบิวิต์ เป็น อสิระ
ต่อกนั สามารถเปลีย่นสมการ )( BAP ไดเ้ป็น 

)( BAP = P (a1|B) × P (a2|B) × ...P(aM|B)           (2) 
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ตารางที ่1 ตวัอยา่งตารางขอ้มลูลกูคา้ทีช่มโครงการ 
No   เพศ          อายุ          รายได ้          สือ่          ซื้อ/ไมซ่ือ้ 
1     ชาย         <15ปี        20k-50k฿        TV             Yes 
2     ชาย      16-30ปี          8k-20k฿        วทิยุ           Yes 
3     หญงิ        <15ปี          8k-20k฿        วทิยุ            No 
4     ชาย      31-45ปี        20k-50k฿         TV            Yes 
5     หญงิ     16-30ปี          8k-20k฿        นสพ.          Yes 
6     ชาย      16-30ปี      50k-100k฿          TV             No 
7    เพศที3่   31-45ปี       50k-100k฿         วทิย ุ         Yes 
8     ชาย        45ปี>         20k-50k฿         TV             No 
9     หญงิ     16-30ปี       50k-100k฿         วทิย ุ         Yes 
10   หญงิ     31-45ปี         20k-50k฿         TV             No 
11   หญงิ        45ปี>       50k-100k฿         วทิย ุ         Yes 
12   ชาย      31-45ปี         20k-50k฿         TV            Yes 
13   หญงิ        <15ปี       50k-100k฿         วทิย ุ         Yes 
14   หญงิ        45ปี>        20k-50k฿          วทิยุ          Yes 

จากขอ้มลูตารางที1่ สามารถน าขอ้มลูมาสรา้ง 
Training data ไดใ้นโมเดล Naïve Bayes ดงัต่อไปนี้ 

P(ซือ้= Yes) = 10/14 = 0.71 
P(ซือ้ = No ) = 4/14 = 0.29 

 
ตารางที ่2 แสดงโมเดล Naïve Bayes 
        Attribute               ซื้อ = Yes         ซื้อ = No 
         เพศ = ชาย                4/10 = 0.40        2/4 = 0.50 
         เพศ = หญงิ               5/10 = 0.50        2/4 = 0.50 
         เพศ = เพศที3่            1/10 = 0.10        1/7 = 0.14 
         อายุ =  <15ปี             2/10 = 0.20        1/4 = 0.25 
         อายุ =  16-30ปี           3/10 = 0.30        1/4 = 0.25 
         อายุ =  31-45ปี           3/10 = 0.30        1/4 = 0.25 
         อายุ =  45ปี>             2/10 = 0.20        1/4 = 0.25 
      รายได ้= 8k-20k฿          2/10 = 0.20        1/4 = 0.25 
      รายได ้= 20k-50k฿        4/10 = 0.40        2/4 = 0.50 
      รายได ้= 50k-100k฿       4/10 = 0.40       1/4 = 0.25 
          สือ่ = นสพ.              2/10 = 0.20        1/7 = 0.14 
          สือ่ = TV                 3/10 = 0.30        3/4 = 0.75 
          สือ่ = วทิยุ               5/10 = 0.50        1/4 = 0.25 

จาก ตารางที ่2 สามารถ น ามา ทดสอบความ
น่าจะเป็น ความถุกตอ้งของ โมเดล Naïve Bayes ได ้
โดยใชส้มการ ที ่(2)  โดยน าขอ้มลู Training data มา
แทนค่า จาก โมเดลสุ่มเหตุการณ์ ที ่8 ทีม่คี่าซือ้ = No  
ใน Training data  และแทนสูตรลงสมการจะได้ว่า   
(ปิยะรตัน์, 2551) 

 

P(ซือ้ = Yes) 
 =  P(เพศ = ชาย|ซือ้ = Yes) × 
     P(อายุ = 45ปี>|ซือ้ = Yes) × 
     P(รายได ้= 20k-50k฿|ซือ้= Yes) ×  
     P(สือ่ = TV|ซือ้= Yes) 
            =  0.40 × 0.20 × 0.40 × 0.30 
 =  0.0096 
P(ซือ้ = No) 
             =  P(เพศ = ชาย|ซือ้ = No) × 
       P(อาย ุ= 45ปี>|ซือ้ = No) × 
       P(รายได ้= 20k-50k฿|ซือ้= No) ×  
       P(สือ่ = TV|ซือ้= No) 
             =  0.50 × 0.25 × 0.50 × 0.75 
             =  0.0468 
P(ซือ้ = Yes) =0.0096 < P(ซือ้ = No) =0.0468 
เพราะฉะนัน้ P(ซือ้ = No)มคีา่มากกว่า P(ซือ้ = Yes) 
จงึท าใหผ้ลลพัธท์ีไ่ด ้คอื  ซือ้= No ตรงตาม Training 
data ในตารางที ่2  
 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ Weka เป็นโปรแกรม
ส าหรบัท าเหมอืงขอ้มลูซึง่ในงานวจิยันี้ไดน้ ามาใชเ้พื่อ
สรา้งโมเดลการท านายพฤติกรรมลูกคา้โดยน าขอ้มูล
เข้าสู่โปรแกรมในรูปแบบของ สกุลไฟ .CSV และ
เลอืกใชอ้ลักอรทิึม่ Naïve Bayes เพือ่สรา้งโมเดล จาก
ขอ้มูล 70% หรอื Training data จากนัน้น า ขอ้มูลอกี 
30% หรอืTesting data น าเขา้มาเพื่อทดสอบ ความ
เทีย่งตรง และแมน่ย าของโมเดลในการท านายผล ดว้ย
โปรแกรม Weka  

 
รปูที ่1 แสดงสถาปตัยกรรมของการท านายพฤตกิรรม
ลกูคา้ดว้ย Naïve Bayes ของงานวจิยันี้ ดว้ย Weka 
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 จากรปูที ่1 ถงึกระบวนการท านายจากโมเดล
ที่สร้างขึ้นจากการ Training Data และทดสอบด้วย 
Testing Data ทั ้ง 2 โม เดล เพื่ อการท านายผลที่
ถกูตอ้งและแมน่ย าทีส่ดุ  
 โดยในงานวจิยันี้ไดส้รา้งโมเดลในการท านาย
พฤตกิรรมลูกคา้อสงัหารมิทรพัย ์ทัง้หมด 2 โมเดลคอื                     
1) โมเดลท านายการตดัสนิใจซือ้หรอืไมซ่ือ้ของลกูคา้ 
   (Model Prediction purchase decisions) 
2) โมเดลท านายตวัเลอืกแบบบา้นทีเ่หมาะกบัลกูคา้ 
    (Model Prediction choice style house)  
จากชุดขอ้มูลเดียวกนั โดยที่ โมเดลที่ 1 ใช้ขอ้มูลใน
การสรา้งโมเดล จากขอ้มลูทีล่กูคา้ท าการซือ้และไม่ซื้อ
ส่วน โมเดลที่ 2 ใช้ข้อมูลเฉพาะลูกค้าที่ท าการซื้อ
เท่านัน้และซื้อแบบใด ในการน ามาสร้างโมเดลการ
ท านาย 

โป รแกรมคอมพิ ว เตอร์  GeNIe2.0 เป็ น
โปรแกรมเหมอืงขอ้มูล ที่ใชอ้อกแบบโครงสรา้ง หรอื
เครือข่ายแบบเบย์ (Bayesian Network) วิเคราะห์
ความสมัพนัธข์องขอ้มลู โดยใช ้อลักอรทิีม่ การเรยีนรู้
แบบ เบย์ (Bayesian Learning) ที่ส ามารถท าการ
วเิคราะหห์าความสมัพนัธ์ของพฤตกิรรมลูกคา้ออกมา
ในรูป แบบของโครงสร้า ง แบบ เบย์  (Bayesian 
Network) ได(้อษุานาฎ, 2551) 

โดย Bayesian Learning คือ วิธีการเรียนรู้
เครอืข่ายแบบเบย์ เป็นวิธีการเรยีนรูค้วามน่าจะเป็น
เพื่ อช่วย การสร้างแบบจ าลอง  (Model) ที่อยู่ ใน
รูปแบบโครงสรา้งของเครอืข่ายแบบเบย์ โดยการหา
ความสมัพนัธข์องขอ้มลู(วจิติรา,2556)  

 
รปูที ่2 โครงสรา้งสถาปตัยกรรมการเรยีนรูพ้ฤตกิรรม

ลกูคา้ ดว้ยวธิ ีBayesian Learning 

 โดยในงานวจิยันี้ไดท้ าการสรา้งเครอืขา่ยแบบ
เบ ย์  (Bayesian network) เพื่ อ น า ม า วิ เค ร า ะ ห ์
พฤตกิรรมลูกคา้เพื่อหาความสมัพนัธ์ของขอ้มูล ด้วย
ชุดขอ้มูล 2 ชุดเพื่อทราบถึงความแตกต่างของลูกค้า 
ทัง้ 2 กลุ่ม ดงันี้ 
1) ชดุขอ้มลูของลกูคา้ทีท่ าการซือ้บา้นเทา่นัน้ 
2) ชดุขอ้มลูของลกูคา้ทีเ่ขา้ชมโครงการแต่ไมท่ าซือ้ 
 วธิกีารทดสอบความถูกต้องของโมเดลในการ
ท านาย แบ่งเป็น 2 วธิ ี
 1) วิธี Percentage split คือวิธีการที่ เราน า
ข้อมูล มาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน ของ Training 
Data และ Testing Data ส่วนใหญ่จะแบ่งในอตัราสว่น
ทีจ่ านวนขอ้มลูของ Training Data มมีากกว่า Testing 
Data เชน่ 70%:30%  หรอื 80%:20% เป็นตน้  
 2) วิธี K-fold Cross validation เป็นวิธีแบ่ง
ขอ้มูลออกเป็น 3-10 ชุด ในตอน แรกเลอืกขอ้มลูกลุ่ม
ที ่1 เป็นขอ้มลูชุดทดสอบ และขอ้มลูชดุทีเ่หลอืจะเป็น
ข้อมูลชุดสอน น าข้อมูลไป classify จากนัน้จะสลับ
ขอ้มลูกลุ่มที ่2 มาเป็นชดุทดสอบและขอ้มลูกลุ่มอืน่ๆที่
เหลอืเป็นชุดสอนสลบัอยา่งนี้ไปเรื่อยๆจนครบ K กลุ่ม 
ในขัน้ตอนสุดทา้ยจะหาคา่เฉลีย่ของคา่ความถกูตอ้งใน
แต่ละกลุ่ม วธิกีารนี้ขอ้มูลทุกตวัอย่างจะได้เป็นทัง้ชุด
ทดสอบและชดุสอนดงัตวัอยา่ง(สรญัญา, 2554)  
  

1 2 3 4 5 
ขอ้มลูที ่1 เป็น Testing Data 

1 2 3 4 5 
ขอ้มลูที ่4 เป็น Testing Data 

โดยที ่             ทัง้หมดจะเป็นTraining Data 
และ                จะเป็นTesting Data 
รปูที ่3 แสดงวธิแีบบ วธิ ีK-fold Cross validation 5 

 
 ตัววัดประสิทธิภาพของโมเดลการจ าแนก
ประเภทขอ้มลู คา่ประสทิธภิาพของโมเดล ม ีดงันี้ 
(เอกสทิธ,ิ 2557) 
 Precision เป็นการวัดค่าความแม่นย าของ
โมเดล พจิารณาแยกทลีะคลาส 
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  Recall เป็นการวดัค่าความถกูตอ้งของโมเดล 
พจิารณาแยกทลีะคลาส 
 F-measure เป็นการวัดค่า Precision และ 
Recallพร้อมกันของโมเดลโดย พิจารณาแยกทีละ
คลาส 
 Accuracy    = เป็นการวดัความถกูตอ้งของ
โมเดล โดยพจิารณารวมทกุคลาส 
 การหาคา่ตวัวดัประสทิธภิาพไดม้าจากตาราง
และสตูรดงันี้ 
ตารางที ่3 แสดงตาราง confusion matrix 

Predicted/actual Yes No 
Yes TP FP 
No FN TN 

  
 ในตารางที ่3 โดยขอ้มลูดา้นคอลมัน์คอื คลาส
ที่อยู่ในข้อมูล Training Data (actual) และข้อมูลใน
แนวแถว คอื คลาสที่โมเดลท านายมาได้ (predicted) 
และคา่ในตารางประกอบดว้ย (เอกสทิธ,ิ2557) 
 True Positive (TP) คื อ  จ า น วน ข้ อ มู ล ที่
ท านายถกูว่าเป็นคลาสซึง่ก าลงัสนใจอยู่ 
 True Negative (TN)   คือ จ านวนข้อมูลที่
ท านายถกูว่าเป็นคลาสซึง่ไมไ่ดส้นใจอยู ่
  False Positive (FP)   คือ จ านวนข้อมูลที่
ท านายผดิมาเป็นคลาสซึง่ก าลงัสนใจอยู่ 
  False Negative (FN) คือ  จ านวนข้อมูลที่
ท านายผดิมาเป็นคลาสซึง่ไมไ่ดส้นใจอยู ่
โดยมสีตูรค านวณดงันี้ 
Precision = True Positive

True Positive+False Positive      
       (4)                                

 
      Recall = True Positive

TruePositive−𝐹𝑎𝑙𝑠𝑒𝑁𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒
              (5)     

                                                             
F-measure = 2× Precision × Recall 

Precision+Recall
                   (6)                                          

 
ผล 

 ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  Model 1 Prediction 
purchase decisions ส าหรับ  การสร้างโมเดลการ
ท านายพฤติกรรมลูกค้าว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อ โดย
เปรยีบเทยีบวธิกีารวเิคราะห์แบบ Naïve Bayes และ

การวิเคราะห์แบบ โครงข่ายประสาทเทียม (Neural 
Network) วิธีการวิเคราะห์ความแม่นย าในรูปแบบ
ต่างๆเพือ่น าผลทีด่ทีีส่ดุน าไปใชง้าน ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่4 แสดงผลของโมเดล  
  วธิกีารวเิคราะห ์         Naïve Bayes          Neural Network 
Cross Validation 3  76.30%        76.24% 
Cross Validation 4   76.05%  73.53% 
Cross Validation 5  76.21%  74.93% 
Cross Validation 6  76.42%  74.01% 
Cross Validation 7   76.66%  75.90% 
Cross Validation 8   76.66%  74.80% 
Cross Validation 9   76.54%  73.62% 
Cross Validation 10  76.36%  73.56% 
    Split 90:10        75.30%  72.86% 
    Split 80:20  77.53%  73.97% 
    Split 70:30   79.25%  75.63% 
    Split 60:40  76.16%  75.39% 
    Split 50:50  75.50%  74.55%  
    ค่าเฉลีย่รวม  76.53%  74.55%                      
 จากตารางที ่4 สรปุไดว้่าวธิกีารวเิคราะหแ์ละ
สรา้งโมเดลทีด่ทีีส่ดุในอลักอรทิมึ Naïve Bayes คอืวธิ ี  
Split 70:30 โดยได้ค่ าความถูกต้องของโม เดลที่
79.25% และ อลักอรทิมึ Neural Network ใชว้ธิ ี
 K-fold Cross Validation 3 ไดผ้ลทีด่ทีีส่ดุที ่76.24%   
                   

 
รปูที ่4 แสดงผลของการ Training Data โดยใช้

อลักอรทิมึ Naïve Bayes ดว้ยวธิ ีsplit 70:30เพือ่วดั
คา่ความถกูตอ้งและคา่ความแมน่ย าของโมเดลที ่1 

และสรปุคา่ความแมน่ย าในตารางที ่5 
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รปูที ่5 แสดงผลของการ Training Data โดยใช้

อลักอรทิมึ Neural Network ดว้ยวธิ ีK-fold Cross 
validation 3 

จากรปูที ่4 และ 5 แสดงผลลพัธ ์เปรยีบเทยีบ
ผลที่ได้จากการท านายของตวัวดัประสทิธภิาพได้ผล
ดงันี้      
ตารางที ่5 แสดงผลของตวัวดัประสทิธภิาพโมเดล   
ตวัวดัประสทิธภิาพ           Naïve Bayes      Neural Network 
     Precision  0.766          0.725 
      Recall  0.793          0.762 
      F-Measure  0.770          0.733 
      Accuracy  0.792          0.762 

        
 ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์  Model 2 Prediction 

choice style house ส าหรับ  การสร้างโมเดลการ
ท านายพฤติกรรมลูกค้าว่าควรเลือกบ้านแบบใด 
ดงัต่อไปนี้ 

 
รปูที ่6 กราฟแสดงความถูกตอ้งในการท านายของอลักอริ
ทึม่Naïve Bayes และ Neural Network ของโมเดลที1่ 
 จากรูปที่ 6 แสดงให้เห็นว่า Naïve Bayes  
โดยรวมและค่าความถูกต้องสูงที่สุด กว่าค่าของ 

Neural Network ดั ง นั ้ น  ง า น วิ จั ย นี้ จึ ง เลื อ ก ใช้
อลักอรทิมึ Naïve Bayes ในการวจิยั 
ตารางที ่6 แสดงผลของโมเดลที ่2 
  วธิกีารวเิคราะห ์         Naïve Bayes          Neural Network 
Cross Validation 3  64.19%   59.94% 
Cross Validation 4   62.59%  57.55% 
Cross Validation 5  61.93%  57.29% 
Cross Validation 6  63.52%  60.47% 
Cross Validation 7   63.13%  58.88% 
Cross Validation 8   63.13%  61.53% 
Cross Validation 9   63.92%  62.20% 
Cross Validation 10  63.92%  63.39% 
    Split 90:10      62.66%  58.66% 
    Split 80:20  62.91%  67.54% 
    Split 70:30   64.60%  61.50% 
    Split 60:40  63.57%  60.92% 
    Split 50:50  64.19%  57.55%  
    ค่าเฉลีย่รวม  63.40%  60.57%                      

  
 จากตารางที ่6 สรปุไดว้่าวธิกีารวเิคราะหแ์ละ
สรา้งโมเดลทีด่ทีีส่ดุในอลักอรทิมึ Naïve Bayes คอืวธิ ี  
Split 70:30 โดยได้ค่ าความถูกต้องของโม เดลที่
64.60% และ อลักอรทิมึ Neural Network ใชว้ธิ ี

Split 80:20 ไดผ้ลทีด่ทีีส่ดุที ่67.44%                  

รปูที ่7 แสดงผลของการ Training Data โดยใช ้
อลักอรทิมึ Naïve Bayes ดว้ยวธิ ีsplit 70:30 

70%

75%

80%

Naïve Bayes Neural Network
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รูปที่  8 แสดงผลของการ  Training Data โดย ใช้
อลักอรทิมึ Neural Network ดว้ยวธิ ีsplit 80:20                                                                                              

จากรูปที่ 7 และ 8 แสดงผลลัพธ์ที่ท าการ 
เปรียบ เทียบผลที่ ได้จากการท านายของตัววัด
ประสทิธภิาพไดผ้ลดงันี้      
ตารางที ่7 แสดงผลของตวัวดัประสทิธภิาพโมเดล   
ตวัวดัประสทิธภิาพ            Naïve Bayes    Neural Network 
     Precision  0.651         0.693 
      Recall  0.646         0.675 
      F-Measure  0.648         0.677 
      Accuracy  0.646         0.675 

  จากผลการท านายของ โมเดลที ่2 นี้คา่
ความถกูตอ้งของการท านายมคีา่ เฉลีย่ที ่63.40% 
(Naïve Bayes) เนื่องจากผลท านายการเลอืกแบบ
บา้นใหล้กูคา้นัน้ สามารถท าการเสนอผลท านายที่
ใกลเ้คยีงได ้จากความใกลเ้คยีงของขอ้มลู 

 
รปูที ่9 แสดงการแนะน าแบบบา้นทีใ่กลเ้คยีงกบัผล

การท านายได ้
  รูปที่ 9 แสดงการแนะน าลูกค้าจากค่าผล
ท านาย สามารถแนะน าได้ตามค่าผลท านายและ
สามารถแนะน าแบบบา้นใกลเ้คยีงกบัผลท านายได้ 
เชน่ผลท านายว่าลูกคา้ควรซื้อบา้นแบบ Bเพราะฉะนัน้
เจ้าหน้าที่ขายสามารถแนะน าลูกค้า ให้เลือกซื้อบ้าน

แบบ B เป็นอนัดบัแรก และสามารถแนะน าบา้น แบบ 
A และ C เป็นตวัเลอืกใกลเ้คยีงได ้ 

 
รปูที ่10 กราฟแสดงความถูกตอ้งในการท านายของอลักอ
รทิึม่Naïve Bayes และ Neural Networkของโมเดลที2่ 
 จากรูปที่ 10 แสดงให้เห็นว่า Naïve Bayes  
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดบัทีส่งูกว่า แต่ค่าความถูกตอ้ง
ทีสู่งที่สุดเป็น Neural Network แต่จากกราฟแสดงถึง
การท านายทที่เฉลี่ย ต ่ ากว่า  Naïve Bayes อีกทัง้
โมเดลที ่2 การท านายเป็นการท านายผลทีม่ปีมากกว่า 
2 ค าตอบดงันัน้แต่มวีธิกีารแนะน าใกลเ้คยีงตามรปูที ่8 
ไดด้งันัน้งานวจิยันี้จงึเลอืกใชอ้ลักอรทิมึ Naïve Bayes 
ในการวจิยั เพราะคา่ท านายเฉลีย่ดกีว่า 
 การวิเคราะห์ ด้วย Bayesian Learning เพื่อ
สรา้ง โครงสรา้งตวามสมัพนัธ ์หรอืเครอืขา่ยแบบ เบย์ 
ดว้ย GeNIe 
 ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจาก
ขอ้มลูลกูคา้ทีท่ าการซือ้แลว้เทา่นัน้ไดผ้ลดงัต่อไปนี้ 

 
รปูที ่11 แสดงความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมลกูคา้ทีท่ า

การซือ้บา้นแลว้ 

50%

55%

60%

65%

70%

Naïve Bayes Neural Network
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และผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของขอ้มูลลูกคา้ใน
ชดุขอ้มลูทีล่กูคา้ไมท่ าการตดัสนิใจซือ้ไดด้งันี้ 

 
รปูที ่12 แสดงความสมัพนัธข์องพฤตกิรรมลกูคา้ทีไ่ม่

ท าการตดัสนิใจซือ้ 
 จากรปูที ่11 และ 12 เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึ
พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างของลูกคา้ทีซ่ื้อและไม่ซื้อจากชุด
ขอ้มลูรวมทีเ่ป็นชุดเดยีวกนั ท าการแยก ชดุขอ้มลูเพื่อ
การวเิคราะห ์
 

วิจารณ์ 
งานวิจัยนี้ ได้สร้างโมเดลเพื่ อมาท านาย

พฤติกรรมของลูกค้าอสงัหารมิทรพัย์ด้วย วิธีเหมอืง
ขอ้มูล โดยใช้ อลักอรทิมึของ Naïve Bayes และการ
สรา้งโครงสรา้งความสมัพนัธ์แบบ Bayesian Network 
เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในดา้นธุรกจิ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ในแง่มุมต่างๆได้  โดย 
อัลกอริทึมของ Naïve Bayes นั ้น  เป็ น  รูป แบบ
อลักอริทึมที่ ข้อมูลแต่ล่ะข้อมูล เป็นอิสระต่อกันไม่
จ าเป็นต้องพึ่งพากัน ท าให้ อัลกอริทึมของ Naïve 
Bayes มคีวามหน้าเชือ่ถอืในการ ท านาย พฤตกิรรมที ่
อาจจะไม่เกีย่วขอ้งกนัเลย เช่น ทีท่ างาน กบั ที่อยู่จึง
ท าให้ ทฤษฎีนี้  ใช้ได้กบัหลาย สมการเพื่อ หาความ
น่าจะเป็นต่างกนัได ้   
         Bayesian Learning เป็นการหาความสมัพนัธ์
กบัขอ้มลูทีเ่กดิขึน้ซ ้าๆท าใหเ้กดิเชือ่มเป็ความสมัพนัธ์
ของขอ้มลูในส่วนทีไ่มอ่าจคาดคดิได ้แต่ขอ้มลูเหล่านัน้
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหากภาคธุรกิจ
จ าเป็นตอ้งเรยีนรูพ้ฤตกิรรมลกูคา้จงึจ าเป็นตอ้งมวีงจร
การเรยีนรูล้กูคา้ เพือ่เป็นการปรบัปรุงขอ้มลูพฤตกิรรม
ลูกคา้ใหท้นัต่อยุค สมยั และสามารถตอบสนองความ
ตอ้งการลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

 จากงานวจิยันี้สามารถน าไปต่อยอดทางธุรกจิ
และทางการศกึษาได้ ในทางธุรกจิ อาจจะท าส่วนต่อ
ขยาย สร้างแอพพิเคชัน่  โดยน าโมเดล ทัง้Naïve 
Bayes แ ล ะ  Bayesian Learning เพื่ อ ก า ร เรีย น รู้
พฤติกรรมลูกค้าอย่างรวดเร็ว ตอบสนองได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ในทางการศกึษา ทฤษฎี ของเบย์ เป็น
ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัคณิตศาสตร ์มกีารพฒันากนั
อย่างต่อเนื่อง จงึยงัสามารถศกึษาและเรยีนรูเ้พิม่เตมิ 
คดิคน้ ทฤษฎใีหม่ๆ ได ้
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Service Blueprinting for Service Innovation 
A case study: a follow- up system of graduate student’s dissertation/thesis 

 
สิทธิพงษ์ ฉิมไทย1* และ ผศ.ดร. สรุางคนา ธรรมลิขิต2 

Sithipong Chimthai1* and Asst.Prof.Dr. SurangkanaTharmlikit2 
 

ABSTRACT 
 Service science is an interdisciplinary nature of service, connecting across technology, business, 
social and systematic about innovating in service. Service innovation creates improvement of a service 
system which is made up of clients and providers co-creating value. One of the techniques used for 
creating service innovation is service blueprint which is a tool for service design. It provides a systematic 
analysis of service process through visual diagram and identifies the failure point in the delivery 
processes for better service improvement. Nowadays, university executives face challenges about low 
student retention, low graduation rates, and high unit cost. According to this study, less than 60 percent of 
graduate students for faculty of Informatics, Burapha University earn a degree within four years and the 
graduation rate is quite low. The objective of this paper is to introduce a service design and service 
blueprint technique, which places the student at the heart of the service and focuses on the 
dissertation/thesis follow up processes.  In this paper, we develop a service blueprints using faculty of 
Informatics, Burapha University as a case study and develop a system prototype to show the feasibility of 
such system. The focus group method was used to obtain feedback of the service blueprints from 
graduate students, lecturers, staff and the dean of faculty of Informatics. The results showed that service 
blueprinting can help visualize service processes. It identifies potential fail points and innovation 
opportunities. Therefore, it promotes the focus of a service innovation, improves existing services and 
facilitates cross-functional communication in support of student-focused solutions. 
Keywords: Service Blueprint, Service Innovation, Focus group 
 

บทคดัย่อ
 วทิยาการบรกิารเป็นสหวทิยาการทีศ่กึษาเกีย่วกบัศาสตรข์องการบรกิาร ความเชื่อมโยงของเทคโนโลย ี
ธุรกจิ สงัคม และระบบเกีย่วกบันวตักรรมในงานบรกิาร ซึง่นวตักรรมบรกิารท าใหเ้กดิการปรบัปรุงระบบการบริการ
ในรปูใหม่ทีเ่กดิจากผูร้บับรกิารและผูใ้หบ้รกิารมกีารสรา้งคณุคา่ร่วมกนั การสรา้งพมิพเ์ขยีวงานบรกิารเป็นหนึ่งใน
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หลายเทคนิคของการสรา้งนวตักรรมบรกิาร พมิพ์เขยีวงานบรกิารเป็นเครื่องมอืในการออกแบบงานบรกิารซึง่เป็น
การวเิคราะห์กระบวนการใหบ้รกิารโดยใชแ้ผนภาพแสดงระบบการใหบ้รกิารและแสดงจุดลม้เหลวของงานบรกิาร 
เพื่อปรบัปรุงระบบงานบรกิารให้ดีขึ้นกว่าเดิม ในปจัจุบันผู้บรหิารของมหาวิทยาลยัเผชิญปญัหาความท้าทาย
เกีย่วกบัอตัราการคงอยู่ของนิสติ อตัราการส าเรจ็การศกึษาของนิสติทีค่อ่นขา้งต ่าและตน้ทนุการผลติบณัฑติทีส่งูขึน้ 
จากการศกึษาขอ้มลูของคณะวทิยาการสารสนเทศของมหาวทิยาลยับูรพา พบว่า นิสติระดบับณัฑติศกึษาทีส่ าเรจ็
การศกึษาภายในระยะเวลาของหลกัสตูร 4 ปี มน้ีอยกว่า 60 % และอตัราการส าเรจ็การศกึษาคอ่นขา้งต ่า งานวจิยั
นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอการออกแบบงานบรกิารและเทคนิคการสรา้งพมิพ์เขยีวบรกิารเพื่อปรบัปรงุงานบรกิาร 
ซึ่งเป็นการวเิคราะห์กระบวนการใหบ้รกิารของนิสติเป็นหวัใจส าคญัและเน้นทีก่ระบวนการตดิตามการจดัท างาน
นิพนธ์และวทิยานิพนธ์ของนิสติ ขอบเขตของงานวจิยันี้ ได้แก่ การสรา้งพมิพ์เขยีวงานบรกิาร โดยใชข้อ้มูลของ
คณะวทิยาการสารสนเทศ มหาวทิยาลยับูรพาเป็นกรณีศกึษา และสรา้งตน้แบบระบบตดิตามการส าเรจ็การศกึษา
เพื่อศกึษาความเป็นไปไดใ้นการน าไปพฒันาต่อยอดเป็นระบบงานจรงิ งานวจิยันี้ใชว้ธิกีารประชุมสนทนากลุ่มใน
การเก็บรวบรวมข้อเสนอแนะความคิดเห็นที่มีต่อพิมพ์เขียวงานบริการดังกล่าว โดยผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
ประกอบด้วย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ของคณะ และคณบดี คณะวิทยาการสารสนเทศ  
ผลการศกึษาพบว่า พมิพ์เขยีวงานบรกิารทีส่รา้งขึน้สามารถท าใหเ้หน็ภาพรวมของกระบวนการใหบ้รกิารนิสติซึ่ง
แสดงให้เห็นปญัหาของระบบการให้บรกิารของคณะ ฯ และในขณะเดียวกนัก็เห็นโอกาสในการสรา้งนวตักรรม
บรกิารเพื่อแกป้ญัหางานบรกิารเหล่านัน้ การสรา้งพมิพ์เขยีวงานบรกิารท าใหค้ณะ ฯ สามารถปรบัปรุงระบบงาน
บรกิารใหด้ขี ึน้และอ านวยความสะดวกในการสรา้งระบบสนบัสนุนงานบรกิารนิสติทีเ่น้นนิสติเป็นศนูยก์ลาง 
ค าหลกั: พมิพเ์ขยีวงานบรกิาร, นวตักรรมบรกิาร, สนทนากลุ่ม 
 

ค าน า 
วทิยาการบรกิาร (Service Science) เป็นสห

วิทยาการที่ศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ของการบริการ 
ความเชื่อมโยงของเทคโนโลย ีธุรกจิ สงัคม และระบบ
นวัตกรรมในงานบริการรูปแบบที่เป็นดิจิตอล ซึ่ง
นวัตกรรมบริการ (Service Innovation ) ท าให้เกิด
การปรับปรุงระบบบริการในรูป ใหม่ที่ เกิดจาก
ผู้รบับรกิารและผู้ให้บรกิารมีการสร้างคุณค่าร่วมกนั 
(Co-creating Value) คุณค่าทีเ่กดิขึน้ระหว่างผูร้บัและ
ผูใ้ห้บรกิารจะสามารถตอบสนองความต้องการอย่าง
แท้จริง  โดยผู้ร ับบริการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ
สรา้งสรรคน์วตักรรม (มนู, 2012)  

การสร้างนวัตกรรมบริการมีหลายเทคนิค
ด้วยกัน พิมพ์เขียวงานบริการ (Service Blueprint) 
เป็นเครื่องมือส าหรบัออกแบบงานบริการและสร้าง
นวตักรรมบรกิารโดยใช้แผนภาพ (diagram)  แสดง
ระบบการใหบ้รกิารและจุดบกพรอ่งของงานบรกิาร ซึง่
สามารถน าไปสู่การปรบัปรุงกระบวนงานบรกิารให้มี
ประสทิธิภาพที่ดีขึ้น จากการศึกษาเรื่องเทคนิคการ

สร้างพิมพ์เขียวงานบริการ โดยBitner (2007) ได้
อธิบายองค์ประกอบของแผนภาพพิมพ์เขียวงาน
บ ริก า ร  (Service Blueprint Diagram) ได้ แ ก่  (1 ) 
องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) (2) 
กิจกรรมของลูกค้าหรือผู้ ร ับบ ริการ (Customer 
Action) (3) กจิกรรมของพนักงานหรอืผู้ให้บรกิาร ที่
ติดต่อกับผู้รบับริการโดยตรง (Onstage Employee 
Action) (4) กิจกรรมของพนักงานหรือผู้ให้บริการที่
ท างานอยู่เบื้องหลัง หรอือาจหมายถึงการท างานอยู่
หลังเวทีที่ลูกค้ามองไม่เห็น ซึ่งกิจกรรมนี้จะไม่ได้
สัมผัสกับการให้บริการลูกค้าโดยตรง (Backstage 
Employee Action) และ (5) กระบวนการสนับสนุน 
(Support Processes) ซึ่ ง เ ป็ น บ ริ ก า ร ภ า ย ใน ที่
สนับสนุนขัน้ตอน กระบวนการท างานของพนักงานที่
ตอ้งท างานรว่มกนั กระบวนการสนบัสนุนอาจหมายถงึ
ระบบต่าง ๆและระบบไอที ในการเขยีนแผนภาพจะ
แสดงตามองค์ประกอบทัง้ 5 องค์กรประกอบที่กล่าว
มาและเขยีนเสน้แบ่งกจิกรรมดว้ยเสน้แนวนอน 3 เสน้ 
คอื (1) เสน้การตดิต่อ (Line of Interaction) หมายถึง
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เสน้แนวนอนทีแ่สดงปฏสิมัพนัธ์โดยตรงระหว่างลูกคา้
กบัองค์กรและพนักงานที่ให้บริการ (2) เส้นสายตา 
(Line of Visibility) หมายถึง เส้นที่แบ่งแยกกิจกรรม
ระหว่างกจิกรรมทีล่กูคา้สามารถมองเหน็หรอืสมัผสัได้
โดยตรง (3)เส้นการติดต่อภายใน (Line of Internal 
Interaction) หมายถงึเสน้ที่แบ่งแยกระหว่างกจิกรรม
ของพนักงานและกระบวนการ เนื้อหาของบทความนี้ 
ยงักล่าวถงึประโยชน์ของพมิพ์เขยีวงานบรกิาร โดยมี
ประเด็นที่ส าคัญคือ พิมพ์ เขียวงานบริการเป็น
แผนภาพทีแ่สดงภาพรวมทัง้หมดของงานบรกิารทีเ่ริม่
จากผูร้บับรกิารสมัผสักบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
การให้บริการของพนักงาน ท าให้สามารถอธิบาย
ชดัเจนถงึบทบาทและประสบการณ์ทีผู่ร้บับรกิารไดร้บั 
ในส่วนของเส้นการติดต่อภายใน จะท าให้เกิดความ
ชัด เจนของกระบวนการท างานภายในระหว่าง
หน่วยงานที่ต้องประสานงานร่วมกัน และระบบ
สนับสนุนทีจ่ะต้องอ านวยความสะดวกใหพ้นักงานใน
การบรกิาร ซึ่งแผนภาพดงักล่าว ท าให้เห็นจุดที่เป็น
ปญัหาและในขณะเดยีวกนักท็ าใหเ้หน็จุดทีเ่ป็นโอกาส
ในการออกแบบนวัตกรรมบริการ ปรับปรุงระบบ
บรกิารใหม้คีุณภาพทีด่ขี ึน้ และสรา้งประสบการณ์ทีด่ี
ใหแ้กล่กูคา้ (Customer Experience) ได ้

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
น าเอาเทคนิคพิมพ์เขียวบริการมาปรับปรุงระบบ
บรกิาร Bitner et al. (2007) พบว่าเทคนิคการสร้าง
พมิพเ์ขยีวงานบรกิารสามารถน าไปวเิคราะหร์ะบบทีม่ี
ขนาดใหญ่  และมีความซับซ้อน เช่น  ระบบการ
ใหบ้รกิารของโรงแรม ระบบโรงพยาบาล ระบบจดัการ
ร้านอาหาร เป็นต้น ซึ่งพิมพ์เขียวงานบริการเป็น
เครื่องมอืที่ท าให้เห็นถงึภาพรวมของกจิกรรมบรกิาร 
และสามารถน ามาใชไ้ดใ้นทกุขัน้ตอนเพื่อเหน็จุดทีเ่ป็น
ปญัหาของงานบรกิาร และงานวจิยัของ Ostrom et al. 
(2011) กล่าวถงึ พมิพเ์ขยีวงานบรกิารเป็นเครื่องมอืที่
สามารถน าไปเสริมสร้างนวัตกรรมในการออกแบบ
ระบบบริการในระดับอุดมศึกษา เช่น ระบบการ
ลงทะเบยีนเรยีน ระบบจดัตารางเรยีนออนไลน์ ระบบ
การเรยีนการสอน เป็นต้น และนอกจากนี้บทความ
ของ Alter (2013) ยงักล่าวถึงคุณค่าของพิมพ์เขียว

งานบรกิาร และการออกแบบงานบรกิารยงัท าใหเ้กดิ
การสร้างคุณค่าของงานบริการ (Value Creation) 
ดว้ย  

จากการศึกษาบทความเรื่องการออกแบบ
บริการในระดับอุดมศึกษาโดยศาตราจารย์ Faust 
(2011) กล่าวถึงปญัหาของผู้บรหิารมหาวิทยาลัยที่
ต้องเผชิญความท้าทายเกี่ยวกบัอตัราการคงอยู่ของ
นิสติ อตัราการส าเรจ็การศกึษาของนิสติทีค่่อนขา้งต ่า
และตน้ทนุการผลติบณัฑติทีส่งูขึน้ การออกแบบระบบ
บรกิารส าหรบัสถาบนัอุดมศกึษาจ าเป็นต้องเน้นการ
ใหบ้รกิารนิสติเป็นส าคญั มหาวทิยาลยั Derby ไดว้จิยั
เกีย่วกบัการออกแบบบรกิาร และวธิกีารปรบัปรุงงาน
บรกิารเพือ่สรา้งประสบการณ์ทีด่ใีหแ้กน่ิสติ  

จ าก ก า รศึ ก ษ าข้ อ มู ล ห ลั ก สู ต ร ร ะดั บ
บัณ ฑิ ตศึกษ าของคณ ะวิท ย าการส ารสน เทศ  
มหาวทิยาลยับูรพา ในช่วงปีการศกึษา 2553 - 2558 
พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ส า เร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลาของหลกัสูตร 4 ปี มน้ีอยกว่ารอ้ยละ 
60 และอตัราการส าเรจ็การศกึษามจี านวนลดลงในชว่ง
ปีดงักล่าว (คณะวทิยาการสารสนเทศ, 2558) ซึง่สง่ผล
กระทบต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
หลกัสตูร 

สาเหตุทีน่ิสติไม่สามารถส าเรจ็การศกึษาตาม
กรอบเวลา เนื่องจากนิสิตไม่มีเวลามาพบอาจารย์ที่
ปรึกษา อาจารย์และผู้บริหารไม่มีข้อมูลหรือระบบ
ตดิตามงานนิพนธ์และวทิยานิพนธ์ของนิสติ  จากการ
วเิคราะหอ์ตัราการคงอยูข่องนิสติ พบว่า มนีิสติจ านวน
มากทีค่า้งจบ เมื่อรวมกบัจ านวนนิสติทีเ่พิม่เขา้มาใหม่
ในแต่ละปีการศึกษา ส่งผลให้อาจารย์ที่ปรกึษาต้อง
รบัภาระงานทีป่รกึษาวทิยานิพนธเ์พิม่มากขึน้  

ดังนัน้จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้  ในการน า
เครื่องมือพิมพ์เขียวงานบริการส าหรับการสร้าง
นวัตกรรมบรกิารเพื่อแก้ปญัหานิสิตค้างจบ โดยใช้
ข้อมูลของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
บูรพาเป็นกรณีศึกษา มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อ
น าเสนอการออกแบบงานบรกิารและเทคนิคการสรา้ง
พมิพเ์ขยีวงานบรกิาร เพือ่ปรบัปรงุงานบรกิารเกีย่วกบั
การด าเนินงานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์  ซึ่งเป็นการ
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วเิคราะห์ โดยเน้นจุดทีใ่หบ้รกิารนิสติเป็นหวัใจส าคญั  
(2) สร้างต้นแบบระบบติดตามการส าเร็จการศึกษา
เพื่อศกึษาความเป็นไปได้ในการน าไปพฒันาต่อยอด
เป็นระบบงานจรงิ 

จากการศกึษาระเบยีบวธิวีจิยัส าหรบังานดา้น
ไอทีและการพัฒนาซอฟต์แวร์ Kontio et al. (2004) 
ได้กล่าวถึงการใช้วธิีการสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Method) ในงานวจิยัด้านวศิวกรรมซอฟต์แวร์ว่าเป็น
วิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ข้อดีคือเสีย
คา่ใชจ้่ายน้อย ประหยดัเวลา และสามารถทีจ่ะน ามาใช้
ได้ในทุกขัน้ตอนของวงจรในการพัฒนาระบบ โดย
ขัน้ตอนของการท าสนทนากลุ่มเริม่ตัง้แต่ผูด้ าเนินการ 
(Moderator) ในการน าการสนทนากลุ่มย่อย เพื่อรบั
ขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ทีห่ลากหลายจากผูร้่วม
สนทนา ดังนัน้ในงานวิจัยนี้ ใช้เครื่องมือการประชุม
สนทนากลุ่มในการรวบรวมขอ้เสนอแนะความคดิเหน็
ที่มีต่อ “พิมพ์เขียวงานบริการ” และ “ต้นแบบระบบ
ติดตามงานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ของนิสิต ”  โดย
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มจากคณะวิทยาสารสนเทศ 
ประกอบด้วย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย ์
เจา้หน้าทีข่องคณะ และคณบด ี 

 
อปุกรณ์และวิธีการ 

งานวจิยันี้ใชว้ธิกีารประชุมสนทนากลุ่มในการเกบ็
รวบรวมข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่มีต่อพิมพ์
เขยีวงานบรกิาร ฯ และ ตน้แบบระบบ ฯ ดงักล่าว โดย
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่มเป็นนิสติ และบุคลากรของคณะ
วิทยาการสารสน เทศ ประกอบด้วยนิ สิตระดับ
บัณฑิตศึกษาจ านวน 6 คน อาจารย์จ านวน 1 คน 
เจ้าหน้าที่สงักดัส านักงานจดัการศกึษาจ านวน 2 คน 
และคณบดี ซึ่งข ัน้ตอนของการพฒันาพมิพ์เขยีวงาน
บรกิาร ฯ และการออกแบบต้นแบบระบบ ฯ แสดงดงั
รปูที ่1 

 

 
รปูที ่1 ขัน้ตอนการพฒันาพมิพเ์ขยีวงานบรกิาร 

จากรูปที่ 1 ข ัน้ตอนที่ใชใ้นการพฒันาพมิพ์เขยีว
งานบรกิารมดีงันี้ 

1. วิเคราะห์ปญัหา โดยน าขัน้ตอนการส าเร็จ
การศึกษาของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามาก าหนด
รายละเอยีดของปญัหา และสรา้งพมิพเ์ขยีวงานบรกิาร
ที่ได้จากการรวบรวมขัน้ตอนของระบบงานเดิมเพื่อ
แสดงถงึจุดทีเ่ป็นปญัหา (ดงัแสดงในรปูที ่2) 

1.1. ใชเ้ครื่องมอืสนทนากลุ่มในรอบที ่1 โดยการ
สมัภาษณ์ และสอบถามความคดิเห็นมตี่อพมิพ์เขยีว
งานบริการที่สร้างขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง คือ 
เจ้าหน้าที่ส านักงานจัดการศึกษา และคณบดี คณะ
วทิยาการสารสนเทศ เพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง
พมิพเ์ขยีวงานบรกิาร 

2. สร้างพิมพ์เขยีวงานบรกิารที่พฒันาใหม่ ที่ได้
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จากคณบดีและเจ้าหน้าที่
ส านกังานจดัการศกึษา 

3. จดัประชุมสนทนากลุ่ม เพื่อประเมนิพมิพเ์ขยีว
งานบรกิารในรอบที ่2 โดยเลอืกกลุ่มเป็นคณบด ีคณะ
วทิยาการสารสนเทศ ทีต่อ้งการตดิตามและมองเหน็ถงึ
ภาพรวมของนิสติคา้งจบ และเจ้าหน้าทีส่ านักงานจดั
การศกึษา ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขัน้ตอนการส าเรจ็การศกึษา
ของนิสติระดบับณัฑติศกึษา 

4. น าข้อคิดเห็นที่มีต่อพิมพ์เขยีวงานบรกิารมา
ปรับป รุง  และออกแบบห น้ าจอต้น แบบ ระบบ 
(Prototype) เพื่อน าเสนอนวัตกรรมในการปรบัปรุง
งานบรกิาร 
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รปูที ่2 พมิพเ์ขยีวงานบรกิารเดมิของนิสติ 
 

5.จดัประชมุสนทนากลุ่มในรอบที ่3 โดยเลอืกกลุ่ม
อาจารย ์และกลุ่มนิสติระดบับณัฑติศกึษาทีค่า้งจบจาก
รุ่นก่อน และนิสิตรุ่นปจัจุบัน มาให้ความเห็นที่มีต่อ
พมิพเ์ขยีวงานบรกิาร และหน้าจอตน้แบบระบบฯ เพื่อ
น าขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะมาพจิารณาเพื่อจดัท า
ระบบส าหรบัใชง้านจรงิต่อไป 

 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

1.สรา้งพมิพเ์ขยีวงานบรกิารส าหรบัระบบปจัจุบนั 
(existing service) 

1.1. วิเคราะห์ปญัหาของระบบบริการนิสิตโดย
เน้นทีก่ระบวนการจดัท างานนิพนธแ์ละวทิยานิพนธ์ 
ปญัหาทีพ่บมปีระเดน็ส าคญัดงันี้ 

1.1.1. นิสติไม่มเีวลามาพบอาจารย์ทีป่รกึษา 
จากการวิเคราะห์อตัราการคงอยู่ของนิสิต พบว่า มี
นิสติจ านวนมากที่ค้างจบ เมื่อรวมกบัจ านวนนิสิตที่
เพิม่เขา้มาใหม่ในแต่ละปีการศกึษา สง่ผลใหอ้าจารยท์ี่
ปรกึษาตอ้งรบัภาระงานทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์เพิม่ขึน้ 

1.1.2. ปจัจุบันคณะฯไม่มีเครื่องมือที่ช่วย
ตดิตามการส าเรจ็การศกึษาของนิสติ 

1.1.3. ไม่มีระบบบรกิารเพื่อผลกัดันให้นิสิต
เรง่ท างานนิพนธแ์ละวทิยานิพนธ์ 

2. ระบุกระบวนการบรกิารในมุมมองของนิสติ ซึ่ง
เป็นการก าหนดขัน้ตอนกจิกรรมต่างๆ ทีน่ิสติจะตอ้งใช้
บรกิาร 

3. ระบุกจิกรรมของบุคลากรทีใ่หบ้รกิารทัง้ส่วนที่
เป็นการบรกิารทีส่มัผสันิสติโดยตรง และบรกิารที่อยู่
เบือ้งหลงั 

4. ลากเส้นแบ่งการติดต่อของนิสติ กบับุคลากร 
เพื่อแบ่งแยกกจิกรรมระหว่างกจิกรรมทีน่ิสติสามารถ
มองเหน็หรอืสมัผสัไดโ้ดยตรง 

5.เชื่อมโยงกจิกรรมของนิสติ บุคลากรทีใ่หบ้รกิาร 
และระบบสนับสนุนเขา้ดว้ยกนั เพื่อแสดงใหเ้หน็ภาพ
ของการบรกิารและการประสานงานภายใน   

 6.ระบุลกัษณะทางกายภาพทีน่ิสติสมัผสัในแต่ละ
ขัน้ตอนของการติดต่อ และทราบถึงลักษณะทาง
กายภาพทีน่ิสติไดร้บับรกิารลงไปในแต่ละขัน้ตอน 

 
ผลการวิจยั 

จากการด าเนินการวจิยัสามารถสรปุผลทีไ่ดเ้ป็น 2 
สว่นดงันี้ 

1. พมิพ์เขยีวงานบรกิารส าหรบัระบบตดิตามการ
ส าเรจ็การศกึษา (ดงัแสดงในรปูที ่3) 

2. หน้าจอต้นแบบระบบ (ดงัแสดงในรูปที ่4 และ 
รปูที ่5) 
 
ผลการพฒันาพมิพเ์ขยีวงานบรกิาร 

จากรูปที่ 3 เป็นผลของพิมพ์เขียวงานบริการ
ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการ
สารสนเทศ ทีน่ านวตักรรมบรกิารชว่ยสนบัสนุนในงาน
บรกิารส าหรบันิสติ โดยมรีายละเอยีดมดีงันี้ 
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รปูที ่3 พมิพเ์ขยีวงานบรกิารส าหรบัระบบตดิตามการส าเรจ็การศกึษา 

 
1.ส่วนของผู้รบับริการจะเป็นกิจกรรมนิสิตที่มา

ตดิต่อกบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ในทีน่ี้คอื เจา้หน้าทีแ่ละ
อาจารย์ เริม่ตัง้แต่ องค์ประกอบทางกายภาพ ทีน่ิสติ
สามารถเขา้ไปศกึษาขอ้มูลทัว่ไปได้เอง ซึ่งในอดตีจะ
เป็นการหาขอ้มลูในเวบ็ไซต ์แต่ปจัจุบนัขอ้มลูจะอยู่ใน
การแสดงผลบนอุปกรณ์พกพา เช่น สมารท์โฟน แทป
เล็ต ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวก และ
เชือ่มโยงขอ้มลูของนิสติไปยงัอาจารยท์ีป่รกึษา คณบด ี
รวมถงึผูเ้กีย่วขอ้งทัง้หมด 

2. ในส่วนของกิจกรรมเบื้องหลังของการ
ใหบ้รกิารนิสติ คอื การประชุมกรรมการหลกัสตูร การ
แต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษา การแต่งตัง้คณะกรรมการ
สอบวทิยานิพนธ/์งานนิพนธ ์เป็นตน้ 

3. ระบบสนับสนุนที่อยู่ เบื้องหลังเป็นการ
ออกแบบระบบสารสนเทศส าหรบัให้บริการติดตาม
นิสิต โดยระบบสารสนเทศเป็นจุดเชื่อมโยงของ
กระบวนการทัง้หมด นอกจากนี้ ในส่วนของระบบ
สนับสนุนได้พฒันาระบบตดิตามวิทยานิพนธ์ และใช้
ซอฟต์แวร์เครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (social network) 
เช่น เฟสบุค แอพพลเิคชนัไลน์ มาเป็นเครื่องมอืทีท่ า
ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มระหว่างนิสติ และอาจารย ์รวมถงึ
การแบ่งปนัขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนิสติ เช่น ขอ้มูล
งานประชุมวิชาการ ข้อมูลเกี่ยวกับขัน้ตอนการท า
วิทยานิพนธ์ ซึ่งนิสิตสามารถเข้าไปดูหน้าเว็บเพจ 
หรอืระบบที่เกีย่วขอ้งกบัการส าเรจ็การศกึษา รวมถึง

เฟสบุคระดับบัณฑิตศึกษา ที่ช่วยให้นิสิตทราบข่าว
เกี่ยวกับเรื่องของการเรียน การสอบ การพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นต่างๆ ซึ่งท าให้เกดิการร่วม
สรา้งคุณค่าและเหน็ถงึนวตักรรมการสื่อสารที่รวดเรว็
ในจุดทีเ่กีย่วขอ้งของกระบวนการ 

 
ผลการพฒันาหน้าจอตน้แบบระบบ 

 

 
 

รปูที ่4 หน้าจอส าหรบัผูบ้รหิาร และอาจารย ์
จากรปูที ่4 แผนภูมวิงกลมแสดงสดัส่วนนิสติ

แยกตามแผนการเรยีน ก และแผนการเรยีน ข ซึง่เป็น
รายงานที่แสดงข้อมูลภาพรวมนิสิตส าหรบัผู้บรหิาร 
เชน่ คณบด ีรองคณบด ีประธานหลกัสตูร และอาจารย์
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ที่ปรกึษา เมื่อต้องการเรยีกดูในรายละเอยีดสามารถ
แสดงขอ้มลูจ านวนนิสติคา้งจบได ้

 

 
 

รปูที ่5 หน้าจอส าหรบันิสติระดบับณัฑติศกึษา 
จากรูปที่ 5 หน้าจอส าหรับบริการต่อนิสิต

อาจารย ์และสมาชกิทีอ่ยุ่ภายในกลุ่มทีท่ าวทิยานิพนธ์ 
คอืเดมินิสติจ าเป็นตอ้งมาตดิต่อกบัเจ้าหน้าทีว่ชิาการ 
แต่เมื่อมีระบบติดตามวิทยานิพนธ์ ท าให้นิสิตไม่
จ าเป็นต้องติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง เพราะขอ้มูลทุก
อย่างอยู่ในรูปแบบเว็บบนสมาร์ทโฟน เช่น นิสิต
ตอ้งการคน้หาขอ้มลูวทิยานิพนธ์เกีย่วกบัหวัขอ้ “Data 
Mining” จะปรากฎหัวข้อวิทยานิพนธ์ ชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษา และนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ในแต่ละกลุ่มที่
คน้หา รวมถงึดขูอ้มลูสว่นตวัเพื่อวางแผนการศกึษาให้
ส าเรจ็ตามหลกัสตูร 

วิจารณ์ 
ผลการพัฒนาเครื่องมือพิมพ์เขียวงานบริการและ
ต้นแบบระบบ ฯ จากการประชุมสนทนากลุ่ม สรุป
ประเดน็ทีส่ าคญั ดงันี้ (1) พมิพ์เขยีวงานบรกิารท าให้
เหน็จุดบกพร่องและแนวทางในการพฒันานวตักรรม
บรกิาร (2) ผู้เข้าร่วมประชุมให้ความเห็นว่าต้นแบบ
ระบบ ฯ ที่พัฒนาเป็นประโยชน์ในการในพัฒนาต่อ
ยอดเป็นระบบงานจรงิได้ (3) ผูบ้รหิารต้องการระบบ
ติดตามงานเพื่อสามารถดูภาพรวมของปญัหา (4) 
อาจารย์ต้องเรยีกดูขอ้มูลเพื่อตดิตามงานนิสติในกลุ่ม
ของตวัเอง (5) นิสติตอ้งการดูขอ้มลูเพื่อกระตุน้ใหเ้กดิ
แรงบนัดาลใจในการท าวทิยานิพนธแ์ละตอ้งการขอ้มลู

เพื่อสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ กลุ่มในสื่อสังคม
ออนไล น์มีป ระโยชน์ ในการแบ่ งป ันข้อมูลและ
แลกเปลี่ยนความคดิเห็นเพื่อช่วยให้ท าวิทยานิพนธ์
เสรจ็ไดเ้รว็ขึน้  
 โดยสรุป เมื่ อ เปรียบ เทียบกับงานวิจัยที่
เกี่ยวกับพิมพ์เขียวบริการ พบว่า พิมพ์เขียวงาน
บรกิารทีส่รา้งขึ้นท าให้เหน็ภาพรวมของกระบวนการ
ให้บริการนิสิตซึ่งแสดงให้เห็นปญัหาของระบบการ
ใหบ้รกิารของคณะฯ และในขณะเดยีวกนักเ็หน็โอกาส
ในการสรา้งนวตักรรมบรกิาร การสรา้งพมิพเ์ขยีวงาน
บรกิารท าใหค้ณะสามารถปรบัปรุงระบบงานบรกิารให้
มคีุณภาพดีขึ้นและอ านวยความสะดวกในการสร้าง
ระบบสนับสนุนงานบริการนิ สิตที่ เน้นนิ สิต เป็น
ศนูยก์ลาง โดยมปีระเดน็ส าคญัทีส่อดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Baranova et al. (2010.) ดงันี้ 
 1. พมิพ์เขยีวงานบรกิารเป็นเครื่องมอืทีช่่วย
วเิคราะหอ์อกแบบกระบวนการทัง้หมด หวัใจส าคญัคอื
มุง่เน้นกระบวนการสง่มอบงานบรกิารใหแ้กน่ิสติ 
 2. จุดติดต่อของนิสิตในงานบรกิาร (Touch 
Point) กับนวัตกรรมบริการที่น ามาช่วยสนับสนุน
กระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งพิมพ์เขียวงานบริการ
สามารถชว่ยวเิคราะหร์ายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอนและ
ระบุจุดทีน่ิสติสมัผสักบังานบรกิารทีเ่ป็นปญัหา 

3. จุดบกพร่อง (Fail Point) เป็นจุดทีเ่กดิการ
รอคอยของงานบรกิารมากทีสุ่ด ขัน้ตอนนี้จะมุ่งเน้นไป
ทีก่ารใหบ้รกิารนิสติ เพือ่ลดผลกระทบทีจ่ะเกดิขึน้ 

4. พิมพ์เขียวงานบริการช่วยให้นิสิตได้ร ับ
บรกิารทีเ่ป็นมาตรฐานในสิง่ทีค่าดหวงัไว้ 
นอกจากนี้การน าเครื่องมือพิมพ์เขยีวงานบรกิารมา
ช่วยในการออกแบบวเิคราะหร์ะบบตดิตามการส าเรจ็
การศึกษานิสติระดับบัณฑิตศึกษา ยงัสอดคล้องกบั
แน วคิด ของ Ostrom et al. (2011 ) ได้ น า เสน อ
เครื่องมือพิมพ์ เขียวงานบริการที่สามารถน าไป
เสรมิสรา้งประสบการณ์ของผูเ้รยีน เพื่อใชใ้นการวาง
แผนการส าเรจ็การศกึษาทีเ่ป็นกระบวนการตัง้แต่เริม่
เรยีนตอ้งผ่านขัน้ตอนใดบ้าง พรอ้มทัง้เป็นแนวทางให้
ผู้ เรียนปฏิบัติตาม  ซึ่ งมีข ัน้ ตอนของการส า เร็จ

478



การประชุมวชิาการระดบัชาตคิรัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตรว์ทิยาเขตศรรีาชาประจ าปี 2559 
 

 

การศกึษาเป็นเป้าหมายทีช่่วยใหผู้เ้รยีนจบการศกึษา
ไดเ้รว็ขึน้ 
 
วจิารณ์ผลหน้าจอตน้แบบระบบสารสนเทศ 

ผลของการพฒันาตน้แบบหน้าจอระบบ ท าให้
เหน็ถงึการน านวตักรรมบรกิารมาปรบัปรงุจุดบรกิารที่
เป็นปญัหาของกจิกรรมทัง้หมด เพราะมเีทคโนโลยทีี่
สนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างผู้ ให้บ ริการและ
ผูร้บับรกิาร ท าใหเ้กดิการใชท้รพัยากรร่วมกนั (Share 
Resource) คือสื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟสบุค และ
แอพพลเิคชัน่ไลน์ เป็นต้น ท าใหเ้จ้าหน้าทีข่องคณะฯ 
อาจารย ์และผูบ้รหิารสามารถก ากบัตดิตามการท างาน
นิพนธ์และวิทยานิพนธ์ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ย ัง
เป็นแนวทางในการออกแบบ และพัฒนาเพื่อจัดท า
ระบบใชง้านไดจ้รงิในอนาคตต่อไป 

ค าขอบคณุ 
ผู้วิจยัขอขอบคุณคณะวิทยาการสารสนเทศ 

และส านักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยับูรพา ทีใ่หค้วาม
อนุเคราะห์ขอ้มูลขัน้ตอนการท าวทิยานิพนธ์ของนิสติ
ระดับบัณฑิตศึกษ า รวมถึ งผู้บ ริห าร อาจารย ์
เจา้หน้าที ่นิสติระดบับณัฑติศกึษาในการร่วมประเมนิ
สนทนากลุ่ม ทีใ่หข้อ้เสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการ
วจิยัครัง้นี้ 
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การประยกุตใ์ช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตรใ์นการบริหารจดัการปัญหาขยะอนัตราย 
Geographic Information System for Hazardous Waste Management 
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Junlapong Junlawan,1* Udomporn Tungkasiri,2 Surat Sarasub,1 

Pornphan Phanphattrapong3 and Krirk Wongsontam3 

 
ABSTRACT 

Hazardous waste is a significant problem and negative impact on the environment. The cause of 
the problem is due to the expansion of the community and industry section. These problems increase the 
amount of hazardous waste and incorrect disposal. The application of GIS applied to assist in collecting 
and compiling data on various aspects, allow agencies and personnel involved able to analyze the impact 
and the risk assessment of hazardous management. From the above reason, GIS It can be applied in 
assessing the impacts are expected to occur and spatial orientation in the management of hazardous 
waste to manage the problem further. 
Keyword. Geographic Information System. Hazardous Waste. DBMS 
 

บทคดัย่อ 
ปญัหาขยะและของเสยีอนัตรายเป็นปญัหาทีม่คีวามส าคญัและมผีลกระทบกบัสิง่แวดล้อมในปจัจุบนัเป็น

อยา่งมาก สาเหตุหนึ่งของปญัหาเกดิจากการขยายตวัของชมุชน การขยายตวัของภาคอตุสาหกรรมทีท่ าใหป้รมิาณ
ขยะอนัตรายเพิม่มากขึน้ มกีารทิง้ขยะอนัตรายไมถ่กูตอ้ง หรอืมกีารลกัลอบทิง้ตามแหลงชมุชน หรอืพืน้ทีส่าธารณะ
ทีส่่งผลกระทบกบัการใชป้ระโยชน์ในชุมชน ดงันัน้ การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตร ์ ซึง่เป็นระบบขอ้มลู
เชิงพื้นที่ (Spatial Data) มาช่วยในการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์และ
ประมวลผลร่วมกนั จะช่วยให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง สามารถวิเคราะห์และประเมินถึงความเสี่ยง 
ผลกระทบ และความส าคญัเร่งด่วนของการเข้าไปบรหิารจัดการปญัหาการลักลอบทิ้งขยะอนัตรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ยงัสามารถใช้ข้อมูลจากฐานขอ้มูลเชงิพื้นที่ดังกล่าว ในการวิเคราะห์เพื่อหาสถานที่หรอื
ต าแหน่งที่ เหมาะสมส าหรับการทิ้ ง/ฝ งักลบ หรือการก าจัดขยะอันตราย เพื่ อลดผลกระทบต่อชุมชน 
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิผล จากการน าข้อก าหนดในเชิงพื้นที่ป้อนเข้าระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ เช่น ขอ้มูลการเลอืกทีต่ ัง้ของหลุมฝงักลบ หรอื ขอ้มูลขอ้ก าหนดการเลอืกพื้นทีท่ีเ่หมาะสม
ส าหรบัการทิ้งขยะอนัตราย บรเิวณต าแหน่งทีศ่กึษา พบว่า บางพื้นทีม่คีวามเสีย่งและอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบทัง้
ทางสุขภาพอนามยัของประชนชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ศึกษา ดังนัน้ จึงแสดงให้เห็นว่า ระบบสารสนเทศ
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ค าน า 

ปจัจุบัน ปญัหาขยะและของเสียอนัตราย มี
แนวโน้มที่จะเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี จากความเจริญ
ทางดา้นเทคโนโลยใีนการผลติสนิคา้จากกระบวนการ
ผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม และขยะของเสียจาก
โรงพยาบาล คลนิิก และหอ้งปฏบิตักิาร ทีม่ที ัง้ของเสยี
ทีเ่กดิขึน้ทีต่อ้งน าไปทิง้หรอืก าจดัอยา่งถกูวธิ ีไปจนถงึ
ตวัสนิคา้และบรรจุภณัฑท์ีเ่มื่อใชแ้ลว้จะกลายเป็นขยะ
อนัตราย ซึ่งขยะและของเสียที่กระจัดกระจายตาม
แหล่งชุมชนต่าง ๆ อาจท าให้ประชาชนในพื้นทีไ่ด้รบั
ผลกระทบอยา่งรุนแรงจากการสมัผสัขยะอนัตรายหรอื
สารอนัตรายทีป่นเป้ือนมากบัขยะอาจเกดิเป็นโรคโดย
ไมท่ราบสาเหตุ ดงัแสดงในรปูที ่1 

รปูที ่1 วงจรชวีติของขยะอนัตราย 
  
 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 
ซึง่เป็นระบบขอ้มลูเชงิพืน้ที ่(Spatial Data) มาช่วยใน
การจัด เก็บและรวบรวมข้อมูล ในด้านต่าง ๆ  ที่
เกี่ยวข้อง  ทั ้งข้อมูล เกี่ยวกับต าแหน่งที่ตั ้งและ
รายละเอยีดของจุดลกัลอบทิง้ขยะอนัตราย และขอ้มูล
พื้นฐานทางกายภาพของพื้นที่ เช่น ลักษณะภูมิ

ประเทศ เสน้ทางคมนาคม เสน้ทางน ้าแหล่งน ้า ความ
ลาดชัน ความลึกและการระบายน ้าของดิน การใช้
ประโยชน์ที่ดิน ฯลฯ  มาวิเคราะห์และประมวลผล
ร่วมกนั จะช่วยใหห้น่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง 
สามารถวเิคราะหแ์ละประเมนิถงึความเสีย่ง ผลกระทบ 
และความส าคญัเร่งด่วนของการเขา้ไปบริหารจดัการ
ป ัญ ห าการลัก ลอบทิ้ งขย ะอัน ตราย ได้ อย่ า งมี
ป ระสิทธิภ าพ  รวมทั ้งยังสามารถใช้ข้อมูลจาก
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ดังกล่าว ในการวิเคราะห์เพื่อหา
สถานทีห่รอืต าแหน่งทีเ่หมาะสมส าหรบัการทิง้หรอืฝงั
กลบ หรอืการก าจดัขยะอนัตราย เพื่อลดผลกระทบต่อ
ชุมชน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงแนว
ทางการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ์
(Geographic Information System) ในการบ ริห าร
จดัการปญัหาขยะอนัตรายในพื้นทีภ่าคตะวนัออก ทัง้
การศึกษาถึงผลกระทบและความเสี่ยงจากขยะ
อนัตรายและการวเิคราะห์สถานที่ที่เหมาะสมส าหรบั
การทิ้ง/ฝงักลบ และการก าจดัขยะอนัตรายในแต่ละ
พืน้ทีอ่ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

อปุกรณ์และวิธีการ 

งานวิจัยนี้  ใช้ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศ
ภมูศิาสตรแ์บบเปิด (Open source) ชื่อ Map Window 
GIS (http://www.mapwindow.org/) เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้
เทคนิคการวเิคราะหเ์ชงิพืน้ทีด่ว้ยการสรา้งระยะกนัชน 
(Buffer) และการซ้อนทับข้อมูล (Overlay Analysis) 
ในขัน้ตอนของการแปลผลใชเ้ทคนิคการสนับสนุนการ
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ตดัสนิใจดว้ยวธิกีารแยกองคป์ระกอบของการตดัสนิใจ
และการให้น ้ าหนักเชิงพื้นที่ หรือSpatial Analytic 
Hierarchy Process (วราวุธ,มปป และ สุธรรม,มปป) 
โดยม ีขัน้ตอนการด าเนินงานในการประยุกต์ใชร้ะบบ
สารสน เทศภู มิศ าสต ร์  (Geographic Information 
System) ในการบรหิารจดัการปญัหาขยะอนัตรายใน
พืน้ทีภ่าคตะวนัออก ดงันี้ 

1) การศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการในการ
บรหิารจดัการปญัหาขยะอนัตราย ประกอบดว้ย 
- นิยามและขอบเขตของขยะอนัตราย 
- บรบิทของปญัหาขยะอนัตรายในพื้นที่ภาค

ตะวนัออก 
- แนวทางการบริหารจัดการปญัหาขยะ

อนัตราย  
2) การรวบ รวมและจัดห าข้อมู ลที่ เกี่ ย วข้อ ง 

ประกอบดว้ย 
- ข้อมูลที่ตัง้จุดลักลอบทิ้งขยะอันตรายและ

รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้ง 
- ขอ้มลูพืน้ฐานทางดา้นกายภาพของพืน้ที ่ 

3) การออกแบบและจัดท าฐานข้อมูลเชิงพื้นที ่
(Spatial Database)  

4) การออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS Application)  

5) การวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู ประกอบดว้ย  

6) การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของจุด
ลกัลอบทิง้ขยะอนัตราย 

7) การวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการทิ้ง/ฝงั
กลบ หรอืก าจดัขยะอนัตราย 

ผล 
การออกแบบและพฒันาโปรแกรมประยุกต์ระบบ
สารสนเทศภมิูศาสตร ์(GIS Application) 

เพื่ อ ให้ ส ามารถ เรียก ใช้งานข้อมู ล จาก
ฐานขอ้มูลเชงิพื้นที่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้มี
เครื่องมอืสนับสนุนการวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลู
เชงิพืน้ทีเ่พื่อสนับสนุนการวางแผน การบรหิารจดัการ
และการตดัสนิใจในการประเมนิความเสีย่งของทีต่ัง้จุด

ทิ้งขยะอันตราย ต้องท าการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยมี
ความสามารถเบือ้งตน้ ดงัต่อไปนี 

- ส าม ารถ เรีย ก แสด งข้อมู ล จ าก ระบ บ
ฐานขอ้มลูทีพ่ฒันาขึน้ 

- ส า ม า ร ถ น า เส น อ ข้ อ มู ล ใน รู ป ข อ ง
ตารางขอ้มลู (Table  ) ) กราฟ (Graph)  และ
แผนที ่(Map)  

- สามารถท าการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพืน้ที ่เช่น 
การสรา้งบัฟเฟอร์ (Buffer) เพื่อดูพื้นที่และ
ขอบเขตตามเงือ่นไขทีก่ าหนดขึน้มาได ้

- สามารถสบืคน้ขอ้มลูดา้นต่าง ๆ ตามเงือ่นไข
ทีก่ าหนด และสามารถท าการย่อ ขยาย และ
เลื่อนแผนทีไ่ปยงับรเิวณทีต่อ้งการได ้

- สามารถแก้ไข (Edit) และเพิ่มเติมชัน้ข้อมูล 
(Shape File)  

- สามารถยอ่ ขยาย และเลื่อนแผนทีไ่ด ้ 
- สามารถสอบถามขอ้มูล (Identify) บนแผนที่
ได ้ 

- สามารถออกแบบแผนที ่(Layout) และสัง่
พมิพอ์อกทางเครือ่งพมิพ ์(Printer) ได ้
 
 
 
   

 
 
 
 
รปูที ่2 แสดงตวัอยา่งหน้าจอโปรแกรมประยกุตร์ะบบ

สารสนเทศภมูศิาสตร ์(GIS Application) 
 

การประยกุตใ์ช้ระบบสารสนเทศภมิูศาสตรใ์นการ
บริหารจดัการปัญหาขยะอนัตราย  
  จากการออกแบบและพฒันาระบบฐานขอ้มลู
เชงิพืน้ทีแ่ละการพฒันาโปรแกรมประยกุตร์ะบบ
สารสนเทศภมูศิาสตร ์สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการ
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บรหิารจดัการปญัหาขยะอนัตรายไดต้ามแนวทาง
ดงัต่อไปนี้ 

1) การประเมนิและวเิคราะหค์วามเสีย่ง
ของสถานทีท่ิง้ขยะอนัตรายทีผ่ดิกฎหมาย (Site 
assessment of illegal dump sites) โดยการวเิคราะห์
ถงึระยะหา่งระหว่างสถานทีท่ิง้ขยะอนัตรายทีผ่ดิ
กฎหมาย กบัต าแหน่งของชมุชมุ หมูบ่า้น และแหล่ง
น ้าสาธารณะในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ว่าอยูใ่นระยะที่
ปลอดภยัตามมาตรฐานหรอืไม ่โดยมผีลการวเิคราะห์
ดงัรปูที ่3 

 
รปูที ่3 แสดงการวเิคราะหร์ะยะหา่งระหว่างจุดลกัลอบ

ทิง้ขยะ (กากบาท) กบัพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั 

จากผลการวเิคราะหจ์ะพบว่ามรีะยะทางหา่ง
เพยีงไมถ่งึ 500 เมตร ถอืว่าเป็นพืน้ทีม่คีวามเสีย่งที่
ตอ้งเขา้ไปดแูลอยา่งเรง่ด่วน เพราะจดุลกัลอบทิง้อยู่
ใกลช้มุชน 

2) การเลอืกทีต่ัง้ของหลุมฝงักลบ (Landfills 
location selection)  โดยการวเิคราะหร์ะยะกนัชน 
(Buffer) จากเงือ่นไขทีก่ าหนด ดงัตวัอยา่งเชน่การตัง้
เงือ่นไขดงัต่อไปนี้  

- หา่งจากพืน้ทีช่มุน ้า (wetland) ไมน้่อยกว่า 
160 เมตร 

- หา่งจากการตัง้ถิน่ฐานหรอืทีอ่ยูอ่าศยัของ
มนุษย ์(existing settlement) ไมน้่อยกว่า 
1,000 เมตร  

- หา่งจากพืน้ทีท่ิง้ขยะทีม่อียูก่่อน (existing 
waste site) ไมน้่อยกว่า 200 เมตร  

- หา่งจากพืน้ทีท่างคมนาคมสายหลกั ไมน้่อย
กว่า 300 เมตร  

- หา่งจากพืน้ทีส่ าคญัทางประวตัศิาสตร ์
(historic importance) ไมน้่อยกว่า 500 
เมตร 

- หา่งจากพืน้ทีบ่อบบาง (sensitive area) ไม่
น้อยกว่า 160 เมตร  

โดยมผีลการวเิคราะหด์งัรปูที ่4 

 

 

 

 

 

 

รปูที ่4 แสดงตวัอยา่งการวเิคราะหร์ะยะกนัชน 
(buffer) ระหว่างจดุลกัลอบทิง้ขยะ (กากบาท) กบั

พืน้ทีโ่ดยรอบในระยะ 1,000 เมตร 
 
จากผลการวิเคราะห์จะพบว่ามรีะยะทางไม่เพียง

พอทีจ่ะใชจุ้ดนี้เป็นจุดทิง้ขยะ เพราะมชีมุชนและแหล่ง
น ้าอยู่ในรศัมโีดยรอบ ท าให้ไม่ปลอดภัยต่อชวีิตและ
สขุภาพของประชาชนในพืน้ที ่

3) การวเิคราะห์พื้นทีท่ีเ่หมาะสมส าหรบัการ
ทิ้งขยะอันตราย  การวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสม
ส าหรับการทิ้งขยะอันตราย สามารถประยุกต์ใช้
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และโปรแกรมประยุกต์โดยมี
ข ัน้ตอนและวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
- การตัง้เงื่อนไข(Set the criteria) โดยตัง้เงื่อนไข

ตามความเหมาะสมของพื้นที่ดังตวัอย่างในขอ้ 2 
ซึ่งเงื่อนที่จ าเป็นต้องวเิคราะห์และพิจารณา (วไิล
พร, 2553) ควรประกอบดว้ยเงือ่นไขดงัต่อไปนี้  

- ความเหมาะสมของดนิ 
- ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย  
- ราคาทีด่นิ 
- สิง่แวดลอ้มและพืน้ทีอ่อ่นไหว  
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- ความเสี่ยงต่อการปนเบื้อนลงสู่แหล่งน ้ า
สาธารณะ 

- ระยะทางจากแหล่งชมุชน 
- เงือ่นไขทางธรณีวทิยา 

จากเงื่อนไขดงักล่าว น ามาสรา้งแผนที่ส าหรบั
แต่ละเงื่อนไข (Create map for each criterion)  โดย
การท า Buffer หรอืระยะกนัชนออกมาจากชัน้ขอ้มลูที่
เกีย่วขอ้ง โดยมผีลการวเิคราะหด์งัรปูที ่5 

 
 
รปูที ่5 การวเิคราะหพ์ืน้ทีก่นัชนจากระยะ 1,000 เมตร

จากหมูบ่า้นและระยะ 500 เมตรจากเสน้ทางน ้า 
 

จากผลการวเิคราะหจ์ะพบว่าพืน้ทีท่ีเ่หมาะสม
ส าหรบัการทิง้ขยะจากเงือ่นไขขา้งตน้ คอืพืน้ทีท่ีไ่ม่มสี ี
โดยพื้นทีส่แีดงและสฟ้ีา คอืพืน้ทีท่ีอ่ยู่ในเงือ่นไขคอื มี
หมู่บ้านในระยะ 1,000 เมตรและห่างจากแหล่งน ้าไม่
เกนิ 500 เมตร ไมส่มควรจะท าเป็นทีท่ิง้ขยะ 

วิจารณ์ 
จากการศึกษาถึงแนวทางการประยุกต์ใช้

ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์(Geographic Information 
System) ในการบริหารจัดการปญัหาขยะอันตราย 
พบว่าสามารถประยกุตใ์ชไ้ดด้งัต่อไปนี้  

1) การประยุกตใ์ชร้ะบบสารสนเทศภูมศิาสตรใ์น
การจดัเก็บและรวบรวมขอ้มูล ทัง้ข้อมูลเชิง
พื้ น ที่  (Spatial Data)  แ ล ะ ข้ อ มู ล เ ชิ ง
อรรถาธิบ าย  (Attribute Data) อย่ างเป็ น
ระบบ  

2) การประยกุตใ์ชเ้ป็นเครื่องมอืในการท างานกบั
ข้อมูล ทั ้งการแสดงผลในรูปของแผนที ่
ตารางและกราฟ การสบืคน้ เรยีกคน้ และการ
น าเสนอขอ้มลู  

3) การป ระยุ ก ต์ ใช้ ใน ก ารวิ เค ราะห์  แ ล ะ
ประมวลผลขอ้มลูในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก ่

4) การวเิคราะหค์วามเสีย่งของจุดลกัลอบทิง้ขยะ 
5) การวเิคราะห์หาพื้นทีท่ี่เหมาะสมส าหรบัการ

ทิง้ขยะ/ฝงักลบ   
6) การประยุกต์ใช้ในการวางแผน การบรหิาร

จดัการปญัหาขยะ เช่น การวางเส้นทางการ
จัด เก็บ รวบ รวมขย ะ  ก ารติด ต าม แล ะ
ประเมินผล การสร้างเครือข่ายป้องกันและ
เฝ้าระวงัในพืน้ที ่ฯลฯ 

7) การประยุกต์ใช้ในการสื่อสารประชาสมัพนัธ์
เพื่ อสร้างความรู้และความตระหนั กถึง
ผลกระทบจากขยะอนัตราย ใหก้บัประชาชน
ในแต่ละพืน้ที ่

เอกสารอ้างอิง 
วราวธุ วุฒวิณิชย.์ ม.ป.ป. .การตดัสนิใจโดย

กระบวนการวเิคราะหต์ามล าดบัชัน้ 
(Decision Making by Analytic Hierarchy 
Process). 
http://irre.ku.ac.th/pubart/PubArt/53-AHP-
paper.pdf  

วไิลพร ชนิพรีะเสถยีร. 2553.การศกึษาความเป็นไป
ไดข้องโรงคดัแยกขยะ กรณีศกึษา เทศบาล
ต าบลทรายขาว อ าเภอสอยดาว จงัหวดั
จนัทบุร.ีรายงานการศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง.
มหาวทิยาลบัหอการคา้ไทย,กรงุเทพฯ.101  
น. 

สธุรรม อรณุ. ม.ป.ป. การตดัสนิใจโดยใชก้ระบวนการ
ล าดบัชัน้เชงิวเิคราะห ์(Analysis Hierarchy 
Process:AHP). 
http://202.183.190.2/FTPiWebAdmin/knw_
pworld/image_content/64/process1.pdf. 

 http://www.mapwindow.org/  
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การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตกา๊ซชีวภาพจากน ้ากากส่าของโรงงานสรุากลัน่
ชมุชนโดยใช้การหมกัร่วมกบัของเสียกลีเซอรอล 

Enhanced Efficiency for Biogas Production from Distillery wastewater of 
Community Refined Liquors Plant by Co-Digestion with Glycerol Waste 

 
ดร. เกียรติศกัดิ ์พนัธพ์งศ,์1* ดร. ธิวาริ โอภิธากร,1 ดร. นวิทย ์เอมเอก,1 

เสาวรส เหลือนุ่นขาบ2 และ ผศ.ดร. สมพงศ ์โอทอง2 
Dr.Kiattisak Panpong,1* Dr. Thiwari Ophithakorn, 1 and Dr. Nawit Amage, 1 

Saowarod Leanunkap2 and Asst.Prof.Dr. Sompong O-thong2 
 

ABSTRACT 
This research aimed to improve the biogas production from distillery wastewater of community 

refined liquors plant (DWCRLP) by anaerobic co-digestion with glycerol waste (GW). The feasibility of 
using GW as co-substrates in the anaerobic co-digestion with the DWCRLP was investigated using            
bio-methane potential (BMP) tests by varying the concentration of GW in the range of 1 to 5% (v/v). The 
anaerobic co-digestion of 5% GW with DWCRLP has the best improvement in the quality and quantity of 
biogas and gave the maximum methane production and methane yield of 2,245 mLCH4 and 706 mLCH4/g 
VS, these were about 300% greater than those obtained from digestion pure DWCRLP. The modified 
Gompertz model could the good prediction methane yield comparing to the experimental data, which had 
the high regression coefficient values (R2>0.95). 
Keywords: Biogas production, Distillery wastewater of community refined liquors plant, Co-digestion, 
Glycerol waste 
 

บทคดัย่อ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้ คอื เพิม่ประสทิธภิาพการผลติก๊าซชวีภาพจากน ้ากากส่าของของโรงงานสุรา

กลัน่ชุมชน (DWCRLP) โดยหมกัร่วมแบบไรอ้ากาศกบัของเสยีกลเีซอรอล (GW)  ความเป็นไปได้ของการใช ้GW 
เป็นสารหมักร่วมกบัน ้ากากส่าของของโรงงานสุรากลัน่ชุมชน  (DWCRLP) ถูกตรวจสอบโดยใช้ bio-methane 
potential (BMP) โดยท าการทดสอบที่ความเข้มขน้ของ GW ในช่วง 1-5% (v/v) กระบวนการหมกัร่วมแบบไร้
อากาศของ 5%GW กบั น ้ากากส่าของของโรงงานสุรากลัน่ชมุชน (DWCRLP) มศีกัยภาพในการปรบัปรุงคุณภาพ
และปรมิาณของก๊าซชวีภาพ ใหก้ารผลติมเีทนและผลผลติก๊าซมเีทนสงูสุดเป็น 2,245 ml และ 607 ml CH4/g VS 
เพิม่ขึน้ประมาณ 300% ซึ่งมากกว่าการย่อยสลายของ DWCRLP เพยีงอย่างเดียว สมการ modified Gompertz 
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model  สามารถท านายผลผลติมเีทน (Methane yield) ได้เป็นอย่างดีเมื่อเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลจากการทดลอง 
สงัเกตไดจ้ากคา่ความเชือ่มัน่ทางสถติ ิ(R2) จากการท านายมคีา่มากกว่า 55% 
ค าหลกั: การผลติก๊าซชวีภาพ, น ้ากากสา่ของของโรงงานสรุากลัน่ชมุชน, การหมกัรว่ม, ของเสยีกลเีซอรอล 
 

ค าน า 
การผลิตสุราชุมชน เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก 
ขยายตวัอย่างรวดเรว็ในปี 2546 จนถงึปจัจุบนักย็งัมี
การด าเนินธุรกิจดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง (ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2546) การผลิต
เอทิลแอลกอฮอล์จากวัตถุดิบทางการเกษตรของ
ประเทศไทย เช่น กากน ้ าตาลน ้ าอ้อย ข้าวเหนียว 
น ้าตาลมะพรา้ว และน ้าตาลโตนด ซึ่งในกระบวนการ
กลัน่แอลกอฮอลข์องโรงงานสุรากลัน่ชุมชนจะมนี ้าเสยี
เกดิขึน้เรยีกว่า น ้ากากส่า (Spent Wash or Distillery 
Wastewater) มีน ้าเสียเกิดขึ้นประมาณ 30 ลูกบาศก์
เมตรต่อเดอืนประมาณ 1 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั และมี
ค่าความสกปรกในรปูซโีอดสีงูถงึ 50-104 กรมัต่อลติร 
(ชุติมา, 2551) ประกอบไปด้วยสารอินทรีย์ รวมทัง้ 
ยสีต์ แอมโมเนีย ฟอสเฟต และน ้าตาลที่คงเหลืออยู่ 
ไม่สามารถปล่อยทิ้งสู่แหล่งน ้าได้โดยตรง ต้องมกีาร
บ าบดัหรอืการน าน ้ากากสา่ไปใชป้ระโยชน์ (ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ, 2543) ซึ่ง
ก า รบ า บั ด น ้ า เสี ย โด ย วิ ธี ชี ว ภ าพ  (Biological 
Wastewater Treatment) เป็ น เทค โน โลยีที่ อ าศัย
แบคทเีรยีช่วยย่อยสลายสารอนิทรยี์ โดยส่วนมากจะ
ใช้ เทคโน โลยีที่ ไร้อากาศ  (Anaerobic Digestion) 
สารอนิทรยี์จะถูกย่อยสลายเป็นก๊าซมเีทนรอ้ย 60-70 
คาร์บอนไดออกไซด์รอ้ยละ 28-38 และก๊าซอื่นๆ ซึ่ง
รวมเรยีกว่า ก๊าซชวีภาพ (Biogas) ซึ่งก๊าซชวีภาพที่
ได้ใช้ให้ความร้อนในกระบวนการกลัน่เป็นการลด
ตน้ทนุในการผลติ 
น ้ากากส่ามอีตัราการผลิตก๊าซชีวภาพได้เพียง 8-10 
ลิตรมีเทนต่อลิตรน ้ าเสีย(ชุติมา , 2551) เนื่ องจาก
โปรตีนที่สูงท าให้เกิดการสะสมของแอมโมเนียและ
ส่งผลยบัยัง้การท างานของจุลนิทรยี์ในกลุ่มผลติมเีทน 
ซึ่งมปีรมิาณก๊าซชวีภาพน้อยเมื่อเปรยีบเทยีบกบัน ้า
เสยีประเภทอื่นๆ เช่น น ้าเสียจากโรงงานแป้งมนัให้
ผลผลิตก๊าซชีวภาพ 10-15 ลิตรมีเทนต่อลิตรน ้าเสีย 

(Ma et al., 2008) และผลผลติก๊าซชวีภาพจากน ้าเสยี
โรงงานปาล์มน ้ามนัสูงถงึ 20-25 ลติรมเีทนต่อลติรน ้า
เสยี (Wonga et al., 2014) เป็นต้น เนื่องจากน ้ากาก
ส่ามีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต ่ า (<15) มี
ปรมิาณของโปรตีนสูงซึ่งมีแนวโน้มจะถูกย่อยสลาย
กลายเป็นแอมโมเนียไนโตรเจนได้อย่างรวดเร็วและ
เป็นจ านวนมากในสภาวะไรอ้ากาศมปีรมิาณของซลัเฟ
ตสูง ซึ่งความเข้มข้นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และ
แอมโมเนียเท่ากับ 240 และ 52 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(Tang et al., 2007) จะยับยัง้การเจริญ เติบโตของ
จุลนิทรยีช์นิดสรา้งมเีทน สง่ผลใหป้ระสทิธภิาพในการ
ผลิต ก๊าซชีวภาพลดลงด้วย  (Wasterholm et al., 
2012)  
 ทางเลือกหนึ่ งที่มีความ น่าสนใจในการ
แกป้ญัหาดงักล่าวคอื การใชก้ลยทุธก์ารหมกัรว่ม (Co-
Digestion Strategies) เนื่องจากขอ้ดขีองหมกัร่วมคอื 
ปรบัสมดุลปรมิาณสารอาหารในระบบท าใหอ้ตัราส่วน
คาร์บอนต่อไนโตรเจนสูงขึ้น ช่วยเจือจางสารพิษที่มี
ผลต่อจุลินทรยี์ชนิดสร้างมีเทนในน ้าทิ้ง ส่งผลให้ได้
มเีทน (Methane Yield) สูงขึน้ (Kangle et al., 2012), 
(Koupaie et al., 2014) Athanasoulia et al. (2014) 
รายงานว่า การใช้ของเสียกลีเซอรอลที่ความเขม้ข้น  
2-4% (v/v) เป็นสารหมกัร่วมในกระบวนการหมกัแบบ
ไรอ้ากาศสามารถเพิม่ศกัยภาพการผลติก๊าซชวีภาพ
ได ้3.8 - 4.7 เทา่ 

ดั ง นั ้ น ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค ว า ม ส น ใจ พั ฒ น า
กระบวนการผลิตก๊าซชวีภาพจากน ้ากากส่าโดยการ
หมักร่วมกับของเสียกลีเซอรอล โดยท าการศึกษา
องคป์ระกอบทางกายภาพและเคมเีพื่อใชเ้ป็นขอ้มลูใน
การออกแบบการทดลอง ซึง่การศกึษาศกัยภาพในการ
ผลติมเีทนด้วยระบบแบบกะ (Batch) ได้ท าการศกึษา 
อตัราส่วนวตัถุดบิต่อสารหมกัร่วม (Co-substrate) ซึ่ง
ขอ้มลูทีไ่ด้จากการศกึษาศกัยภาพการผลติมเีทนด้วย
ระบบแบบกะจะน าไปสู่การศกึษาศกัยภาพในการผลติ
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มเีทนแบบต่อเนื่องด้วย เพื่อใหก้ระบวนการผลติก๊าซ
ชวีภาพจากน ้ากากส่าสามารถเกบ็เกีย่วพลงัไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพสงูสดุ 

อปุกรณ์และวิธีการ 
1. วสัด ุ 

1.1 ตัวอย่างน ้ากากส่าของโรงงานสุรากลัน่
ชุ ม ช น  (Distillery Wastewater of Community 
Refined Liquors: DWCRL) ซึ่งไดร้บัความอนุเคราะห์
จากวิสาหกิจชุมชนปาริฉัตต์สุราทิพย์ ต าบลควน
กาหลง อ าเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล  ของเสีย          
กลเีซอรอล (Glycerol Waste: GW) จากโรงผลติไบโอ
ดเีซลของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ต าบลคอหงส ์
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 

1.2 กล้าเชื้อจุลินทรีย์ผสมส าหรบัการผลิต
มีเทนที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส ได้ร ับความ
อนุเคราะห์จาก บรษิัท สหอุตสาหกรรมน ้ามนัปาล์ม 
จ ากัด (มหาชน) ต าบลห้วยยูง อ าเภอเหนือคลอง 
จงัหวดักระบี ่ 
2. การศึกษาคณุสมบติัทางเคมีของน ้ากากส่าและ
ของเสียกลีเซอรอล 
 ท าการเกบ็ตวัอย่างน ้ากากสา่ของโรงงานสุรา
กลัน่ชุมชนไวท้ีอุ่ณหภูม ิ4 องศาเซลเซยีส ในสว่นของ
เสียกลีเซอรอลเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง จากนัน้ท าการ
วิเคราะห์องค์ประกอบของตัวอย่างแต่ละชนิด  โดย
องค์ประกอบทางเคมีที่ท าการศึกษา คือ pH, COD, 
Volatile fatty acid (VFA), Alkalinity, Total nitrogen 
(TN), Total phosphorus (TP), Total solid (TS), 
Protein, Carbohydrate และ Lipids (APHA, 2012) 
3 การเตรียมกล้าเช้ือผลิตมีเทน 
 น ากล้าเชื้อจุลินทรีย์ผสมส าหรับการผลิต
มเีทนทีอุ่ณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส มาเตมิน ้าทิ้งจาก
โรงงานสกัดน ้ ามันปาล์มดิบเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
ส าหรบักล้าเชื้อ โดยใช้อตัราส่วนระหว่างน ้าทิ้งจาก
โรงงานสกัดน ้ ามันปาล์มดิบต่อกล้าเชื้อเท่ากับ 1:1 
จากนัน้ท าการปรบัค่าพเีอชเริม่ต้นใหอ้ยู่ในช่วง 6-7.5 
โดยการเติมขี้เถ้า และ NaHCO3 ที่ความเข้มข้น 25 
กรมัต่อลิตร และให้ได้ค่าความเป็นด่าง 5 กรัมต่อ

กิโลกรมัแคลเซียมคาร์บอเนต กวนผสมให้เข้ากนัด ี
จากนัน้น ามาบ่มที่อุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 สัปดาห์ โดยในระหว่างการหมักท าการ
ตรวจวัดปริมาณ ก๊าซชีวภาพที่ เกิดขึ้นด้วย Gas 
Counter และท าการวิเคราะห์องค์ป ระกอบ ก๊าซ
ชวีภาพด้วยเครื่อง Gas Chromatography (O-Thong   
et al., 2012) เมื่อกลา้เชือ้มอีตัราการผลติก๊าซชวีภาพ
คงทีแ่ละมคีวามเขม้ขน้ของตะกอนจุลนิทรยี์ไม่ต ่ากว่า 
50 กรมัต่อลิตร จึงสามารถน ามาใช้ในการทดสอบ
ศกัยภาพการผลติมเีทนจากน ้ากากส่าของโรงงานสุรา
กลัน่ชมุชนและสารหมกัรว่ม 
4. การศึกษาผลของอตัราส่วนระหว่างน ้ากากส่า
โรงงานสุรากลัน่ชุมชนกบัของเสียกลีเซอรอลโดย
ใช้กลยทุธก์ารหมกัร่วมในการผลิตมีเทน 
 การศกึษาผลของอตัราส่วนระหว่างน ้ากากส่า
โรงงานสุรากลัน่ชุมชนกับของเสียกลีเซอรอลต่อ
ศักยภาพในการผลิตมีเทน ท าการทดลองในขวด
น ้าเกลือขนาด 500 มลิลิลิตร ในปรมิาตรใช้งาน 200 
มิลลิลิตร โดยผสมน ้ากากส่ากับของเสียกลีเซอรอล 
ร้อยละ 1 2 3 4 และ 5 ผสมกับน ้ ากากส่า ปรับค่า      
พีเอชเริ่มต้นด้วย NaHCO3 ให้อยู่ในช่วง 6-6.5 และ
เติมกล้าเชื้อเริ่มต้นร้อยละ 80 (มีความเข้มข้นของ 
VSS 15 กรัมต่อลิตร) ของปริมาตรทดลอง โดยใช้
อตัราส่วนน ้าเสียต่อกล้าเชื้อร้อยละ 20 : 80 ผสมให้
เข้ า กั น ดี  จ า ก นั ้ น เติ ม แ ก๊ ส ไ น โต ร เจ น แ ล ะ
คาร์บอนไดออกไซด์อตัราส่วนร้อยละ 80 : 20 เป็น
เวลา 5 นาที เพื่อท าให้ภายในขวดน ้ าเกลืออยู่ใน
สภาวะไร้อากาศ ปิดขวดน ้าเกลือด้วยจุกยางและฝา
อลูมิเนียมด้วย Hand Crimper น าไปบ่มที่สภาวะ
อุณหภูม ิ35 องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 45-70 วนั โดย
ระหว่างกระบวนการหมกัจะท าการตรวจวดัผลผลิต
มเีทนโดยการวดัปรมิาตรการผลติก๊าซชวีภาพโดยการ
แทนที่น ้ า  (Angelidaki et al., 2009) และวิเคราะห์
องคป์ระกอบของก๊าซชวีภาพดว้ยเครือ่งก๊าซโครมาโต
กราฟฟี (O-Thong et al., 2012) เพื่อศกึษาอตัราส่วน
ทีเ่หมาะสมระหว่างน ้ากากส่าและของเสยีกลีเซอรอล 
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ทีท่ าใหป้ระสทิธภิาพการผลติก๊าซชวีภาพเพิม่ขึน้ โดย
ทกุการทดลองด าเนินการ 3 ซ ้า 
5.หาค่าสัมประสิท ธ์ิจลนพลศาสตร์ (Kinetic 
Coefficients) 

ใน ก า รท ด ล อ งนี้ ใ ช้  Modified Gompertz 
model อธิบายถงึการผลิตก๊าซชวีภาพของน ้ากากส่า
โรงงานสุรากลัน่ชุมชนในถงัปฏิกรณ์แบบกะ ภายใต้
สภาวะแบบไรอ้ากาศ ดงัแสดงในสมการที่ (1) โดยที ่
G (t) คอื ปรมิาณมเีทนสะสม (mLCH4/g VS-added); 
G0 คือ ผลผลิตมีเทนสูงสุด  (mLCH4/g VS-added); 
Rmax คือ อัตราการผลิตมีเทนสูงสุด  (mLCH4/g VS-
day); e คือ  exp (1) = 2.7183; และ    ระยะเวลา
ปรบัตวั (day) (Kafle et al., 2013) 

max
0

0

.
( ) .exp exp ( ) 1

R e
G t G t

G


   
     

          
(1) 

ผลและวิจารณ์ 
1. คณุสมบติัทางเคมีของน ้ากากส่าและสารหมกัรว่ม 

 การศึกษาคุณสมบัติทางเคมีของน ้ากากส่า
และของเสยีกลเีซอรอลซึ่งใช้เป็นสารหมกัร่วมในการ
ทดลอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่ง
องคป์ระกอบทางเคมทีีท่ าการวเิคราะห ์แสดงขอ้มลูดงั
ตารางที ่1  

ตารางที่  1  องค์ประกอบทางเคมีของน ้ ากากส่า 
(DWCRLP) และของเสยีกลเีซอรอล (GW) 

องคป์ระกอบ DWCRLP GW 
pH 4.6 8.8 

COD (g/L) 130 1,760 
VFA (g/L) 3.85 6.65 
TKN (g/L) 11 1.67 
TS (g/L) 21 969 
VS (g/L) 15 910 

Protein (g/L) 9.8 1.28 
Carbohydrate( g/L) 75.85 845 

Lipids(g/L) 3.55 63.76 
C/N ratio 12 949 

2. ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของน ้ากากส่า
โดยการหมกัร่วมกบัของเสียกลีเซอรอล 

ปริมาณมีเทนสะสม และองค์ประกอบก๊าซ
มเีทน(%) ที่ได้จากกระบวนการหมกัร่วมระหว่างน ้า
กากส่า (DWCRLP) กับของเสียกลีเซอรอล (GW) 
แสดงดังรูปที่ 1 พบว่าการเติมความเขม้ขน้ของของ
เสียกลีเซอรอลลงไปที่ความเข้มข้น 5% ส่งผลให้
อตัราส่วน C/N เพิ่มขึ้นจาก 8 เป็น 28 (ตารางที่ 2) 
ส่งผลให้ผลิตมเีทนสูงสุดเท่ากบั  607 ml CH4/g VS 
การผลติก๊าซชวีภาพของน ้ากากส่าโดยใชก้ลยุทธการ
หมักร่วมกับของเสียกลีเซอรอลเป็นการปรบัสมดุล
ป ริมาณ สารอาหารในระบบ เนื่ อ งจากของเสีย           
กลีเซอรอลเป็นแหล่ งคาร์บอน (External carbon 
source) ที่มีศักยภาพ ท าให้อัตราส่วน C/N สูงขึ้น 
ช่วยเจอืจางสารพษิทีม่ผีลต่อจุลนิทรยีช์นิดสรา้งมเีทน
ในน ้าทิ้ง ส่งผลให้ผลผลติมเีทนสูงขึ้น (Kangle et al., 
2012); (Hosseini et al., 2014) โดยอตัราส่วน C/N ที่
เหมาะสม คือ 25 -32 (Angelidaki and Ellegaard, 
2003) นอกจากนี้การเติมของเสยีกลเีซอรอลที่ความ
เข้มระหว่าง 2-4% (v/v) ลงไปในน ้ากากส่า สามารถ
เพิม่อตัราสว่น C/N ใหส้งูขึน้และส่งผลใหผ้ลผลติมเีทน
สูงขึ้น เช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการหมักเดี่ยว 
(Single-digestion) ซึง่ค่าทีไ่ดอ้ยู่ในช่วง 14-23 เท่านัน้ 
ดงัแสดงในตารางที่ 2 ดงันัน้จากผลการทดลองแสดง
ใหเ้หน็ว่า การเตมิของเสยีกลเีซอรอลลงไปในน ้ากาก
ส่าที่ความเข้มข้น 5%(v/v) เป็นสัดส่วนที่เหมาะสม
ทีสุ่ดในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติก๊าซชวีภาพจาก
น ้ากากส่า โดยตารางที่ 3 แสดงปรมิาณมเีทนสะสม 
ผลผลิตมีเทน และประสทิธิภาพการก าจัดซีโอดี ซึ่ง
แสดงใหเ้หน็ว่าทีส่ดัส่วนดงักล่าวมปีรมิาณมเีทนสะสม 
ผลผลิตมีเทน และประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดี สูง
ที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนอื่นๆ โดยมีค่า
เทา่กบั 2,245 มลิลลิติร 607  ml CH4/g VS และ 56% 
ตามล าดบั ในขณะทีผ่ลผลติมเีทนทีไ่ดจ้ากการหมกัน ้า
ก ากส่ า  (100% DWCRLP) มีค่ า เท่ ากับ  235  ml 
CH4/g VS เท่านัน้ Panpong et al. (2014) รายงานว่า 
การใชข้องเสยีกลเีซอรอลเป็นสารหมกัร่วมกบัน ้าเสยี
โรงงานแปรรูปอาหารทะเลในอตัราส่วน 1 : 99 (v/v) 
ใหผ้ลผลติมเีทน 577 ml CH4/g VS ซึ่งเพิม่ขึน้รอ้ยละ 
108 เมื่อเทียบกับการหมักน ้ าเสียโรงงานแปรรูป
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อาหารทะเลเพยีงอย่างเดียว นอกจากนี้การหมกัร่วม
ระหว่างมูลสตัว์กบัของเสยีกลเีซอรอลทีค่วามเขม้ขน้
ระหว่าง 3 -7%(v/v) ให้ผลผลิตมีเทน  570-680 ml 
CH4/g VS (Amon et al., 2006) ให้ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
การเติม 5%(v/v) ของของเสียกลีเซอรอล ส่งผลให้
ศกัยภาพการผลติก๊าซชวีภาพเพิม่ขึน้ประมาณ 3 เท่า 
หรอื 300% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการผลติก๊าซชวีภาพ
จากน ้ากากส่าเพยีงอย่างเดยีว (100% DWCRLP) อกี
ทัง้การเตมิ 5%(v/v) ของของเสยีกลเีซอรอล ยงัส่งผล
ใหค้่า pH เพิม่ขึน้จาก 4.70 เป็น 6.10 อกีดว้ย (ตาราง
ที่ 2) ซึ่งค่า pH ที่เหมาะสมในกระบวนการผลิตก๊าซ
ชวีภาพแบบไรอ้ากาศ อยูใ่นชว่ง 6.0-6.2 (Esposito et 
al., 2012) ซึง่ถอืเป็นขอ้ดอีกีประการหนึ่งในการใชข้อง
เสยีกลีเซอรอลเป็นสารหมกัร่วม คอื ประหยดัต้นทุน
ของสารเคมใีนการใชป้รบัคา่พเีอช อกีทัง้ของเสยีกลเีซ
อรอลเป็นสารอินทรีย์ประเภทคาร์โบไฮเดรตกลุ่ม
น ้าตาลซึง่มโีมเลกลุขนาดเลก็ ท าใหจุ้ลนิทรยีช์นิดสรา้ง
มี เทน  (Methanogen) สามารถย่อยสลายได้ ง่าย 
สงัเกตไดจ้ากการประสทิธภิาพการก าจดัค่าซโีอดขีอง
การหมกัเดีย่วของของกลเีซอรอลทีค่วามเขม้ขน้ 1-5% 
(v/v) มคีา่อยูใ่นชว่ง 50-57% ดงัแสดงในตารางที ่3 

ตารางที่ 2 คุณสมบตัิทางเคมขีองน ้ากากส่า (DWCRLP) 
หลงัเติมของเสยีกลเีซอรอล (GW) ที่ความเขม้ขน้ 1-5 % 
(v/v) 

การทดลอง pH 
COD 
(g/L) 

VS 
(g/L) 

TKN 
(g/L) 

C/N 
ratio 

100% DWCRLP 4.60 130.0 15.00 18 8 
DWCRLP + 1%GW 5.90 140.0 68.10 9.887 14 
DWCRLP +2%GW 6.40 150.0 72.20 8.993 17 
DWCRLP +3%GW 6.60 161.0 76.42 7.004 20 
DWCRLP +4%GW 6.80 170.0 82.64 6.827 23 
DWCRLP +5%GW 7.10 186.0 90.86 6.047 28 
1%GW  8.00 17.0 10.50 0.019 890 
2%GW  8.10 33.0 15.6 0.033 1,000 
3%GW  8.20 50.1 24.5 0.050 1,002 
4%GW  8.30 68.2 33.5 0.067 1,017 
5%GW  8.40 83.5 42.5 0.074 1,128 

นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบผลผลิตมีเทน
ระหว่างการหมักเดี่ยว (Single-digestion) และการ

หมกัร่วม (Co-digestion) ดังแสดงในรูปที่ 3 ผลการ
ทดลองพบว่าผลต่าง (Difference) ของผลผลิตมเีทน
เป็นบวก ซึ่งมีค่าอยู่ ในช่วง 29-108 ml CH4/g VS 
แสดงใหเ้หน็ว่าการใชข้องเสยีกลเีซอรอลเป็นสารหมกั
ร่วม (Co-substrate) ช่วยส่งเสริม  (Synergism) ให้
ศกัยภาพการผลติก๊าซชวีภาพเพิม่สูงขึน้ โดยการเตมิ 
5% (v/v) ของของเสียกลี เซ อรอลสามารถ เพิ่ ม
ป ระสิท ธิภ าพ ก ารผลิต ก๊ าซ ชี วภ าพ ได้ สู งสุ ด        
panpong (2013) รายงานว่ า  ผลต่ าง (Difference) 
ของผลผลิตมีเทนเป็นบวก ซึ่งมีค่าเท่ากับ 88 ml 
CH4/g VS ในกระบวนการหมกัรว่มของน ้าเสยีโรงงาน
แปรรูปอาหารทะเลกับของเสียกลีเซอรอลที่ความ
เขม้ขน้ 1% (v/v) 

 
รปูที ่1 ปรมิาณก๊าซมเีทนสะสมจากกระบวนการหมกัรว่ม

ระหว่างน ้ากากสา่ (DWCRLP) และของเสยี 
กลเีซอรอล (GW) 

 
รปูที ่2 องคป์ระกอบของกา๊ซมเีทน จากกระบวนการหมกั

ร่วมระหว่างน ้ากากสา่ (DWCRLP) และของเสยี           
กลเีซอรอล (GW) 
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รปูที ่3 เปรยีบเทยีบผลผลติมเีทนระหว่างการหมกัเดีย่ว (Single-digestion) และการหมกัร่วม (Co-digestion) 
 

 
รปูที ่4 การเปรยีบเทยีบผลผลติมเีทนสะสม (Cumulative methane yield) จากการทดลอง (Experimental data) และจาก

การท านาย (Model prediction) โดยใชส้มการของ Modified Gompertz model 

ตารางที ่3 ศกัยภาพการผลติก๊าซชวีภาพและค่าสัมประสิทธิ์จลนพลศาสตร์ทีไ่ดจ้ากการทดลองโดยใชส้มการของ Modified 
Gompertz model 

ตวัอย่าง 
Final 
pH 

Total 
biogas (ml) 

CH4 
(ml) 

CH4 yield 
(ml CH4/g VS) 

COD 
Efficiency (%) 

Modified Gompertz model parameter 

G0 
(ml CH4/g VS) 

Rmax 
(ml CH4/g VS-day) 

λ 
(day) 

R2 

100%DWCRLP 7.09 748 1046 235 70 234.13 15.68 1.00 0.963 
DWCRLP+ 1%GW 7.33 1068 1465 336 78 335.37 22.38 1.20 0.995 
DWCRLP+ 2%GW 7.24 1367 1822 430 80 429.36 28.65 1.50 0.992 
DWCRLP+ 3%GW 7.12 1810 2365 569 85 566.31 37.95 1.75 0.995 
DWCRLP+ 4%GW 7.11 2043 2664 643 95 639.02 42.83 2.00 0.981 
DWCRLP+ 5%GW 6.99 2245 3054 706 97 700.33 44.13 2.25 0.994 
1%GW 7.28 227 390 71 90 71.22 4.77 0.10 0.974 
2%GW 7.05 476 701 150 92 149.07 9.98 0.50 0.974 
3%GW 7.15 735 1032 241 96 239.35 16.08 0.75 0.985 
4%GW 6.96 997 1401 314 96 312.07 20.90 1.00 0.985 
5%GW 7.08 1250 1680 393 95 361.37 24.21 1.50 0.992 
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3. สมัประสิทธ์ิจลนพลศาสตรข์องการผลิตก๊าซ
มีเทน 

การวเิคราะหส์มัประสทิธิจ์ลนพลศาสตรข์อง
การผลิต ก๊ าซมี เทน โดยใช้สมการใช้  Modified 
Gompertz model  แสดงโดยสมการเชิงเส้น ของ
ขอ้มูลความสมัพนัธ์ระหว่างปรมิาณก๊าซมเีทนสะสม
ต่อระยะเวลา  พบว่าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่ (R2) 
มากกว่า 55% ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอตัราการการผลิต
ก๊าซมีเทนสูงสุด  (Rmax) ระยะปรับตัว  (λ) ของ
จุลินทรยี์ในระบบ และผลผลิตมเีทน (G0) ที่ได้จาก
การทดลองและท านายโดยใช้สมการ Modified 
Gompertz model  มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามระยะเวลา
และปรมิาณความเขม้ขน้ของเสยีกลเีซอรอลทีเ่ตมิลง
ไป ดังตารางที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ศักยภาพในการผลิตมีเทน  (BMP) ซึ่ งค่ า  Rmax  
เพิ่มขึ้นจาก 15.78 เป็น 44.13 ml CH4/g VS-day 
อตัราการผลติก๊าซมเีทนเพิม่ขึน้ประมาณ 3 เท่าหรอื
คดิเป็น 300% เมื่อเติม 5% ของของเสยีกลเีซอรอล
ลง (GW) ไปในกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ 
ส่งผลให้ G0 เพิ่มขึ้นจาก 234.13 เป็น 600.33 ml 
CH4/g VS ซึ่งผลิตมีเทนเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า
เช่นกนั โดยมคี่า   เพิม่ขึน้ จาก 1.00 เป็น 2.25 วนั 
ดงันัน้จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสามารถใช้
ส ม ก า รข อ ง  Modified Gompertz model ใน ก า ร
ท านายผลผลติมเีทนในกระบวนการหมกัรว่มระหว่าง
น ้ ากากส่าและของเสียกลีเซอรอลได้ ดังแสดงใน      
รปูที ่4  

สรปุ 
 การเพิม่ประสทิธิภาพการผลติก๊าซชวีภาพ
จากน ้ากากส่าโรงงานสุรากลัน่ชุมชน โดยการหมกั
ร่วมกบัของเสยีกลีเซอรอล ที่ความเขม้ขน้ 1 – 5% 
(v/v) พบว่าการเตมิของเสยีกลเีซอรอลลงไปทีค่วาม
เข้มข้น 5% (v/v) มีความเหมาะสมมากที่สุด  ให้
ปริมาณมีเทนสะสมและผลิตมีเทนสูงสุดเท่ากับ 
2,245 มิลลิลิตร และ 607 ml CH4/g VS ศักยภาพ
การผลิตก๊าซชีวภาพเพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่า หรือ 
300% เมื่อเปรยีบเทยีบกบัการผลติก๊าซชวีภาพจาก

การหมกัเดี่ยว (100%DWCRLP) เนื่องจากของเสีย
กลีเซอรอลช่วยเพิ่มปริมาณคาร์บอน (External 
carbon source) ให้กับน ้ ากากส่าและปรับสมดุล
ปรมิาณสารอาหารในระบบท าใหอ้ตัราส่วน C/N เพิม่
สงูขึน้ จาก 8 เป็น 28 ช่วยเจอืจางสารพษิในระบบที่
มผีลต่อจุลินทรยี์ชนิดสรา้งมเีทนในน ้ากากส่าท าให้
ผลผลติมเีทนสงูขึน้ 
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ผลของเวลาเกบ็กกัน ้าต่อการบ าบดัน ้าเสียซีโอดีต า่ 
โดยถงัปฏิกรณ์แบบไฮบริดยเูอเอสบ/ีเอเอฟ 

Effect of Hydraulic Retention Time on Low COD Wastewater Treatment  
by Hybrid UASB/AF Reactor 

 
ศรีวิกาญจน์ ประชุมศรี1* และ ผศ.ดร. ประพนธ ์เขมด ารง1 

Sriwikarn Prachumsri1* and Asst.Prof.Dr. Praphon Kemmadamrong1 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to investigate effect of hydraulic retention time (HRT) on the 
performances of synthesis wastewater treatment by the hybrid reactor. The synthesis wastewater had 
total COD (TCOD) ranging from 288-332 mg/l at ambient temperature. The total liquid volume of the 
hybrid reactor was 21 L. The steady state performance was evaluated under HRT from 3-12 h and 
organic loading rate (OLR) from 0.6-2.4 kgCOD/m3d. It was found that the treatment efficiency of 58-75% 
was reached on a TCOD basis and 68-83% on a filtered COD (FCOD) basis and biogas yield 0.036-
0.067 m3/kgCODremoved with the methane content of 80-87%. As the HRT was decreased from 12 to 3 
h, the COD removal efficiency was decreased. Although the HRT was decreased to 3 h the COD removal 
efficiency was still more than 50%. The hybrid reactor could treat wastewater efficiently at short HRT. 
Keywords: Hybrid reactor, wastewater treatment, hydraulic retention time (HRT), low chemical oxygen 
demand (COD) wastewater 
 

บทคดัย่อ 
การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาผลของเวลาเกบ็กกัน ้าต่อสมรรถนะการบ าบดัน ้าเสยีโดยถงัปฏกิรณ์

ไฮบรดิ ในการทดลองใชน้ ้าเสยีสงัเคราะหท์ีม่คีวามเขม้ขน้ซโีอดทีัง้หมดอยูใ่นช่วง 288-332 มก./ล. ทีอุ่ณหภูมหิอ้ง 
โดยถงัปฏิกรณ์แบบไฮบรดิที่ใช้มีปรมิาตรน ้า 21 ล. จากการวิเคราะห์ผลที่สภาวะคงตัวที่เวลาเก็บกกัน ้า 3-12 
ชัว่โมง ทีภ่าระบรรทกุสารอนิทรยี ์0.60–2.40 กก.ซโีอด/ี(ลบ.ม. ว.) พบว่าระบบมปีระสทิธภิาพการก าจดัซโีอด ี58–
75% และ 68–83% เมื่อเทยีบกบัซีโอดีทัง้หมดและซีโอดีละลายน ้า ตามล าดบั โดยมอีตัราการผลิตก๊าซชวีภาพ 
0.036 – 0.067 ลบ.ม./กก.ซโีอดทีีถู่กก าจดั ซึ่งมสี่วนประกอบของมเีทน 80–87% ทีเ่วลาเกบ็กกัน ้าลดลงจาก 12 
ชัว่โมงเหลอื 3 ชัว่โมง พบว่าประสทิธภิาพการก าจดัซโีอดลีดลง ถงึแมว้่าเวลาเกบ็กกัน ้าจะลดลงเหลอื 3 ชัว่โมง แต่
ประสทิธภิาพการก าจดัซโีอดยีงัคงมากกว่า 50% แสดงว่าถงัปฏกิรณ์แบบไฮบรดิสามารถบ าบดัน ้าเสยีได้อย่างมี
ประสทิธภิาพทีเ่วลาเกบ็กกัน ้าสัน้ 
ค าหลกั: ถงัปฏกิรณ์ไฮบรดิ, การบ าบดัน ้าเสยี, เวลาเกบ็กกัน ้า, น ้าเสยีซโีอดตี ่า 
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ค าน า 
การบ าบัดน ้าเสียแบบไร้อากาศเป็นระบบที่

น่าสนใจในการน าไปใช้บ าบัดน ้าเสียเพราะใช้พื้นที่
ก่อสร้างน้อย ค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและการ
บ ารุงรักษาต ่ า เกิดตะกอนมวลเซลล์หรือสลัดจ์
ส่วนเกนิน้อยเมื่อเทยีบกบัระบบบ าบดัแบบใชอ้ากาศ 
ทีส่ าคญัได้ก๊าซชวีภาพเป็นผลิตภัณฑ์จากการบ าบดั
ซึ่งสามารถใช้เป็นพลงังานทดแทนได้ (Elmitwalli et 
al., 2002) ระบบบ าบดัแบบไรอ้ากาศทีน่ิยมใชม้หีลาย
ชนิ ด  เช่ น  บ่ อห มัก แบ บ ไร้อ าก าศ  (Anaerobic 
Digester) ระบบแผ่นกัน้แบบไม่ใชอ้ากาศ (Anaerobic 
Baffled Reactor: ABR) ยู เ อ เ อ ส บี  (Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket: UASB) ถั ง ก ร อ ง ไ ร้
อากาศหรอืเอเอฟ (Anaerobic Filter: AF) เป็นต้น ถงั
ปฏิกรณ์แบบไฮบรดิเป็นการผสมผสานระหว่างขอ้ดี
ของถังปฏิกรณ์แบบยูเอเอสบีและเอเอฟ  (Narra et 
al., 2014) โดยถงัปฏกิรณ์ชัน้ล่างเป็นแบบ ยเูอเอสบทีี่
มแีบคทเีรยีแขวนลอยอยู่ในสภาพกวนผสมกบัน ้าเสยี
แล้วชัน้บนเป็นชัน้ตัวกลางหรอืเอเอฟเพื่อท าหน้าที่
เป็นอปุกรณ์แยกก๊าซ-ของแขง็-ของเหลว (Gas-Solids 
Separation) และเป็นที่ยึดจับของแบคทีเรียป้องกัน
ไมใ่หแ้บคทเีรยีหลุดออกจากระบบ (Hall, 1992) 

ปกติระบบบ าบัดแบบไรอ้ากาศส่วนใหญ่จะ
เดนิระบบทีเ่วลาเกบ็กกัน ้าเป็นเวลานาน ซึง่ต้องใชถ้งั
ปฏิกรณ์ขนาดใหญ่และใช้พื้นที่กว้างในการด าเนิน
ระบบ ในปจัจุบนัการบ าบดัน ้าเสยีแบบไรอ้ากาศทีเ่วลา
เกบ็กกัน ้าสัน้ก าลงัเป็นทีส่นใจ เพราะว่าใชถ้งัปฏกิรณ์
ขนาดเล็ก จงึท าใหใ้ชพ้ื้นทีต่ดิตัง้ระบบน้อย ค่าใชจ้่าย
ใน การ เดิน ระบบ จึงลดลงด้ วย  อย่ า งไรก็ต าม
ประสทิธภิาพการบ าบดัน ้าเสยีทีเ่วลาเกบ็กกัน ้าสัน้เป็น
อย่างไร ยงัไม่ทราบ ดังนัน้จงึศกึษาถงึผลกระทบของ
การลดเวลาเกบ็กกัน ้าต่อการบ าบดัน ้าเสยี นอกจากนี้
สว่นใหญ่ถงัปฏกิรณ์แบบไฮบรดิมกัใชบ้ าบดัน ้าเสยีทีม่ ี
ซโีอดสีูงหรอือตัราภาระบรรทุกสารอนิทรยี์สูงและมกั
เป็นน ้าเสยีทีย่่อยยาก แต่งานวจิยัเกีย่วกบัการบ าบดั
น ้ าเสียซีโอดีต ่ า ที่เวลาเก็บกักน ้ าและอัตราภาระ
บรรทกุสารอนิทรยีต์่างๆ ยงัมน้ีอย ดงันัน้งานวจิยันี้จงึ
ท าการทดลองเพื่อศกึษาประสทิธิภาพการบ าบัดน ้า

เสียซีโอดีต ่าของถังปฏิกรณ์แบบไฮบรดิเมื่อลดเวลา
เกบ็กกัน ้า เพื่อทีจ่ะน าไปประยกุตใ์ชก้บัน ้าเสยีชมุชนที่
มซีโีอดตี ่า และน าไปใชร้่วมระบบบ าบดัน ้าเสยีแบบอื่น
ทีเ่วลาเกบ็กกัน ้าเสยีสัน้ 

อปุกรณ์และวิธีการ 
ถังปฏิกรณ์ท าจากท่อพีวีซี เส้นผ่านศูนย์กลาง 

0.20 ม. สงู 0.87 ม. ความสงูระดบัน ้า 0.67 ม. ภายใน
บรรจุตัวกลางสูง 0.175 ม. โดยส่วนบนของถังมีท่อ
ก๊าซต่อด้วยสายยางเขา้กบัเครื่องวดัปรมิาณก๊าซโดย
อาศัยหลักการแทนที่น ้ า  น ้ าเสียที่ ใช้เป็นน ้ าเสีย
สงัเคราะห์ โดยป ัม๊ไดอะแฟรมจะสูบน ้าเสยีเขา้ระบบ
ต่อเนื่องจากทางดา้นล่างและไหลออกทางดา้นบนของ
ถงัปฏิกรณ์ รายละเอียดของถังปฏิกรณ์แบบไฮบรดิ
และน ้าเสยีสงัเคราะห์แสดงในรูปที่ 1 และตารางที่ 1 
ตามล าดบั  

 
รปูที ่1 แผนภาพแสดงรายละเอยีดถงัปฏกิรณ์ไฮบรดิ 

 
ตารางที ่1 ลกัษณะน ้าเสยีสงัเคราะห ์
พารามิเตอร ์ ค่า 
ซโีอดทีัง้หมด ; มก./ล. 288-350 
ซโีอดลีะลาย ; มก./ล. 272-350 
ของแขง็แขวนลอย ; มก./ล. 4-10 
ของแขง็แขวนลอยระเหย ; มก./ล. 3-8 
ความเป็นดา่ง ; มก./ล. แคลเซยีมคารบ์อเนต 81-111 
กรดไขมนัระเหย ; มก./ล. กรดอะซติกิ 12-27 
พเีอช 6.73-7.4 

  
 การทดลองมทีัง้หมด 4 การทดลอง ศกึษาที่
เวลาเก็บกักน ้ า  12, 9, 6 และ 3 ชัว่ โมง ภ ายใต้
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อุณหภูมหิอ้ง โดยการเกบ็ตวัอย่างและวเิคราะหผ์ลจะ
ท า 2 ครัง้/สปัดาห ์แต่เมื่อระบบเขา้สู่สภาวะคงทีจ่ะท า 
3 ครัง้/สปัดาห์ โดยเมื่อความเขม้ขน้ซีโอดีในน ้าออก
คงทีห่รอืแตกต่างกนัไม่เกนิ 10% แสดงว่าระบบเขา้
สู่ สภ าวะคงที่ แ ล้ ว  (Polprasert et al., 1992) โด ย
พารามเิตอร์ทีจ่ะท าการวเิคราะห์ได้แก่ ซโีอดทีัง้หมด 
ซีโอดีละลาย ของแขง็แขวนลอย ของแขง็แขวนลอย
ระเหย และความเป็นด่าง ตามวิธีมาตรฐานของ 
APHA (1995) กรดไขมนัระเหยวิเคราะห์ด้วยวิธีของ 
DiLallo and Albertson (1961) วเิคราะห์องค์ประกอบ
ก๊าซโดยก๊าซโครมาโตกราฟี (GC) ส่วนพีเอชและ
อุ ณ ห ภู มิ วั ด ทุ ก วัน ด้ ว ย เค รื่ อ ง วัด พี เอ ช แ ล ะ
เทอรโ์มมเิตอร ์

ผล 
ผลการทดลอง ประสทิธภิาพการบ าบดั และ

พารามเิตอร์ที่เกี่ยวขอ้งสรุปในตารางที่ 2 โดยขอ้มูล
เป็นคา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ทีส่ภาวะคงที ่ 

 
ตารางที ่2 ซโีอดนี ้าเขา้และลกัษณะของน ้าทีอ่อกจาก
ระบบทีเ่วลาเกบ็กกัน ้าต่างกนั 

พารามิเตอร ์ เวลาเกบ็กกัน ้า (ชัว่โมง) 
[อตัราภาระบรรทุกสารอินทรีย ์ 

(กก.ซีโอดี/(ลบ.ม. ว.))] 
12 

[0.6] 
9 

[0.8] 
6 

[1.2] 
3 

[2.4] 

ซโีอดทีัง้หมดใน
น ้าเขา้ (มก./ล.)  

3205  3205  3204 3204 

ซโีอดลีะลายในน ้า
เขา้ (มก./ล.) 

3107  3107  3108 3104 

ซโีอดทีัง้หมดใน
น ้าออก (มก./ล.) 

807  1006  1104 1308 

ซโีอดลีะลายในน ้า
ออก (มก./ล.) 

503  603  806 1008 

ประสทิธภิาพการ
ก าจดัซโีอดี
ทัง้หมด (%) 

75  69  66 58  

ประสทิธภิาพการ
ก าจดัซโีอดลีะลาย 
(%) 

83 79 73 68 

ของแขง็แขวนลอย 
(มก./ล.) 

251  342  382 432  

ของแขง็แขวนลอย 251  332  382 421  

พารามิเตอร ์ เวลาเกบ็กกัน ้า (ชัว่โมง) 
[อตัราภาระบรรทุกสารอินทรีย ์ 

(กก.ซีโอดี/(ลบ.ม. ว.))] 
12 

[0.6] 
9 

[0.8] 
6 

[1.2] 
3 

[2.4] 
ระเหย (มก./ล.) 
ค ว าม เป็ น ด่ า ง  
(มก./ล. แคลเซยีม
คารบ์อเนต) 

1761  1751  1973  1842  

กรดไขมันระเหย 
(มก./ล. กรดอะซิ-
ตกิ) 

321  351  431  592  

กรดไขมนัระเหย/
ความเป็นด่าง  

0.18 0.20 0.22 0.32 

พเีอช 
 
 

6.95 
0.06  

6.87 
0.08  

7.24 
0.05  

7.18 
0.05  

อุณหภมู ิ(C) 
 
 

21.4 
0.9  

21.4 
0.9  

32.0 
0.8  

32.1 
0.9  

ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
ชวีภาพ (มล.) 

609 
30  

593 
27  

 

1175 
47  

1054 
75  

องคป์ระกอบก๊าซ 
%CH4 
%CO2 
%N2 
 

 
84 
7 
9 

 
80 
7 
13 

 
87 
5 
8 

 
84 
6 
10 

อตัราการผลิตก๊าซ
ชวีภาพ (ลบ.ม./กก.
ซโีอดทีีถู่กก าจดั) 

0.061 
0.002 

0.048 
0.003 

0.067 
0.005 

0.036 
0.006 

อตัราการผลติมเีทน 
(ลบ.ม./กก.ซีโอดีที่
ถูกก าจดั) 

0.051 
0.002 

0.039 
0.002 

0.058 
0.004 

0.030 
0.005 

สลัดจ์แอคติวิตี้ (ก.
ซีโอดี /ก .ของแข็ง
แขวนลอยระเหย -
วนั) 

0.016 0.020 0.039 0.106 

วิจารณ์ 
จากการทดลอง พบว่าเมื่อเวลาเก็บกักน ้ า

ลดลง ความเขม้ขน้ซีโอดีทัง้หมดและซโีอดลีะลายน ้า
ของน ้าทีอ่อกจากระบบจะเพิม่ขึน้ ท าใหป้ระสทิธภิาพ
การก าจดัซีโอดีลดลง เมื่อลดเวลาเก็บกกัน ้าจาก 12 
ชัว่โมงเหลือ 3 ชัว่โมง ประสทิธภิาพการก าจดัซีโอดี
ทัง้หมดลดลงจาก 75% เหลอื 58% และประสทิธภิาพ
การก าจดัซโีอดลีะลายลดลงจาก 83% เหลอื 68% โดย
ความสมัพนัธ์ระหว่างเวลาเกบ็กกัน ้ากบัความเขม้ขน้ 
ซโีอดแีละประสทิธภิาพการก าจดัซโีอดแีสดงในรปูที ่2 
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และ 3 ตามล าดบั ประสทิธภิาพการก าจดัซโีอดลีดลง
เมื่อเวลาเก็บกกัน ้าสัน้ลง เนื่องจากระยะเวลาในการ
สัมผัสระหว่างแบคทีเรียในระบบกับน ้ าเสียที่เป็น
สารอาหารเป็นเวลาสัน้ จึงท าให้ประสิทธิภาพการ
ก าจัดลดลงในที่ สุ ด  โดยสมการเส้นตรงแสดง
ความสมัพันธ์ของประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีกับ
เวลาเก็บกักน ้ าแสดงในรูปที่ 3 ผลการทดลองนี้มี
แนวโน้ม เดียวกับ งานวิจัยของ  จีรวัฒ น์  (2557), 
Elimitwalli et al. (2002) แ ล ะ  Ramakrishnan and 
Gupta (2008) 

ปริมาณของแข็งแขวนลอยและของแข็ง
แขวนลอยระเหยในน ้าที่ออกจากระบบจะสูงขึ้นเมื่อ
เวลาเกบ็กกัน ้าลดลง โดยทีเ่วลาเกบ็กกัน ้า 12 ชัว่โมง
จะมขีองแขง็แขวนลอยและของแขง็แขวนลอยระเหย
น้อยทีสุ่ด ขณะทีเ่วลาเกบ็กกัน ้า 3 ชัว่โมงจะมขีองแขง็
แขวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยออกมาจาก
ระบบมากที่สุด เนื่องจากเกดิการชะออกไปของมวล
เซลล์จากตวักลางที่ยดึเกาะ โดยจะสมัพนัธ์กบัความ
เขม้ขน้ซโีอดทีีเ่พิม่สงูขึน้ (Narra et al., 2014)  
 

 
รปูที ่2 ความเขม้ขน้ซโีอดใีนน ้าออกทีเ่วลาเกบ็กกัน ้าต่างกนั 

 

 
รปูที ่3 ประสทิธภิาพการก าจดัซโีอดทีีเ่วลาเกบ็กกัน ้าต่างกนั 

 เมื่อลดเวลาเกบ็กกัน ้า ความเป็นด่างจะลดลง 
ความเป็นด่างในระบบจะอยู่ในรปูของไบคารบ์อเนตจะ
ท า ห น้ าที่ เ ป็ น บั ฟ เฟ อ ร์ ให้ กั บ ร ะบ บ  ส ะ เทิ น
คาร์บอนไดออกไซด์และกรดไขมันระเหย ป้องกัน
ไม่ให้ระบบมีความเป็นกรดมากเกินไป  ให้ระบบม ี    
พีเอชเป็นกลาง โดยพีเอชที่เหมาะสมส าหรบัระบบ
บ าบัดแบบไร้อากาศคือ 6.5-7.5 (Mshandate et al., 
2006)  
 จากการทดลอง กรดไขมนัระเหยเพิม่ขึน้เมื่อ
เวลาเก็บกักน ้าลดลง โดยขัน้ตอนของปฏิกิริยาการ
ย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจนเกิดขึ้น 4 ขัน้ตอนหลัก 
ได้ แ ก่  1 ป ฏิ กิ ริย าก า รย่ อ ย ส ล าย  (Hydrolysis)          
2 ปฏิกริยิาการสรา้งกรด (Acidogenesis) 3 ปฏกิริยิา
การสร้างกรดอะซิติกจากกรดไขมันระเหยอื่ น 
(Acetogenesis) และ 4 ปฏิกิริย าการสร้างมี เทน 
(Methanogenesis) โดยแบคที เรียที่ มีบ ทบ าท ใน
ขัน้ตอนที่ 2 และ 3 คือแบคทีเรียกลุ่มที่สร้างกรด ที่
เปลี่ยนสารอนิทรยี์ขนาดเล็กให้เป็นกรดไขมนัระเหย 
โดยเฉพาะการสรา้งกรดอะซติกิ และแบคทเีรยีกลุ่มที่
สรา้งมเีทนจะใชก้รดอะซติกินี้เป็นสารตัง้ตน้เปลีย่นรปู
เป็นมเีทนดงัสมการที ่4 เนื่องจากแบคทเีรยีกลุ่มสรา้ง
มเีทนใชส้ารตัง้ต้นในการผลติมเีทนได้ไม่กีช่นิด จะใช้
กรดอะซิติกเป็นหลกั และต้องอยู่ในสภาวะไรอ้ากาศ
เท่านัน้ ท าให้มีอัตราการเจริญเติบโตต ่า ดังนัน้เมื่อ
เวลาเกบ็กกัน ้าลดลงท าใหแ้บคทเีรยีกลุ่มสรา้งมเีทนท า
ปฏกิริยิากบักรดไขมนัระเหยทีแ่บคทเีรยีกลุ่มสรา้งกรด
สร้างขึ้นไม่เพียงพอ ท าให้ระบบมีกรดไขมันระเหย
สะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ จีรวฒัน์ 
(2557) ที่ลดเวลาเก็บกักน ้ าจาก 12 ชัว่โมงเหลือ 3 
ชัว่โมง กรดไขมนัระเหยเพิม่ขึน้จาก 22 เป็น 43 มก./
ล.ในรูปของกรดอะซิติก และ Narra et al. (2014) ที่
ลดเวลาเก็บกักน ้าจาก 15 วันเหลือ 3 วัน แล้วกรด
ไขมนัระเหยเพิม่ขึน้จาก 490 เป็น 2516 มก./ล.ในรูป
กรดอะซติกิ 
 อตัราส่วนของกรดไขมนัระเหยต่อความเป็น
ด่างเป็นหนึ่งในพารามเิตอร์ที่ส าคญัในการระบุความ
เสถียรของระบบ ซึ่งควรมีอัตราส่วนน้อยกว่า 0.4 
(Narra et al., 2014) ซึ่งทัง้ 4 การทดลองมอีตัราส่วน
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น้อยกว่า 0.4 และยงัอยู่ในชว่งทีพ่เีอชเหมาะสมต่อการ
เจรญิเตบิโตของแบคทเีรยีกลุ่มสรา้งมเีทน แสดงว่าถงั
ปฏิกรณ์แบบไฮบริดมีก าลังบัฟเฟอร์ที่ดีและระบบ
เสถยีรแมเ้วลาเกบ็กกัน ้าจะลดไปถงึ 3 ชัว่โมงกต็าม 
 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ 
พบว่าประกอบด้วยก๊าซมเีทน (CH4) ก๊าซไนโตรเจน 
(N2) และก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ในสดัส่วนที่
แสดงในตารางที่ 2 และรูปที่ 4 โดยถงัปฏิกรณ์แบบ
ไฮบรดิมีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบอยู่ 80-87% ซึ่ง
ใกล้เคียงกับ  Elimitwalli et al. (2002) ที่มี 72-82%, 
Draaijer et al. (1992) ที่ มี  75-80% แล ะ  จี ร วัฒ น์ 
(2557) ทีม่ ี78-85% ซึง่งานวจิยัเหล่านี้ศกึษาทีน่ ้าเสยี
ซีโอดีต ่ า  เมื่อ เวลาเก็บกักน ้ าลดลง พบว่าสลัดจ ์      
แอคติวิตี้เพิ่มขึ้นจาก 0.016 เป็น 0.106 (ก.ซีโอดี/ก.
ของแขง็แขวนลอยระเหย-วนั) สอดคล้องกบังานวจิยั
ข อ ง  Polprasert et al. (1992) ที่ ส ลั ด จ์ แ อ ค ติ วิ ตี้
เพิ่มขึ้น เนื่ องจากอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ที่
เพิ่มขึ้น  โดยสลัดจ์แอคติวิตี้ เป็นค่าที่บ่ งบอกถึง
ความสามารถในการสร้างก๊าซมีเทนของแบคทีเรีย
กลุ่มทีส่รา้งมเีทน 
 

 

รปูที ่4 องคป์ระกอบก๊าซชวีภาพ 

 ตารางที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบถงัปฏกิรณ์
แบบไฮบริดกับถังปฏิกรณ์ชนิดอื่น โดยพบว่าถัง
ปฏกิรณ์ไฮบรดินี้มปีระสทิธภิาพการก าจดัซโีอดตี ่ากว่า
ถงัชนิดอืน่เลก็น้อย เนื่องจากถงัแบบไฮบรดิเดนิระบบ
ทีอ่ตัราภาระบรรทกุสารอนิทรยีท์ีส่งูกว่า นอกจากนี้น ้า

ทีอ่อกจากระบบทีน่ ามาวเิคราะหข์องการทดลองนี้เกบ็
จากท่อน ้าออก ซึ่งมซีโีอดมีากกว่าถงัปฏกิรณ์ทีน่ ามา
เปรยีบเทยีบโดยเกบ็น ้าออกจากถงัพกัน ้าออก 
 
ตารางที ่3 เปรยีบเทยีบสมรรถนะของถงัปฏกิรณ์แบบ
ไฮบรดิกบัถงัปฏกิรณ์ชนิดอืน่ 

ข้อมูล ชนิดถงัปฏิกรณ์ 
ABR ถงักรอง

ไร้อากาศ 
ยูเอเอสบี ไฮบริด 

ชนิดน ้าเสีย น ้าเสยี
โรงงานฆา่

สตัว ์

น ้าเสยี
ชมุชน

สงัเคราะห ์

น ้าเสยี
ชมุชน

สงัเคราะห ์

น ้าเสยี
สงัเคราะห ์

อณุหภมิู 

(C) 

25-30 25-27 23-31 21-32 

เวลาเกบ็กกั
น ้า (ชัว่โมง) 

2.5-26.4 10-30 3-12 3-12 

อตัราภาระ
บรรทุก

สารอินทรีย ์
(กก.ซีโอดี/
(ลบ.ม. ว.)) 

0.9-4.7 0.2-0.6 0.6-2.4 0.6-2.4 

ซีโอดี
ทัง้หมดใน
น ้าเข้า (มก./

ล.) 

490-730 292-297 296-302 288-332 

ประสิทธิภาพ
การก าจดั    
ซีโอดี

ทัง้หมด (%) 

67-90 91-94 43-90 58-75 

อ้างอิง Polprasert 
et al. 

(1992) 

พรประภา 
(2555) 

จรีวฒัน์ 
(2557) 

งานวจิยันี้ 

 
 จากการทดลองสรปุไดด้งัต่อไปนี้ 
1) ถงัปฏกิรณ์แบบไฮบรดิสามารถบ าบดัน ้าเสยีซโีอดี
ต ่าทีเ่วลาเกบ็กกัน ้าและอตัราภาระบรรทุกสารอนิทรยี ์
ในชว่งกวา้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
2) ทีเ่วลาเกบ็กกัน ้าสัน้หรอืมกีารลดเวลาเกบ็กกัน ้า จะ
ท าให้ประสิทธิภาพการก าจัดซีโอดีลดลง อย่างไรก็
ตาม ประสทิธภิาพการก าจดัซโีอดยีงัคงมากกว่า 50% 
ซึ่ งแสดงว่ าถังปฏิกรณ์ แบบไฮบริดทนต่ อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการลดเวลาเก็บกักน ้ าได้อย่างมี
ป ระสิทธิภาพ  สามารถบ าบัดน ้ า เสียได้อย่ างมี
ประสทิธภิาพทีเ่วลาเกบ็กกัน ้าสัน้ 
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3) ถงัปฏิกรณ์แบบไฮบรดิเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจใน
การบ าบัดน ้าเสียชุมชนและน ้าเสียซีโอดีต ่าชนิดอื่น 
รวมไปถึงการน าไปประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบบ าบัด   
น ้าเสยีแบบอืน่  
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การพฒันาและการประเมินผล ไทเทเนียม ไดออกไซด ์ในการตรวจหาลายน้ิวมือแฝง 
Development and Evaluation of Titanium Dioxide Powder  

for Latent Fingerprints Detection  
 

นภสร เพญ็สขุ,1* นภดล แช่มช้อย1 และ ผศ.ดร. ณรงค ์สงัวาระนที2 
Napasorn Pensuk,1* Noppadon Chamchoi1 and Asst.Prof.Dr. Narong Sangwaranatee2 

 
ABSTRACT 

 Latent fingerprints are subject to easy damage and destruction owing to their fragile nature. 
Powder dusting is the easiest and fastest of the methods used for latent fingerprint development (LFPD). 
The purpose of the study was development and evaluated of titanium dioxide for latent fingerprint 
detection by developed new formula of white power, used additive as talc, zinc stearate and kaolin for 
increase its efficacy. Powder dusting is a method of physical enhancement that relies on the mechanical 
adherence of fingerprint powder to the moisture and oily components of skin. The effectiveness of the 
powder adhering to the prints depends on the particle size and shape among other things. Smaller and 
finer particles generally adhere more easily than larger and coarser ones. Titanium dioxide based 
powders are regularly used in the development of latent fingerprint on dark surface. For analysis, titanium 
dioxide particle with nano form consisting of talc, zinc stearate and kaolin with variation additive is likely to 
be the cause of the varying performance in fingerprint development. 
Keywords: Latent fingerprinting, Titanium dioxide powder, Forensic science 
 

บทคดัย่อ 
การวจิยัพฒันาผงไทเทเนียมไดออกไซด์เพื่อเพิม่ประสทิธภิาพในการปดัหาลายนิ้วมอืแฝงบนพืน้ผวิเรยีบ  

โดยการเพิ่มผงสขีาวชนิดอื่นที่มคีุณสมบัติในการเพิ่มการยดึติด เช่น Talc, Zinc stearate และ Kaolin ในสูตรที่
พฒันาขึน้ และคดัเลอืกสูตรที่มผีลการปดัรอยนิ้วมอืแฝงชดัเจนที่สุด เปรยีบเทยีบกบัสูตรมาตรฐานจากประเทศ
ญีปุ่่น จากนัน้น าผงฝุน่ไปวเิคราะห์คุณสมบตัทิางกายภาพด้วยเครื่อง Scanning electron microscope (SEM) ผล
การศกึษาจากสตูรทีพ่ฒันาขึน้ 6 สตูรพบว่า สตูรที ่1 ซึ่งประกอบดว้ย TiO2 40%, Talc 20%, Zinc stearate 10% 
และ Kaolin 30% มปีระสทิธภิาพใกล้เคยีงกบัสูตรมาตรฐานมากที่สุด และผลการวจิยัในครัง้นี้สรุปได้ว่า ผงฝุ่นที่
ผลิตจากงานวิจัยนี้มีคุณภาพใกล้เคียงกับผงฝุ่นน าเข้าจากต่างประเทศที่ใช้อยู่ในปจัจุบัน และผง Talc, Zinc 
stearate และ Kaolin สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้บังานนิตวิทิยาศาตรไ์ด ้ 
ค าหลกั: ลายนิ้วมอืแฝง, ผงไทเทเนียมไดออกไซด,์ นิตวิทิยาศาสตร ์
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ค าน า 
ผงไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นผงละเอียดสี

ขาว ซึง่นิยมและเหมาะสมในการปดัหารอยนิ้วมอืแฝง
บนพื้นผิวเรยีบ สีด า วิธีการตรวจหาลายนิ้วมือแฝง
ด้วยวิธีผงฝุ่นเป็นวิธีการทางฟิสิกส์ที่ใช้คุณลักษณะ
ของผงฝุ่นที่มีสีแตกต่างจากวัตถุที่ต้องการตรวจหา
ลายนิ้วมือแฝงเพื่อให้เกดิรอยลายนิ้วมือแฝงปรากฏ
ขึน้มา (Sodhi et al., 1996) ซึ่งร่องรอยลายนิ้วมอืจาก
วัตถุพยานหรือจากสถานที่เกิดเหตุส่วนใหญ่เป็น
ลายนิ้ วมือแฝงซึ่งอาจไม่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชดัเจน วิธีการใช้ผงฝุ่นในการหารอยลายนิ้วมือแฝง
เป็นวิธีที่ไม่ซับซ้อนและนิยมใช้กันมากที่สุดเพราะ
อุปกรณ์ที่ใช้มีเพียงแปรงปดัฝุ่นและเทปที่ใช้ลอก
ลายนิ้วมอืแฝง ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ในสถานที่เกิด
เหตุและในหอ้งปฏบิตัิการ อย่างไรกต็ามผงฝุ่นทีใ่ช้มี
หลายชนิดควรเลอืกให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และ
เพือ่ใหเ้กดิผลดคีวรเป็นผงฝุน่ทีป่ลอดสารพษิหรอืเรอืง
แสงได้ (Sodhi and Kaur, 2001) ส าหรบัในประเทศ
ไทยได้มกีารศกึษาวจิยัเกี่ยวกบัการใชว้สัดุต่างๆ มา
ท าเป็นผงฝุ่น เช่น การเตรยีมผงฝุ่นจากถ่านซึ่งเป็น
วัสดุ ธรรมชาติ  จากการทดลองพบว่ าอุณ หภูม ิ
ระยะเวลา และชนิดของวสัดุ มผีลต่อการเกดิเป็นถ่าน
และการเติมสารเคมมีสี่วนช่วยในการยดึเกาะของผง
ฝุ่นกบัลายนิ้วมือได้ (สุรณรงค์ และ เอื้องฟ้า, 2547) 
แล ะ  มีก ารพัฒ น าผ งฝุ่ น ด า เพื่ อ ใช้ ใน งาน นิ ติ
วิทยาศาสตร์ โดยใช้ carbon black ซึ่งเป็นวัตถุดิบ
เหลอืใชท้ีเ่กดิจากอตุสาหกรรมการผลติน ้ามนัเตา จาก
ผลการวจิยัพบว่า ขนาดของผงฝุ่น สขีองผงฝุ่น และ
ลักษณะของผงฝุ่นโดยรวมมีผลต่อความคมชัดของ
ลายเส้นและสามารถแยกลายเส้นได้ชดัเจน (ปิติภูม ,ิ 
2552) 

 MISUMI and AKIYOSHI (1984 ) ท าการ 
ศึกษาโครงสร้างของลายเส้นในลายนิ้วมือ โดยการ
ลอกผวิหนังชัน้นอก (epidermis) ออกด้วยสารละลาย
ด่าง และท าการส่องดูผิวหนังชัน้ใน (dermis) ด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) 
พบว่าในส่วนของผิวหนังชัน้ในประกอบด้วยตุ่มนูน 
(papillae) ซึง่มรีปูร่าง ขนาด และจ านวนทีแ่ตกต่างกนั 

ซึง่คนทีม่อีายมุากขึน้จะมตีุ่มนูนเหล่านี้อดักนัแน่นมาก
ขึ้น  การที่ ผิวชั ้นนอกไม่ป รากฏรอยขรุข ระอัน
เนื่ องมาจากตุ่มนูนต่างๆ  ที่มีรูปร่างและขนาดที่
แตกต่างกัน  เพราะว่าการสร้างส่วนที่นูนของผิว
ชัน้นอก (epidermal ridge) จะเกิดขึ้นก่อนที่ตุ่มที่นูน
ต่างๆ จะเจริญเติบโตขึ้นมา ลักษณะของผิวชัน้ใน
ประกอบด้วยเส้นใย (fiber) เล็กๆ จ านวนมาก ซึ่ง
น่าจะมีผลท าให้คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีในการ
เกาะตดิของผวิหนงัชัน้ในแตกต่างกนั  

 

 
รปูที ่1 ประเภทรอยนิ้วมอืทัง้ 9 ประเภท 

 
ลายนิ้วมอืในสถานทีเ่กดิเหตุม ี2 ลกัษณะ คอื 

ลายนิ้วมอืทีม่องเหน็และลายนิ้วมอืทีม่องไม่เหน็ รอย
ลายนิ้วมอืทีม่องเห็นเป็นลายนิ้วมอืที่ประทบัแล้วง่าย
ต่อการดูด้วยตาเปล่า ขณะที่รอยลายนิ้วมอืที่มองไม่
เห็นนัน้มองเห็นด้วยตาเปล่าได้ยาก รอยประทับที่
มองเห็นเป็นรอยประทับบนพื้นผิวเรียบ และรอย
ประทับที่ เห็นได้ชัดบนวัตถุผิวนิ่ ม  (plastic print)   
รอยลายนิ้วมอืทีต่รวจพบในสถานทีเ่กดิเหตุ ส่วนมาก
เป็นรอยลายนิ้ วมือที่มองไม่ เห็นบนวัตถุผิวนิ่ ม 
ส่วนมากเป็นรอยลายนิ้วมอืทีม่องไม่เหน็ด้วยตาเปล่า 
มเีพยีงส่วนน้อยเทา่นัน้ทีม่องเหน็ดว้ยตาเปล่า รอยนิ้ว
มอืถกูแบ่งออกเป็นทัง้หมด 9 ประเภท ดงัรปูที ่1 

วธิกีารตรวจเกบ็รอยลายนิ้วมอืสามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 วิธีหลกัๆ คอื วิธีการทางกายภาพ วิธีการ
ทางเคม ีและวธิกีารทางกายภาพและเคม ีซึง่การใชผ้ง
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ฝุ่น  (fingerprint powder) เป็นวิธีการตรวจหารอย
ลายนิ้วมอืแฝงทางกายภาพที่ง่ายที่สุดและใช้เป็นวิธี
พื้นฐานทีใ่ชม้ากทีสุ่ด โดยผงฝุ่นมอียู่หลายชนิดแต่ละ
ชนิดจะมคีุณสมบัติที่แตกต่างกนัออกไป เช่น ส ีการ
ยึดติด เป็นต้น ในการเลือกใช้ผงฝุ่นจึงควรเลือกให้
เหมาะสมกบัสภาพของรอยประทบัลายนิ้วมอืและชนิด
ของพื้นผิวของวัตถุ โดยการใช้ผงฝุ่นเหมาะสาหรบั
วัตถุพื้นผิวเรียบ ไม่ดูดซึม  และไม่ เปียก ส าหรับ
วิธีการใช้ผงฝุ่นในการหารอยลายนิ้ วมือแฝงนั ้นมี
ด้วยกนั 3 วิธี คอื การปดัผงฝุ่น การกลิ้งผงฝุ่น และ
การเคาะเบาๆ การจะใชว้ธิใีดขึน้อยูก่บัชนิดของพืน้ผวิ
ทีต่อ้งการหารอยลายนิ้วมอืแฝงดว้ย  

อปุกรณ์และวิธีการ 
วัสดุอุปกรณ์ และสารเคมีที่น ามาท าการ

ทดลอง คือ ผงไทเทเนียมไดออกไซด์ และสารเพิ่ม
ความยึดติด ได้แก่ Talc, Zinc stearate และ Kaolin 
ในอัตราส่วนตามสูตร ดังตารางที่  1 ท าการผสม
ส่วนประกอบในแต่ละสูตรทัง้ 6 สูตร แล้วด าเนินการ
ทดสอบ โดยท าการพมิพ์ลายนิ้วมอืลงบนกระจกและ
ใช้ผงฝุ่นที่พฒันาขึน้มาในแต่ละสูตรปดัหารอยนิ้วมอื
แฝง โดยใช้แปรงขนกระรอก และตรวจเก็บรอย
ลายนิ้ ว มื อ  ถ่ ายภ าพ รอยนิ้ ว มื อ แฝ ง จ ากนั ้น
เปรยีบเทยีบและคดัเลอืกสตูรทีม่ภีาพรอยนิ้วมอืคมชดั
เทยีบเคยีงกบัผงฝุ่นสูตรมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น 
และน าไปวเิคราะห์เชงิกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์
อเิลก็ตรอนแบบสอ่งกราด 

 
ตารางที ่1 อตัราสว่นผสมของผงฝุน่ทีพ่ฒันาแต่ละสตูร 

สตูร ปริมาณสาร (g) 
TiO2 TiO2- 

SI 
Talc Zinc 

streate 
Kaolin Lyco 

podium 
1 - 40 20 10 30 -. 
2 40 - 20 10 30 - 
3 - 9 - - 10 - 
4 - 60  10 30 - 
5 - 70 30 10 - - 
6 - 20 80 - - - 

มาตรฐาน <45  - 25-35  >10 
 
 
 

ผลการทดลอง 
จากการท ดลองป ัด ห าล ายนิ้ ว มือ แฝ ง        

ดว้ยผงฝุน่สขีาวทีพ่ฒันาทัง้ 6 สตูร พบว่า ผงฝุน่สตูรที ่
1 มีคุณภาพในการยึดติดและสามารถเห็น เส้น
ลายนิ้วมอืได้ชดัเจนทีสุ่ด ซึ่งสูตรที ่1 มสี่วนผสมของ 
TiO2  40%, Talc 20%, Zinc stearate 10% แ ล ะ 
Kaolin 30% ซึ่งสารดังกล่าวมีความสามารถในการ
เพิม่การยดึตดิ Titanium dioxide coat silicone (TiO2-
Sl) ที่ใช้ในการพัฒนา มีการเคลือบของสารประเภท
ซิ ลิ โคน  ซึ่ ง ไม่ ล ะล ายกับ น ้ ามัน แ ล ะช่ ว ย เพิ่ ม
ความสามารถในการยดึตดิกบัสารคดัหลัง่ได้ดมีากขึน้ 
รว่มกบัการใชผ้งสขีาวทีม่คีุณสมบตัอิื่นเพิม่ด้วย เนื่อง
ดว้ย Zinc stearate และ Kaolin เป็นสารทีม่คีุณสมบตัิ
ลื่นผิว (slip property) ส่งผลให้ผงฝุ่นไม่เกาะกนัเป็น
ก้อนและไม่ติดขนแปรง นอกจากนัน้ยงัมีคุณสมบัติ
เพิม่ความสามารถเกาะตดิผวิสมัผสัด ี(adherence)  
  

 
รปูที ่2 ผลการปดัรอยนิ้วมอืทัง้ 6 สตูร 

 
จากรปูที ่2 ผลการปดัรอยนิ้วมอืจากผงฝุน่ทีถู่ก

พฒันาขึน้ทัง้ 6 สูตร ซึ่งผงฝุ่นสขีาวทีเ่กาะติดกบัสาร
คดัหลัง่ของลายนิ้วมอืแฝงนัน้ ผงฝุ่นสูตรที่ 1 มคีวาม
คมชัดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับสูตรอื่นๆ โดย
พจิารณาจากรอยนิ้วมอืทีป่รากฏชดัเจน การยดึเกาะ
เฉพาะเสน้ลายนิ้วแฝง และการฟุ้งกระจายของผงฝุน่ที่
ตดิพื้นผวิบรเิวณรอบ ซึ่งการทีผ่งฝุน่ยดึตดิบรเิวณอื่น
นอกเหนือจากรอยนิ้วแฝงจะท าให้การมองเห็นรอย
ลายนิ้วมอืแฝงยากมากขึน้ และรูปที ่3 แสดงลกัษณะ
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ลายนิ้วมอืแฝงจากการใชผ้งฝุ่นสูตรที ่1 เปรยีบเทยีบ
กบัสตูรมาตรฐาน 

 
รปูที ่3 การปดัลายนิ้วมอืแฝงโดยใชผ้งฝุน่สตูรที ่1 

เปรยีบเทยีบกบัสตูรมาตรฐาน 

 
(ก)                            (ข) 

รปูที ่4 ภาพถ่ายลกัษณะของผงฝุน่จากกลอ้ง
จุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบสอ่งกราด 
 
 จากรูปที่ 4 (ก) เป็นภาพจากการใช้กล้อง

จุลทรรศน์อเิลก็ตรอนแบบส่องกราดแสดงลกัษณะของ
ผงฝุน่ทีพ่ฒันาขึน้จากสตูรที ่1 ก าลงัขยาย 2,000X ซึง่
ผงฝุ่นสูตรที่ 1 มีลักษณะเกาะกนัเป็นก้อนกลม และ 
(ข) เป็นภาพจากการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน
แบบส่องกราดแสดงลกัษณะของผงฝุ่นสูตรมาตรฐาน 
ทีก่ าลงัขยาย 2,000X ซึง่สว่นใหญ่มลีกัษณะเป็นแผน่ 

วิจารณ์ 
จากผลทดลองซึ่งการเลือกผงไทเทเนียมได

ออกไซด์ชนิดพเิศษที่มซีิลโิคนเป็นส่วนผสมสามารถ
ช่วยเพิม่คุณสมบตัใินการปดัหารอยนิ้วมอืได ้และการ
ใชผ้งสขีาวชนิดอื่นทีม่คีุณสมบตัเิพิม่การเกาะผวิและ
ลื่น สามารถชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของผงฝุน่สขีาวได ้

ผงสีขาวที่ใช้ในการปดัรอยนิ้ วมือแฝงบน
พื้นผวิสีด า ส าหรบัการทดลองต่อไปอาจน าผงสีขาว
ชนิดอืน่และสว่นผสมอืน่ๆ มาใชเ้พือ่เป็นทางเลอืกใหม ่
ในการปดัหารอยนิ้วมอืแฝงบนพืน้ผวิเรยีบสดี า 

สรปุผลการทดลอง 
การพฒันาและการประเมนิผลไทเทเนียมได

ออกไซดใ์นการตรวจหาลายนิ้วมอืแฝง สามารถสรปุได้
ว่า คุณสมบตัขิองวตัถุดบิที่น ามาใชใ้นการท าผงฝุ่นสี
ขาวมผีลต่อคุณภาพของการปดัหาลายนิ้วมอืแฝง ซึ่ง
การใช้ Talc, Zinc stearate และ Kaolin มีคุณสมบัติ
ลื่ น ผิ ว  (slip property) แ ล ะ เก า ะติ ด พื้ น ผิ ว ได้ ด ี
(adherence) ซึ่ งสูตรที่พัฒนาขึ้นมาในสูตรที่  1 มี
ผลลพัธใ์กลเ้คยีงกบัสตูรมาตรฐานมากทีส่ดุ 

ส่วนประกอบทีม่คีุณสมบตัใินการเกาะตดิผวิ
และลื่นผวินัน้ สามารถเพิ่มประสทิธภิาพของผงฝุ่นสี
ขาวในการปดัหารอยนิ้วมอืแฝงได้ และมแีนวโน้มใน
การลดอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปดัหา
ลายนิ้ วมือและสามารถน าไปประยุกต์ในงานนิติ
วทิยาศาสตรไ์ดต้่อไป  
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ฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระของดอกไม้วงศล์ ัน่ทม  
Antioxidant activity of Apocynaceae flowers 

 
อ.ดร. อาภาพร บญุมี,1* อ.ดร.สนิุษา สวุรรณเจริญ1 และ อ. ธีรพิชญ ์เกษมสขุ1 

Dr. Apaporn Boonmee,1* Dr. Sunisa Suwancharoen1 and Teerapich Kasemsuk1 
 

ABSTRACT 
 In vitro antioxidant activity of fourteen methanolic extracts from the flowers belong to 
Apocynaceae family were evaluated by using 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging. 
The result was found that all of the flower extracts in this family exhibited antioxidant properties related 
with phenolic compound presenting in all extracts from our previous work. The Nerium oleander flowers 
(dark pink) extract showed highest activity on DPPH radical with IC50 35.67 ppm whereas the light pink 
flower of Nerium oleander represented lower radical scavenging activity; IC50 110.14 ppm. However, 
comparing with another research study, the antioxidant activity from both color extracts showed potent 
activity closely to BHT which is the well known commercial standard antioxidant. Therefore, the discovery 
of antioxidant activity from Apocynaceae family in this research will be helpful and may replace 
synthetic antioxidants in the future.   
Keywords: Antioxidant activity, Apocynaceae, Nerium oleander, DPPH 
 

บทคดัย่อ 
 สารสกดัเมทานอล 14 ชนิด ของดอกไม้ในวงศ์ลัน่ทม ได้รบัการตรวจวดัฤทธิต์้านอนุมูลอสิระในระดับ
หลอดทดลองด้วยวธิกีารยบัยัง้อนุมูลอสิระ 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) โดยผลการทดสอบพบว่าสาร
สกดัเมทานอลของดอกไม้ในวงศ์ลัน่ทมทัง้ 14 ชนิด มฤีทธิต์้านอนุมูลอสิระทุกชนิดซึ่งสมัพนัธ์กบัในรายงานก่อน
หน้านี้ทีม่กีารตรวจพบสารประกอบฟีนอลกิในสารสกดัทกุชนิดเชน่เดยีวกนั สารสกดัของดอกยีโ่ถสชีมพเูขม้พบว่ามี
ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระสงูทีส่ดุโดยมคีา่ IC50 เทา่กบั 35.67 ส่วนในลา้นสว่น ในขณะทีด่อกยีโ่ถสชีมพอูอ่นกลบัมฤีทธิท์ี่
ต ่ากว่าโดยมคี่า IC50 เพยีง 110.14 ส่วนในลา้นส่วน เท่านัน้ อย่างไรกต็ามเมื่อเปรยีบเทยีบกบัรายงานการวจิยัอื่น
พบว่าฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของดอกยีโ่ถทัง้สองสยีงัคงแสดงฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระใกลเ้คยีงกบัสารมาตรฐาน BHT ซึง่
เป็นสารตา้นอนุมลูอสิระทางการคา้ทีรู่จ้กักนัเป็นอย่างด ีดงันัน้การคน้พบฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระในพชืวงศล์ัน่ทมนี้จงึ
มปีระโยชน์และอาจสามารถใชแ้ทนสารตา้นอนุมลูอสิระสงัเคราะหไ์ดใ้นอนาคต 
ค าหลกั: ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ, วงศล์ัน่ทม, ดอกยีโ่ถ, DPPH 
 

ค าน า 
อนุมูลอสิระ (Free radicals) หมายถึงสารที่

มอีเิล็กตรอนโดดเดี่ยว (Unpair electron) ในอะตอม

หรอืโมเลกุล (บุหรนั, 2556) ซึ่งเป็นสารที่ไม่เสถียร
ว่องไวต่อการเกดิปฏิกริยิาเคม ีโดยอนุมูลอสิระนี้จะ
พยายามเปลีย่นไปเป็นสารทีม่คีวามเสถยีรมากยิง่ขึน้
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นัน่คอืปรบัสมดุลให้มอีเิล็กตรอนครบคู่ โดยการเขา้
แย่งจับอิเล็กตรอนจากสารอื่น ซึ่งสารที่ถูกแย่งจับ
อเิล็กตรอนเป็นได้ทัง้สารภายในเซลล์หรอืสารทีเ่ป็น
องคป์ระกอบของเซลล์ และสารชวีโมเลกลุหลายชนิด 
อาทิ โปรตีน ลิพิด คาร์โบไฮเดรต สารพันธุกรรม 
และคอลลาเจน เป็นต้น อนุมูลอิสระจึงเป็นสาเหตุ
หนึ่งที่ท าให้เซลล์ของสิ่งมชีีวิตถูกท าลายก่อให้เกิด
ความผิดปกติของร่างกาย และเป็นสาเหตุของโรค
ร้ายนานาชนิด ทัง้โรคหัวใจขาดเลือด (Coronary 
heart disease) โรคความ จ า เสื่ อม  (Alzheimer’s 
disease) โรคขอ้อกัเสบ (Arthritis) โรคชรา (Aging) 
โรคภูมิแพ้  (Allergies) และโดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
โรคมะเรง็ (Cancer) ที่คร่าชวีิตของผู้คนมากมายใน
ปจัจุบนั (Ames et al., 1993)  

แม้ว่ากระบวนการของร่างกายจะมีระบบ
ป้องกนัไม่ใหอ้นุมลูอสิระท าลายสารในเซลล์โดยการ
สรา้งสารต้านอนุมูลอสิระ (Antioxidants) ขึ้นมาเพื่อ
ยบัยัง้การท างานของอนุมูลอสิระหรอืยบัยัง้ปฏกิริยิา
ลูกโซ่ แต่ในบางสภาวะที่มปีรมิาณอนุมูลอสิระมาก
จนระบบสารต้านอนุมูลอสิระท างานไม่ทนัท าให้เกดิ
สภาวะที่มีปฏิกิริยาออกซิเดชัน เกิดขึ้นสูงมาก 
(Oxidative Stress) ทีภ่าวะนี้จะส่งผลใหเ้กดิอนัตราย
ต่อเซลล์เป็นอย่างยิ่ง (อนันต์ , 2551) นักวิจัยจึง
พยายามค้นหาแหล่งของสารต้านอนุมูลอิสระใน
ธรรมชาติที่ มีป ระสิทธิภ าพ เพื่ อ เข้ามาเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งของการต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งหนึ่งใน
แหล่งของสารต้านอนุมูลอสิระทีส่ าคญักค็อื สมุนไพร
และพรรณไมต้่าง ๆ  

ส าหรบัพืชในวงศ์ลัน่ทม หรือวงศ์ตีนเป็ด 
(Apocynaceae) เป็นพืชที่มลี ักษณะเด่นประจ าวงศ์
คือทุกส่วนของต้นพืชมียางสีขาวขุ่นเหมือนน ้านม 
พชืในวงศน์ี้หลายชนิดพบว่ามสีารสเตยีรอยด์ในกลุ่ม      
คาร์ดิ โน ไลด์  (Cardenolides) (Wen et al., 2016)  
ซึ่งเป็นสารที่สามารถยบัยัง้การท างานของเอนไซม ์
Na+/K+-ATPase ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความอยู่รอดหรอืการ
ตายของเซลล์ โดยในต ารบัยาแผนโบราณมกีารน า
พืชในวงศ์นี้มาใช้เป็นยารกัษาภาวะหัวใจล้มเหลว 
(Congestive heart failure) และนอกจากนี้ยงัพบว่า

สารในกลุ่มนี้ มีฤทธิย์ ับยัง้การเจริญ เติบโตของ
เซลล์มะเรง็ได้ (Wen et al., 2016) ส าหรบัฤทธิต์้าน
อนุมลูอสิระของพชืในวงศน์ี้พบว่าส่วนต่าง ๆ ของพชื
ในวงศ์ลัน่ทมหลายชนิดมฤีทธิต์้านอนุมูลอสิระ เช่น 
ใ บ ข อ ง ต้ น  Voacanga africana (Ayoola et al., 
2008)  เป ลื อ ก ข อ งต้ น ตี น เ ป็ ด ท ะ เล  Cerbera 
odollam Gaertn (Hasan et al., 2011)  ใบ ขอ งต้ น 
Tabernaemontana divaricata (Rumzhum et al., 
2012)  ทุ ก ส่ ว น  (Whole plant)ข อ งต้ น  Fagonia 
schweinfurthii (Pareek et al., 2013) ผลและกิง่ของ
ต้น Tabernaemontana catharinensis (Piana et al., 
2014) เปลือกราก (Root bark) ของต้น Rauvolfia 
caffra var. caffra  (Njau et al., 2014) และใบของ
ลัน่ทม  Plumeria obtusa L. (Dogra, 2016) เป็นต้น 
อย่างไรก็ตามส่วนของดอกจากพืชในวงศ์นี้ ย ังมี
รายงานวจิยัเกีย่วกบัฤทธิต์้านอนุมูลอสิระไม่มากนัก 
โดยมรีายงานวจิยัพบว่าสารสกดัเมทานอลจากดอก
ยี่โถ  Nerium oleander (Singhal and Gupta, 2012) 
มีฤทธิใ์นการต้านอนุมูลอิสระได้หลากหลายกลไก 
และมีฤทธิใ์กล้เคียงกับบิวทิลไฮดรอกซีโทลูอีน 
(BHT) สารต้านอนุมูลอสิระทางการค้าที่ใช้กนัอย่าง
แพร่หลายในปจัจุบนั นอกจากนี้ยงัพบว่าสารสกดัเม
ทานอลจากดอกยี่โถมฤีทธิป้์องกนัความเป็นพษิต่อ
ตับ  (Hepatoprotective activity) ในห นูทดลองได ้
ด้วยเหตุนี้คณะผู้วจิยัจึงสนใจศกึษาฤทธิต์้านอนุมูล
อิสระของดอกไม้ชนิดอื่นของพืชในวงศ์นี้  รวมทัง้
ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของสีดอกยี่โถที่อาจ
สมัพนัธ์กบัฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ โดยการศกึษานี้อาจ
น าไปสู่การคน้พบแหล่งของสารต้านอนุมูลอสิระที่มี
ประสทิธภิาพในการรกัษาโรครา้ยไดใ้นอนาคต 

อปุกรณ์และวิธีการ 
การเตรียมสารสกดัจากพืชในวงศล์ัน่ทม  
  ดอกไมจ้ากพชืในวงศล์ัน่ทมทีใ่ชใ้นการสกดั
มี ทั ้ ง ห ม ด  14 ช นิ ด  แ ส ด งดั ง รู ป ที่  1 ได้ แ ก ่
แพงพวยฝรัง่ (Catharanthus roseus (L.) G. Don) 
ส ขี า ว  แ ล ะ     ส มี ่ว ง  โ ม ก บ ้า น  (Wrightia 
religiosa Benth. ex Kurz)  โ ม ก ม นั  ( Wrightia 
arborea (Dennst.) Mabb)  ช ม น า ด  (Vallaris 
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glabra (L.) Kuntze)  ต นี เป ็ด  (Alstonia scholaris 
(L.) R. Br.)  ต ีน เ ป ็ด ท ะ เ ล  (Cerbera odollam 
Gaertn) บ า น บุ รี เห ลื อ ง  (Allamanda cathartica 
Linn.) พ ุด ด ง  (Kopsia arborea Blume) พุ ด ร้อ ย
มาลัย  (Tabernaemontana pandacaqui Poir) ยี่ โถ 
(Nerium oleander L.) สีชมพูเข้ม และสีชมพูอ่อน 
ล ีลาวด ี (Plumeria spp.) พนัธุ ์Plastic lemon และ 
ลีลาวดีพนัธุ์สม้กาฬสนิธุ ์ 
 

 

รปูที ่1 ดอกไมใ้นวงศล์ัน่ทม 14 ชนิด ทีใ่ชใ้น
งานวจิยั:  ชมนาด(A) ตนีเป็ด(B) บานบุรเีหลอืง(C) 
พดุดง(D) พดุรอ้ยมาลยั(E) แพงพวยฝรัง่สขีาว(F) 
แพงพวยฝรัง่สมีว่ง(G) โมกบา้น(H) ยีโ่ถสชีมพอูอ่น
(I) ยีโ่ถสชีมพเูขม้(J) ลลีาวดพีนัธุส์ม้กาฬสนิธุ(์K) 
ลลีาวดพีนัธุ ์Plastic lemon(L) โมกมนั(M) และ

ตนีเป็ดทะเล(N) 
 
โดยวธิกีารสกดัท าโดยน าดอกของพชืในวงศน์ี้มาตดั
ใหเ้ป็นชิน้เลก็และเตมิตวัท าละลายเมทานอลจนท่วม
ดอก หมกัแช่ไว้เป็นเวลา 4 วนั จากนัน้น ามากรอง
แยกกากออกจากสารสกดั แล้วน าไประเหยตัวท า
ละลายด้วยเครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน 
(Rotary Vacuum Evaporator) ได้ส ารสกัดหยาบ

จากดอกไมท้ัง้หมด 14 ชนิด และน าสารสกดัหยาบที่
ได้ไปท าให้แห้งภายใต้สภาวะสุญญากาศด้วย 
Vacuum Pump ชัง่สารสกดัหยาบที่ได้ ค านวณรอ้ย
ละผลผลิต และเก็บสารสกัดหยาบในขวดสีชาที่
อณุหภมู ิ4 C เพือ่ใชใ้นการทดสอบขัน้ต่อไป 
 การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมลูอิสระ 

น าสารสกัด 0.0250 กรมั ละลายและปรับ
ปรมิาตรด้วยเอทานอลจนมปีรมิาตรสุดท้ายเท่ากบั  
25 มลิลลิติร ไดส้ารสกดัทีม่คีวามเขม้ขน้ 1,000 ส่วน
ในล้านส่วน ท าการเจือจางด้วยเอทานอล ที่ความ
เข้มข้น 500 250 125 62.5 และ 31.25 ส่วนในล้าน
สว่น ตามล าดบั จากนัน้ปิเปตตวัอย่างทีค่วามเขม้ขน้
ต่าง ๆ ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร ผสมกับสารละลาย 
DPPH ในเอทานอล ความเขม้ขน้ 0.4 × 10-4 โมลาร ์
ปริมาตร 0.5 มิลลิลิตร ทิ้งไว้ 30 นาที ในที่มืด ณ 
อุณหภูมิหอ้ง แล้ววดัค่าการดูดกลนืแสงที่ความยาว
คลื่น 517 นาโนเมตร ดว้ยเครือ่งยวู/ีวสิเิบลิ สเปกโตร
โฟโตมเิตอร ์รุ่น SPEKOL 1300 SA (ท าการท าลอง 
3 ซ ้าในแต่ละความเข้มข้น)  หลังจากนัน้น าข้อมูล
จากการวดัคา่การดดูกลนืแสงมาค านวณหา   รอ้ยละ
ของการตา้นอนุมลูอสิระ DPPH (%DPPH inhibition) 
ดงันี้คอื 

 %DPPH inhibition=
(Ac-As)×100

Ac
 

โดย Ac คอื คา่การดดูกลนืแสงของชดุควบคมุ  
      As คอื คา่การดดูกลนืแสงของสารตวัอยา่ง 
 
จากนัน้น าฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระของสารสกดัตวัอย่าง
ทีค่วามเขม้ขน้ต่าง ๆ ไปสรา้งกราฟเพื่อหาค่าความ
เขม้ขน้ต ่าสุดทีส่ามารถยบัยัง้สารอนุมูลอสิระ DPPH 
ไดร้อ้ยละ 50 (IC50) 

ผล 
 สารสกดัเมทานอลของพชืในวงศ์ลัน่ทมแต่
ละชนิดมลีกัษณะเป็นของเหลวหนืดทีม่สีแีตกต่างกนั
ขึน้กบัชนิดของดอกทีใ่ช ้โดยสขีองสารสกดักบัสขีอง
ดอกไม้ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ ดัง
แสดงในตารางที่ 1 ส าหรบัร้อยละของผลผลิตของ
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สารสกดัเมทานอลเทยีบกบัน ้าหนกัสดของดอกไมอ้ยู่
ในชว่ง 3.27-8.87 โดยดอกไมใ้นวงศล์ัน่ทมทีม่รีอ้ยละ
ของผลผลติสูงทีสุ่ดและน้อยทีสุ่ดได้แก่ ชมนาด และ
ยี่โถสีชมพูอ่อน ตามล าดับ  ส าหรับผลของการ
ทดสอบฤทธิต์้านอนุมูลอสิระด้วยวิธี DPPH พบว่า 
สารสกดัเมทานอลของดอกไมว้งศ์ลัน่ทมทัง้ 14 ชนิด 
มีฤทธิต์้านอนุมูลอิสระ โดยสารสกัดที่มีฤทธิต์้าน
อนุมลูอสิระสงูสุดหา้อนัดบัแรกได้แก่ ยีโ่ถสชีมพูเขม้ 

พดุดง ยีโ่ถสชีมพอูอ่น  ลลีาวดพีนัธุส์ม้กาฬสนิธุ์ และ
ลีลาวดีพันธุ์ Plastic Lemon โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 
35.67, 72.81, 110.14, 118.32 และ 131.37 ส่วนใน
ลา้นส่วน ตามล าดบั ในขณะทีส่ารสกดัเมทานอลจาก
พุดรอ้ยมาลยัมฤีทธิต์้านอนุมลูอสิระต ่าทีสุ่ดโดยมคี่า 
IC50 เทา่กบั 902.97 สว่นในลา้นสว่น 

 

ตารางที ่1 รอ้ยละผลผลติของสารสกดัเมทานอลจากดอกไมใ้นวงศล์ัน่ทม และฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ 

ชนิดดอกไม ้ ลกัษณะสารสกดัเมทานอล 
น ้าหนกั (g) รอ้ยละ

ผลผลติ 
(%yield) 

ฤทธิต์า้น
อนุมลูอสิระ 
IC50 (ppm) 

ดอกสด สารสกดั 

แพงพวยฝรัง่ (ขาว) ของเหลวหนืดสนี ้าตาลเขม้  42.00 2.80 6.67 493.45 
แพงพวยฝรัง่ (มว่ง) ของเหลวหนืดสนี ้าตาลเขม้ 51.50 3.45 6.70 465.97 
โมกบา้น ของเหลวหนืดสนี ้าตาลเขม้  86.31 5.48 6.35 417.38 
โมกมนั ของเหลวหนืดสนี ้าตาลเขม้  57.10 4.93 8.63 465.28 
ชมนาด ของเหลวหนืดสเีหลอืง  19.39 1.72 8.87 493.00 
ตนีเป็ด ของเหลวหนืดสเีขยีวออ่น  80.84 6.53 8.08 268.51 
ตนีเป็ดทะเล ของเหลวหนืดสเีขยีวขีม้า้  183.42 8.99 4.90 776.36 
บานบุรเีหลอืง ของเหลวหนืดสนี ้าตาล  132.86 8.23 6.19 159.90 
พดุดง ของเหลวหนืดสนี ้าตาล  186.48 11.74 6.30 72.81 
พดุรอ้ยมาลยั ของเหลวหนืดสนี ้าตาล  59.20 3.16 5.34 902.97 
ยีโ่ถ (ชมพเูขม้) ของเหลวหนืดสแีดงเขม้  74.13 3.88 5.23 35.67 
ยีโ่ถ (ชมพอูอ่น) ของเหลวหนืดสแีดงเขม้  21.74 0.71 3.27 110.14 
ลลีาวด ี(Plastic lemon) ของเหลวหนืดสนี ้าตาลออ่น  56.44 2.14 3.79 131.37 
ลลีาวด ี(สม้กาฬสนิธุ)์ ของเหลวหนืดสเีขยีวขีม้า้ 302.05 12.78 4.23 118.32 
      

วิจารณ์ 
จากรายงานวจิยัก่อนหน้านี้ตรวจพบว่าสาร

สกัดเมทานอลของดอกไม้วงศ์ลัน่ทมทัง้ 14 ชนิด 
มีพฤกษเคมีหลายชนิด แต่มีเพียงสารประกอบ       
ฟีนอลิกชนิดเดียวเท่านัน้ที่ตรวจพบในทุกสารสกดั 
(Boonmee et al., 2015) ซึ่งสารประกอบฟีนอลิกนี้
จดัเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งที่มีไฮโดรเจน
เรดิคลั (Hydrogen radical) ที่สามารถเกิดปฏิกิรยิา
กบัอนุมูลอสิระได้โดยงา่ยซึง่สอดคล้องกบังานวจิยันี้

ที่เมื่อทดสอบฤทธิต์้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH 
แล้วพบว่าสารสกดัดอกของพืชในวงศ์ลัน่ทมทัง้ 14 
ชนิด มฤีทธิต์า้นอนุมูลอสิระทัง้สิน้ โดยมคี่า IC50 อยู่
ในช่วง 35.67-902.97 ส่วนในล้านส่วน ซึ่งมีฤทธิส์ูง
ก ว่ า ส า ร ส กั ด เ อ ท า น อ ล ข อ ง ผ ล จ า ก ต้ น                      
T. catharinensis (Piana et al., 2014) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และเมื่อเปรียบเทียบพืชในสายพันธุ์
เดียวกัน  เช่น ตีน เป็ดทะเล (C. odollam Gaertn) 
พบว่าสารสกดัเมทานอลของดอกในงานวจิยันี้มฤีทธิ ์
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ทีน้่อยกว่าเปลอืกทีร่ายงานโดย Hasan et al. (2011) 
ส าหรับสารสกัดที่มีฤทธิต์้านอนุมูลอิสระสูงสุดใน
งานวจิยันี้คอื สารสกดัเมทานอลจากดอกยีโ่ถสชีมพู
เขม้ (N. oleander) โดยมคี่า IC50 เท่ากบั 35.67 ส่วน
ในลา้นส่วน ซึง่มฤีทธิม์ากกว่าสารสกดัจากพชืในวงศ์
เดียวกันที่รายงานโดยกลุ่มวิจัยอื่นไม่ น้อยกว่า        
7 ชนิด (ตารางที่ 2) และเมื่อเปรียบกับสารสกัด      
เมทานอลของดอกยี่โถที่ไม่ระบุสี  (IC50 เท่ากับ 
193.37 ส่วนในล้านส่วน ) และ BHT (IC50 เท่ากับ 
189.57 ส่วนในล้านส่วน ) จากรายงานวิจัยของ 
Singhal and Gupta (2012) พบว่ามีฤทธิต์้านอนุมูล
อสิระทีด่กีว่าถงึ 5 เท่า และยงัพบว่าสขีองดอกยีโ่ถมี
ผลต่อฤทธิต์้านอนุมูลอิสระโดยสารสกัดเมทานอล
ของดอกยี่โถสีชมพูเข้มมีฤทธิท์ี่ดีกว่าสีชมพูอ่อน 
(IC50 เท่ากับ 110.14 ส่วนในล้านส่วน) ถึง 3 เท่า 
เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากสีของดอกยี่โถนัน้
เป็นสารประกอบแอนโธไซยานิน (Vankar and 
Srivastava, 2010) ซึ่งเป็นสารประกอบฟีนอลกิชนิด
หนึ่งทีม่คีวามสามารถในการตา้นอนุมลูอสิระเช่นกนั 
โดยดอกยี่โถที่มีสีเข้มจะมีสารแอนโธไซยานินใน
ปรมิาณสงูกว่าดอกสอีอ่นจงึสง่ผลใหม้ฤีทธิต์า้นอนุมลู
อสิระทีส่งูกว่าดว้ย 

นอกจากฤทธิต์้านอนุมูลอสิระของดอกยี่โถ
ทัง้สองสนีี้จะแตกต่างกนัแลว้ รายงานวจิยัก่อนหน้านี้
ยงัพบว่าสารสกดัเมทานอลของดอกยีโ่ถสชีมพอูอ่นที่
ความเขม้ขน้ 500 สว่นในลา้นสว่น มฤีทธิฆ์า่ลกูน ้ายุง
ร าคาญสูงกว่ายี่โถสีชมพูเข้ม โดยสามารถท าให้
ลูกน ้ ายุงร าคาญตายร้อยละ 63 ภายในเวลา 48 
ชัว่โมง ในขณะที่สารสกัดเมทานอลของดอกยี่โถ     
สชีมพูเขม้ท าให้ลูกน ้ายุงตายเพยีงรอ้ยละ 5 เท่านัน้
(Boonmee et al., 2015) ผลการศึกษาฤทธิต์้ าน
อนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH ของสารสกัดเมทานอล
จากดอกของพชืในวงศล์ัน่ทม (Apocynaceae) ท าให้
พบว่าดอกยี่โถสีชมพูเขม้มฤีทธิต์้านอนุมูลอสิระสูง
กว่าดอกไม้ในวงศ์ลัน่ทมชนิดอื่นหลายชนิด และมี
ฤทธิท์ี่เทียบเคียงสารต้านอนุมูลอิสระทางการค้า
อย่าง BHT ทัง้นี้หากสารสกดัเมทานอลของดอกยีโ่ถ
สชีมพเูขม้ไดร้บัการศกึษาต่อในเชงิลกึถงึสารบรสิุทธิ ์
ที่เป็นสารส าคัญในการออกฤทธิ ์และศึกษาความ
ปลอดภยัของการใชส้ารสกดั กอ็าจน าไปสูก่ารคน้พบ
สารตา้นอนุมลูอสิระทีม่ปีระสทิธภิาพและปลอดภยัใน
การน าไปประยกุตใ์ชใ้นอนาคต 

 

 

ตารางที ่2 ฤทธิต์า้นอนุมลูอสิระ DPPH ของสารสกดัจากพชืวงศล์ัน่ทม 

พืช ส่วนท่ีใช้ ตวัท าละลาย ค่า IC50 (ppm) แหล่งอ้างอิง 
T. catharinensis ผล เอทานอล 1,155.91 ± 0.64 Piana et al. (2014) 
T. catharinensis กิง่ เอทานอล 202.17 ± 1.51 Piana et al. (2014) 
F. schweinfurthii ทกุสว่น เอทานอล 200.2 ± 7.34 Pareek  et al. (2013) 
V. africana ใบ เมทานอล 48 Ayoola et al. (2008) 
C. odollam Gaertn เปลอืก เมทานอล 46 ± 1.29 Hasan et al. (2011) 
C. odollam Gaertn ดอก เมทานอล 776.36 งานวจิยันี้ 
N. oleander  ดอก เมทานอล 193.37 Singhal and Gupta (2012) 
N. oleander  ดอกสชีมพเูขม้ เมทานอล 35.67 งานวจิยันี้ 
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ผลของวิธีและเวลาการให้ความร้อนในการเตรียมขัน้ต้นต่อสีและ 
ปริมาณแอนโทไซยานินของเปลือกเสาวรสผงพนัธุสี์ม่วง (Passiflora edulis Sims) 
Effects of Methods and Time of Heat Pretreatment on Color and Anthocyanin 

Content of Peel Powder of Purple Passion Fruit (Passiflora edulis Sims)  
 

อนุสรา พลบจู1 และ ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพทุธกาล1* 
Anusara Plobju1 and Asst.Prof.Dr. Wichamanee Yuenyongputtakal1* 

 
ABSTRACT 

 Purple passion fruit peel is considered an agricultural waste may still contain bioactive 
compounds; it could be used as a raw material for food ingredient powder. The purpose of study was to 
investigate the effect of heat pretreatment methods and incubation time prior to the drying process. Three 
various heat pretreatment were investigated as; 1) Water Blanching at 90±2๐C 2) Steam Blanching at 
100±2๐C 3) Autoclave Blanching at 121๐C, under pressure 15 psi and two levels of pretreatment time 
were investigated at 3 minutes and 6 minutes. Pretreatmented passion fruit peel was dried in a hot air 
oven at 60±2๐C to reach the moisture content of 7±1% then ground into powder. The results showed that 
methods and time of heat pretreatment had a synergistic effect on color value in terms of  L*, a*, b*, Hue 
angle, Chroma and ∆E (p<0.05),  as well as anthocyanin content (p<0.05). Passion fruit peel powder 
prepared by steam blanching for 3 minutes had the lowest of ∆E  (5.63),  while it had the highest of b*, 
Hue angle, Chroma (16.85, 63.62 and 18.01 respectively) and anthocyanin content (21.08 mg Cyn-3-
Glu/100g)  
Keywords: Pretreatment, Purple Passion Fruit Peel, Color, Anthocyanin content 
 

บทคดัย่อ
 เปลอืกเสาวรสพนัธุ์สมี่วงเป็นวสัดุเศษเหลอืที่ยงัคงมอีงคป์ระกอบของสารพฤกษเคม ีสามารถน ามาผลติ
เป็นผงแหง้เพือ่ใชเ้ป็นส่วนผสมอาหารได้ งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผลของวธิแีละเวลาการใหค้วามรอ้นใน
การเตรยีมขัน้ตน้ก่อนการท าแหง้ แปรการเตรยีมขัน้ตน้โดยการใหค้วามรอ้น 3 วธิ ีไดแ้ก่ 1) การลวกดว้ยน ้ารอ้นที ่
90±2๐C 2) การลวกดว้ยไอน ้าที ่100±2๐C และ 3) การลวกดว้ยไอน ้าที ่121๐C ความดนั 15 psi และแปรเวลาการ
ใหค้วามรอ้น 2 ระดบั ได้แก่ 3 นาท ีและ 6 นาท ีน าเปลอืกเสาวรสทีผ่่านการเตรยีมขัน้ต้น มาท าแหง้ดว้ยตูอ้บลม
รอ้น อุณหภูมิ 60±2๐C ให้มีความชื้น 7±1% แล้วบดเป็นผง ผลการวิจยัพบว่าวิธีและเวลาการให้ความร้อน มี
อทิธพิลร่วมกนัต่อค่าส ีL*, a*, b*, Hue angle, Chroma และ ∆E (p<0.05) รวมถงึวธิแีละเวลาการใหค้วามรอ้นมี
อทิธพิลรว่มกนัต่อปรมิาณแอนโทไซยานิน (p<0.05) การลวกดว้ยไอน ้า 3 นาท ีท าใหเ้ปลอืกเสาวรสผงมคีา่ ∆E ต ่า
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ทีส่ดุ (5.63) รวมถงึมคี่าส ีb*, Hue angle และ Chroma สงูทีสุ่ด (16.85, 63.62 และ18.01 ตามล าดบั) และเปลอืก
เสาวรสผงนี้มปีรมิาณแอนโทไซยานินมากทีส่ดุ (21.08 mg Cyn-3-Glu/100 g) 
ค าหลกั: การเตรยีมขัน้ตน้, เปลอืกเสาวรสผงพนัธุส์มีว่ง, ส,ี ปรมิาณแอนโทไซยานิน  
 

ค าน า 
เสาวรสพนัธุ์สมี่วง (Passiflora edulis Sims) 

เป็นเสาวรสพันธุ์ที่ได้รบัความนิยมบรโิภคชนิดหนึ่ง 
เนื่องจากมรีสหวาน และกลิ่นหอม ในการแปรรูปน ้า
เสาวรส มสี่วนเปลอืกเสาวรสทีเ่ป็นวสัดุเศษเหลอื 50-
60% ของน ้าหนักทัง้ผล โดยส่วนเปลอืกเป็นแหล่งของ
ใยอาหารและมสีารพฤกษเคมทีีส่ าคญัโดยเฉพาะแอน
โทไซยานิน ซึ่งเป็นรงควัตถุที่ให้สีม่วงแดง ซึ่งมี
องค์ป ระกอบของสารต่ างๆ  เช่น  cyanidin-3 -O-
glucoside, cyaniding-3 -6 ”-malonyl glucoside แ ล ะ 
Pelargonidine-3 -glucoside เป็ น ต้ น  (Kidoy et al., 
1997) จงึมศีกัยภาพน ามาผลติเป็นผงใชเ้ป็นส่วนผสม
ในอาหารสุขภาพได้ โดยทัว่ไปการผลติอาหารผงจาก
วัสดุเศษเหลือผักผลไม้ มีข ัน้ตอนส าคัญคือการลด
ขนาดวัตถุดิบให้เล็กลงโดยการหัน่หรือบดเพื่อให้
สะดวกในการท าแหง้ แล้วจงึบดเป็นผง โดยมกัมกีาร
เตรียมขัน้ต้นวัตถุดิบก่อนการท าแห้ง เพื่อปรบัปรุง
คุณภาพของอาหารผงที่ได้ ในกระบวนการผลิต
อาหารผงจากวัสดุ เศษ เหลือที่ มีศักยภาพด้าน
สารพฤกษเคมี มักให้ความส าคัญกับการรักษา
องค์ประกอบของสารพฤกษเคมใีห้คงอยู่มากที่สุด มี
รายงานว่าการเตรยีมขัน้ต้นวตัถุดิบโดยการให้ความ
รอ้นมผีลด ีเนื่องจากช่วยยบัยัง้เอนไซม์ทีเ่ป็นต้นเหตุ
ของปฏกิริยิาสนี ้าตาล ชว่ยใหเ้นื้อเยือ่ออ่นนุ่มลง ท าให้
มอีตัราการท าแหง้เรว็ขึน้ จงึชว่ยลดเวลาในการท าแหง้
และรกัษาสารพฤกษเคมทีี่ส าคญัทีไ่ม่เสถยีรต่อความ
ร้อนได้ (Chantaro et al., 2008) อย่างไรก็ตามระดับ
ความรุนแรงของการใชค้วามรอ้นในการเตรยีมขัน้ต้น
วตัถุดิบ อาจมีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ผงที่ได ้
โดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพด้านสี สมบัติเชิง
หน้าที ่และปรมิาณสารพฤกษเคมทีีส่ าคญั (อรุษา และ
อรญัญา, 2550) งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาผล
ของวธิแีละเวลาการใหค้วามรอ้นในการเตรยีมขัน้ต้น

ต่อสแีละปรมิาณแอนโทไซยานินของเปลอืกเสาวรสผง
พนัธุส์มีว่ง 

อปุกรณ์และวิธีการ 
น าเปลือกเสาวรสพนัธุ์สมี่วงมาตดัใหเ้ป็นชิ้น

ขนาดประมาณ 0.5×4×0.2 เซนติเมตร แล้วน ามา
เตรยีมขัน้ต้น แปรวธิ ี(WB,SB,AB) และเวลา (3 และ 
6 นาที) การให้ความร้อน ดังนี้  1) Water blanching 
(WB) ลวกในน ้ าร้อนที่ 90±2๐C ก าหนดอัตราส่วน
เปลอืกเสาวรสต่อน ้า เท่ากบั 1:6 (น ้าหนักต่อปรมิาตร) 
2) Steam blanching (SB) ลวกดว้ยไอน ้าที ่100±2๐C 
โดยน าชิ้นเปลือกเสาวรส ใส่ในถาดสแตนเลสที่มี
ลักษณะเป็นรู และวางเหนือระดับน ้ าของอ่างน ้ า
ควบคุมอุณหภูมิ และ3) Autoclave blanching (AB) 
ลวกด้วยไอน ้าที่ 121๐C องศาเซลเซียส ความดนั 15 
psi โดยน าชิ้นเปลือกเสาวรส ใส่ในตะกร้าสแตนเลส 
และวางในหมอ้นึ่งความดนั  

น าเปลือกเสาวรสที่ผ่านการลวกมาแช่ในน ้า
เย็น 2 นาท ีและวางบนตะแกรงให้สะเด็ดน ้า 2 นาท ี
แล้วสลัดน ้ าออกด้วยเครื่องสลัดน ้ า  (Konion รุ่น 
XPA75-11P) แล้วท าแหง้ด้วยตู้อบลมรอ้น (Mermert 
รุน่ ULE500) ที ่60±2๐C จนมปีรมิาณความชืน้ 7±1% 
บดใหเ้ป็นผงโดยใชเ้ครื่องบดอาหารแหง้ (โงว้ฮวดหย ู
รุ่น XS-08B) ร่อนผ่านตะแกรงขนาด 100 เมช บรรจุ
ในถุงอะลูมเินียมฟอยด์ และปิดผนึกแบบสุญญากาศ 
และแชเ่ยน็ทีอ่ณุหภมู ิ4±2๐C   

วัดค่าสีที่ผิวเปลือกเสาวรสด้วยเครื่องวัดส ี
(Hunter Lab Colorimeter รุ่ น  Miniscan XP Plus) 
รายงานผลเป็นค่า L*, a*, b*, Hue angle, Chroma 
และ ∆E (เปรยีบเทยีบกบัตวัอย่างทีไ่ม่ผ่านการเตรยีม
ขัน้ต้น) ส าหรบัเปลือกเสาวรสผง น ามาวัดค่าสีเช่น
เดีย่วกบักรณีเปลอืกเสาวรส และวเิคราะหป์รมิาณแอน
โทไซยานิน (อรษุา และ อรญัญา, 2550) ทดลอง 3 ซ ้า 
วางแผนการทดลองแบบ Factorial (3x2) in CRD  
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วเิคราะห ์ANOVA และเปรยีบเทยีบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ยโดย Duncan’s New Multiple Range Test ที่
ระดับ นั ยส าคัญ  0.05 วิ เค ราะห์ ค่ าสัมป ระสิท ธิ ์
สหสัมพันธ์ (correlative coefficient) ของค่าสีและ
ปรมิาณแอนโทไซยานิน ใชโ้ปรแกรม SPSS  

ผล 
1. ค่าสีของเปลือกเสาวรสหลงัการเตรียมขัน้ต้น 

ผลการวเิคราะห์ ANOVA พบว่า วธิแีละเวลา 
การใหค้วามรอ้นในการเตรยีมขัน้ตน้ มอีทิธพิลรว่มกนั
ต่อค่าสีของเปลือกเสาวรสหลังการเตรียมขัน้ต้น 
(p<0.05) แสดงผลดงัตารางที ่1  และ 2 
  

ตารางที ่1 คา่ L* a* และ b* ของเปลอืกเสาวรสหลงั
การเตรยีมขัน้ตน้ 

ส่ิง
ทดลอง 

ค่าเฉล่ีย ± SD 
L* a* b* 

WB3 40.47 ± 0.14c 11.23 ± 0.30c 14.80 ± 0.32a 

WB6 43.21 ± 0.32b 6.95 ± 0.40d 11.37 ± 0.10c 

SB3 37.97 ± 0.67d 14.61 ± 0.54a 13.07 ± 1.07b 

SB6 45.16 ± 0.37a 13.02 ± 0.54b 14.78 ± 0.17a 

AB3 38.51 ± 0.63d 11.77 ± 0.17c 13.64 ± 0.25ab 

AB6 37.76 ± 1.00d 11.12 ± 0.01c 12.94 ± 1.16b 

a,b,c ค่าในแนวตัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 

ตารางที ่2 คา่ Hue angle คา่Chroma และคา่ ∆E ของ
เปลอืกเสาวรสหลงัการเตรยีมขัน้ตน้ 

ส่ิง
ทดลอง 

ค่าเฉล่ีย ± SD 
Hue angle Chroma ∆E# 

WB3 52.80 ± 0.42b 18.58 ± 0.42ab 11.75 ± 0.16c 

WB6 58.59 ± 1.62a 13.32 ± 0.16d 15.35 ± 0.51a 

SB3 41.77 ± 1.32d 19.60 ± 1.11a 7.41 ± 0.17e 

SB6 48.64 ±0.87c 19.70 ± 0.48a 13.35 ± 0.47b 

AB3 49.21 ± 0.85c 18.02 ± 0.14bc 10.03 ± 0.20d 

AB6 49.22 ± 1.67c 17.07 ± 0.88c 10.12 ± 0.65d 

a,b,c ค่าในแนวตัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 

2. ค่าสีและปริมาณแอนโทไซยานินของเปลือก
เสาวรสผง 

ผลการวิเคราะห์ ANOVA พบว่า วิธี (WB, 
SB และ AB) และเวลา (3 และ 6 นาท)ี การให้ความ
รอ้นในการเตรยีมขัน้ต้น มอีทิธิพลร่วมกนัต่อค่าสี L* 
a* b* Hue angle Chroma และ ∆E  รวมถึงปรมิาณ
แอนโทไซยานินของเปลือกเสาวรสผง (p<0.05) 
แสดงผลดังตารางที่ 3 4 และ 5 ผลการวิเคราะห์ค่า 
Pearson correlation (r) แสดงดงัตารางที ่6  

 

ตารางที ่3 คา่ L* a* และ b* ของเปลอืกเสาวรสผง ที่
ผา่นการเตรยีมขัน้ตน้ 

ส่ิง
ทดลอง 

ค่าเฉล่ีย ± SD 
L* a* b* 

WB3 67.71 ± 0.03c 8.72 ± 0.12a 12.01 ± 0.16e 

WB6 68.36 ± 0.13a 8.11 ± 0.04d 13.45 ± 0.08d 

SB3 67.91 ± 0.10b 8.35 ± 0.05c 16.85 ± 0.11a 
SB6 67.53 ± 0.02d 8.57 ± 0.03b 15.00 ± 0.06c 

AB3 67.01 ± 0.01e 7.80 ± 0.08e 15.30 ± 0.23b 

AB6 66.15 ± 0.05f 7.76 ± 0.07e 15.17 ± 0.03bc 

a,b,c ค่าในแนวตัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 
 

ตารางที ่4 คา่ Hue angle คา่ Chromaและคา่ ∆E 
ของเปลอืกเสาวรสผงทีผ่า่นการเตรยีมขัน้ตน้ 

ส่ิง
ทดลอง 

ค่าเฉล่ีย ± SD 
Hue angle Chroma ∆E# 

WB3 54.02 ± 0.71d 14.84 ± 0.08e 9.86 ± 0.17a 

WB6 58.89 ± 0.08c 15.71 ± 0.09d 8.71 ± 0.10b 

SB3 63.62 ± 0.28a 18.81 ± 0.08a 5.63 ± 0.11e 

SB6 60.27 ± 0.18b 17.28 ± 0.04b 7.03 ± 0.06c 

AB3 62.99 ± 0.59a 17.17 ± 0.18bc 6.46 ± 0.22d 

AB6 62.91 ± 0.19a 17.03 ± 0.05c 6.30 ± 0.03d 

a,b,c ค่าในแนวตัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 

 

ตารางที ่5 ปรมิาณแอนโทไซยานินของเปลอืกเสาวรส
ผงเมือ่เตรยีมขัน้ตน้โดยการใหค้วามรอ้น  

ส่ิงทดลอง ค่าเฉล่ีย ± SD (mg Cyn-3-Glu/100 g) 
WB3 14.82 ± 0.73b 

WB6 14.32 ± 0.14b 

SB3 21.08 ± 0.45a 

SB6 13.57 ± 0.96b 

AB3 11.06 ± 0.36c 

AB6 11.48 ± 0.89c 

a,b,c ค่าในแนวตัง้แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
 

 
 
ตารางที ่6 Pearson correlation ระหว่างปรมิาณแอน
โทไซยานินกบัคา่ส ีL*, a*, b*, Hue angle, Chroma 
และ ∆E ของเปลอืกเสาวรสผง 

ค่าสี ปริมาณแอนโทไซยานิน 
L* 0.571* 
a* 0.484* 
b* 0.473* 
Hue angle 0.195 
Chroma 0.549* 
∆E -0.335 
*มคีวามสมัพนัธก์นัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05) 
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วิจารณ์ 
1. ค่าสีของเปลือกเสาวรสหลงัการเตรียมขัน้ต้น
โดยการให้ความร้อน 

จากตารางที ่1 เมือ่พจิารณาคา่สโีดยภาพรวม 
พบว่า เปลอืกเสาวรสหลงัการเตรยีมขัน้ตน้โดยการให้
ความรอ้นทุกสิง่ทดลองมคีวามสว่างเลก็น้อย มคี่าส ีa* 
และ b* เป็นบวก แสดงถึงมีความเป็นสีแดงและสี
เหลือง ตามล าดับ โดยค่าสี a* ซึ่งแสดงความเป็นสี
แดง เป็นดชันีทีส่อดคลอ้งกบัชนิดของรงควตัถุแอนโท
ไซยานินมากทีสุ่ด จากผลการทดลองแสดงให้เหน็ว่า
สิง่ทดลอง WB6 ซึ่งผ่านการลวกด้วยน ้ารอ้นเป็นเวลา 
6 นาท ีมคี่าส ีa* ต ่าทีสุ่ด (6.95) ทัง้นี้อาจเนื่องมาจาก
แอนโทไซยานินมสีมบตัลิะลายได้ดใีนน ้า สลายตวัได้
ง่ายด้วยความร้อน  ออกซิ เจน  และแสง ท า ให้
โครงสรา้งของแอนโทไซยานินเปลี่ยนไป ความเป็นสี
ม่วงแดงจึงเปลี่ยนไปด้วย (Yang and Zhai, 2010) 
การลวกในน ้ารอ้นเป็นเวลานานจงึมโีอกาสใหแ้อนโท
ไซยานินสลายตัวได้มากขึ้น และการใช้น ้าร้อนเป็น
ตวักลางในการลวกยิง่เพิม่โอกาสการชะออกของแอน
โทไซยานินออกมาในน ้าทีใ่ชล้วกไดม้ากขึน้อกีดว้ย ซึง่
พบขอ้สงัเกตจากน ้าทีใ่ชล้วกมสีมี่วงแดงอ่อนหลงัการ
ลวก ในขณะทีส่ ิง่ทดลอง SB3 ซึ่งผ่านการลวกด้วยไอ
น ้าเป็นเวลา 3 นาท ีมคีา่ a* สงูทีส่ดุ (14.61) (p<0.05) 
ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการลวกด้วยไอน ้าเป็นเวลาสัน้ 
เป็นการใหค้วามรอ้นโดยใชไ้อน ้าเป็นตวักลางซึง่ถอืว่า
มีความรุนแรงน้อยกว่า จึงมีโอกาสรกัษาแอนโทไซ
ยานินได้มากกว่าสิง่ทดลองอื่น นอกจากนี้การเตรยีม
ขัน้ต้นชิ้นเปลอืกเสาวรสโดยการให้ความรอ้นด้วยวิธี
ลวกด้วยน ้าร้อนร่วมกบัการใช้เวลาลวกนาน แสดง
ความสว่างมากที่สุดและมคีวามเป็นสเีหลืองต ่าที่สุด 
ซึ่งอาจเป็นผลจากเกิดการสลายตัวและชะออกของ
แอนโทไซยานินนัน่เอง รวมทัง้การเตรยีมขัน้ต้นโดย
การใหค้วามรอ้นสามารถยบัยัง้เอนไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเกิดปฏิกิริยาสีน ้ าตาล เช่น Polyphenoloxidase 
Peroxidase และ Phenolase โดยความร้อนท าให้
เอนไซม์ซึ่งเป็นโปรตีนเกิดการเสียสภาพ  จึงไม่
ส าม ารถท าห น้ าที่ เ ป็ น ตัว เร่ งป ฏิ กิ ริย า เคมี ได้     

(Lewicki, 2006) สง่ผลใหไ้มเ่กดิปฏกิริยิาสนี ้าตาลทีท่ า
ให้ เปลือก เสาวรสมีสีคล ้ า  จึงมีความสว่ างมาก 
นอกจากนี้ในการทดลองนี้ได้มกีารตรวจวดักจิกรรม
ของเอนไซม์เปอร์ออกซิเดสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ทนต่อ
ความร้อนมากที่สุด  จึงใช้เป็นดัชนีชี้ว ัดการยับยัง้
กิจกรรมของเอนไซม์ได้ (Negi and Roy, 2000) ซึ่ง
ตรวจไม่พบกจิกรรมของเอนไซมเ์ปอรอ์อกซเิดสในทุก
สิง่ทดลอง แสดงใหเ้หน็ว่าการเตรยีมขัน้ตน้โดยการให้
ความรอ้นทกุสิง่ทดลอง สามารถยบัยัง้เอนไซมไ์ด้ 

จากตารางที่ 2 พบว่า สิง่ทดลอง WB6 มคี่า 
Hue angle สูงที่สุด  (58.59) และมีค่า Chroma ต ่ า
ที่สุด (13.32) ในขณะที่สิ่งทดลอง SB3 มีค่า Hue 
angle ต ่ าที่สุด  (41.77) และมีค่า Chroma สูงที่สุด 
(19.60) (p<0.05) โดยหากค่า Hue angle อยู่ในช่วง 
0-45 องศา แสดงถึงมีเฉดสีม่วงแดงถึงสีส้มแดง ค่า 
Hue angle อยู่ในชว่ง 45-90 องศา แสดงถงึมเีฉดสสีม้
แดงถึงสเีหลือง และหากค่า Chroma มีค่าเข้าใกล้ 0 
แสดงถึง วัตถุมีสีซีดจาง (เทา) ถ้ามีค่าเข้าใกล้ 60 
แสดงถึง วัตถุมีสีเข้ม  จากผลการทดลอง พบว่า 
สภาวะการเตรยีมขัน้ต้นชิ้นเปลอืกเสาวรสโดยการให้
ความรอ้นด้วยวิธลีวกด้วยน ้ารอ้นร่วมกบัการใชเ้วลา
ลวกนานท าให้ค่าสีเปลี่ยนแปลงไปจากตัวอย่าง
ควบคุมมากที่สุด และการลวกด้วยไอน ้าเป็นเวลาสัน้
ท าให้ค่าสีเปลี่ยนแปลงไปจากตัวอย่างควบคุมน้อย
ทีส่ดุ ในขณะทีก่ารใหค้วามรอ้นดว้ยไอน ้าภายใตค้วาม
ดัน พบว่า มีผลให้ค่าสีเปลือกเสาวรสหลังการลวก
เปลี่ยนแปลงไปน้อยกว่าการลวกด้วยน ้ าร้อน  แต่
เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าการลวกด้วยไอน ้า ทัง้นี้อาจ
เนื่องมาจากในการลวกดว้ยน ้ารอ้นมกีารใชน้ ้ารอ้นเป็น
ตวักลางและชิ้นตวัอย่างมโีอกาสสมัผสักบัน ้าทีใ่ชล้วก
ไดโ้ดยตรง รวมถงึชิ้นตวัอย่างมโีอกาสกระแทกกนัได้
ระหว่างการลวก ในขณะทีก่ารลวกด้วยไอน ้าและการ
ลวกด้วยไอน ้าภายใต้ความดนัมกีารใช้ไอน ้ารอ้นเป็น
ตวักลางและชิน้ตวัอยา่งอยู่กบัที่ จงึมโีอกาสใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงคา่สไีปน้อยกว่า การใชไ้อน ้าภายใตค้วาม
ดนั 15 psi มผีลใหร้ะดบัอุณหภูมขิองไอน ้าสงูถงึ 121 
องศาเซลเซียส จึงอาจมีผลให้เนื้อเยื่อของเปลือก
เสาวรสมีลักษณะนุ่มขึ้นมากกว่าการใช้ไอน ้ าจาก
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สภาวะความดันปกติ  (Rein, 2005) รายงานว่ า 
อุณหภูมมิผีลต่อความคงตวัของแอนโทไซยานิน โดย
อตัราการสลายตวัของแอนโทไซยานินจะเพิม่ขึน้เมื่อ
ผ่านกระบวนการทีใ่ชอุ้ณหภูมสิูงขึน้ และมรีายงานว่า 
ใน เนื้ อ เยื่ อพืชแอนโทไซยานินจะอยู่ ใน รูปของ 
Cyanidin 3 -glucoside แ ล ะ  Cyanidin 3 -rutinoside 
ซึง่สามารถสลายตวัไดด้ทีีอ่ณุหภูมสิงูตัง้แต่ 100 องศา
เซลเซียส ในสภาวะกรดอ่อนทัง้สภาวะที่มีและไม่มี
ออกซเิจน (Mercadante and Bobbio, 2008) รงควตัถุ
แอนโทไซยานินที่อยู่ที่ในเซลล์เนื้อเยื่อส่วนเปลือก
เสาวรสจงึมโีอกาสถกูชะออกและไดร้บัความรอ้นท าให้
แอนโทไซยานินสลายตวัหรอืเปลี่ยนโครงสรา้งไปได้
มาก 
2. ค่าสีและปริมาณแอนโทไซยานินของเปลือก
เสาวรสผง 

จากการประเมินค่าสีด้วยตาเปล่า พบว่า
เปลอืกเสาวรสผงทีไ่ม่ผ่านการเตรยีมขัน้ตน้มสีนี ้าตาล
อ่อน ทัง้นี้เนื่องมาจากการไม่ผ่านการเตรยีมขัน้ตน้จงึ
มโีอกาสใหเ้กดิปฏกิริยิาสนี ้าตาลจากเอนไซม์  โดยเมือ่
เซ ล ล์ ข อ งพื ช ถู ก บ ด ห รือ หั ่น  ท า ให้ เอ น ไซ ม ์
สารประกอบแอนโทไซยานินที่เป็นสับสเตรท และ
ออกซิเจนเข้ามาสมัผสักัน ซึ่งสาร monophenol  จะ
ถูกออกซิไดซ์เป็น diphenol ไม่มสี ีและถูกออกซิไดซ์
ต่อเป็น o-quinone ซึง่จะท าปฏกิริยิาต่อกบักรดอะมโิน
หรอืโปรตนีไดเ้ป็นสารสนี ้าตาล จากตารางที ่3 พบว่า 
สิ่งทดลอง WB และ SB มีค่าสี L* และ a* ใกล้เคียง
กนัและมคี่ามาก แสดงถงึ มคีวามสว่างและสแีดงมาก 
ส าห รับ ค่ า  b* พบว่ า  สิ่ งทดลอง WB มีค่ าสี  b* 
ค่อนขา้งต ่า ในขณะที่สิง่ทดลอง SB และ AB มคี่า b* 
แนวโน้มสงูกว่า แสดงถงึ มสีเีหลอืงมากกว่า และจาก
การพจิารณาค่าส ีb* ของเปลอืกเสาวรสสด พบว่า มี
ค่า b*เท่ากบั 8.69 แสดงถึงการมีความเป็นสเีหลือง
ค่อนขา้งต ่า จงึอาจกล่าวได้ว่าเปลอืกเสาวรสผงทีผ่่าน
การลวกด้วยน ้ าร้อนมีลักษณะความเป็นสีเหลือง
ใกล้เคียงสีเปลือกเสาวรสสดมากกว่าสิ่งทดลองอื่น 
และจากตารางที่ 4 ผลของค่า Hue angle  และค่า 
Chroma พบว่า สิง่ทดลอง SB3 มคี่า Hue angle และ
ค่า Chroma สูงที่สุด ในขณะที่สิ่งทดลอง WB3 มีค่า 

Hue angle และค่า Chroma ต ่าที่สุด (p<0.05) แสดง
ให้เหน็ว่าสภาวะการเตรยีมขัน้ต้นเปลอืกเสาวรสโดย
การใหค้วามรอ้นด้วยวธิีลวกด้วยไอน ้าร่วมกบัการใช้
เวลาลวกสัน้มีผลให้เปลือกเสารสผงมีสีส้มแดงถึง
เหลอืงและมคีวามเขม้สมีากกว่าสิง่ทดลองอื่น ในขณะ
ที่การลวกด้วยน ้ าร้อนเป็นเวลาสัน้มีผลให้เปลือก
เสาวรสผงมีสีส้มแดงถึงเหลือง และมีความเข้มสีต ่า
กว่าสิง่ทดลองอื่น และสอดคลอ้งกบัค่า ∆E ทีแ่สดงผล
ยืนยันให้เห็นว่าสภาวะการเตรียมขัน้ต้นชิ้นเปลือก
เสาวรสโดยการให้ความรอ้นด้วยวิธลีวกด้วยน ้าร้อน
เป็นเวลาสัน้ท าให้ค่าสีเปลี่ยนแปลงไปจากตัวอย่าง
ควบคุมมากที่สุด และการลวกด้วยไอน ้าเป็นเวลาสัน้
ท าใหส้เีปลีย่นแปลงไปจากตวัอยา่งควบคมุน้อยทีส่ดุ 

การใหค้วามรอ้นด้วยวธิลีวกด้วยน ้ารอ้นและ
ไอน ้า ชว่ยป้องกนัการเกดิปฏกิริยิาสนี ้าตาลไดจ้งึท าให้
เปลือกเสาวรสผงมีความสว่างไม่เกิดสีน ้ าตาลคล ้า 
นอกจากนี้ยงัสามารถรกัษารงควตัถุแอนโทไซยานินไว้
ได้แม้ผ่านการสมัผสัความรอ้นในการท าแห้งจงึท าให้
เปลอืกเสาวรสผงยงัคงมสีอีอกแดง ส าหรบัการเตรยีม
ขัน้ต้นชิ้นเปลอืกเสาวรสโดยการให้ความรอ้นด้วยวิธี
ลวกด้วยไอน ้าภายใต้ความดัน พบข้อสังเกตว่าชิ้น
เปลอืกเสาวรสก่อนการท าแหง้มลีกัษณะนุ่มมากกว่า
สิง่ทดลองอื่น จึงอาจมีส่วนช่วยให้การส่งผ่านความ
ร้อนในระหว่างการท าแห้งเป็นไปอย่างทัว่ถึงมาก 
ตวัอย่างเปลอืกเสาวรสจงึมโีอกาสสมัผสักบัความรอ้น
ได้ดีจึงเอื้อต่อการเกดิปฏิกริยิาการเปลี่ยนแปลงสจีน
ท าให้ได้เปลือกเสาวรสผงที่มีสีน ้ าตาลมากกว่าสิ่ง
ทดลองอื่น (Femenia, 2007) กล่าวว่า ความร้อนใน
กระบวนการท าแห้ง อาจส่งผลให้โพลีแซ็คคาไรด์ใน
เซลล์พืช เช่น เซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส เพคติน และ
ลกินิน เกดิการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้ง สมบตัิทัง้ทาง
กายภาพและสมบตัทิางเคม ีการเตรยีมขัน้ตน้โดยการ
ใหค้วามรอ้นดว้ยวธิลีวกดว้ยไอน ้าภายใตค้วามดนั ซึง่
เป็นการลวกทีใ่ช้อุณหภูมสิูง ท าให้เนื้อเยื่อถูกท าลาย
จงึเหน็เป็นสคีล ้าและท าใหเ้นื้อเยื่ออ่อนนุ่มลงมากกว่า
การให้ความรอ้นด้วยการลวกวธิีอื่นๆ ทัง้นี้เนื่องจาก
ความรอ้นในกระบวนการลวกท าให้สารประกอบเพค 
ตินสลายตัวและละลายจากผนังเซลล์และเซลล์ชัน้
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กลางระหว่างเซลลท์ีอ่ยูต่ดิกนั สง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยี
แรงยดึระหว่างเซลล์ ก่อให้เกดิช่องว่างระหว่างเซลล์
และท าให้เนื้อเยื่ออ่อนนุ่มลง (Ni et al., 2005) จึงเอื้อ
ใหเ้นื้อเยื่อสมัผสักบัความรอ้นในกระบวนการท าแห้ง
ไดม้ากขึน้ ดว้ยเนื้อเยื่อทีถู่กท าลายเกดิสคีล ้าก่อนการ
ท าแหง้และช่องว่างระหว่างเซลล์เนื้อเยื่อทีม่ากขึน้ จงึ
ท าใหเ้ปลอืกเสาวรสหลงัการท าแหง้มสีคีล ้ามากกว่าสิง่
ทดลองอื่นที่ผ่านการเตรยีมขัน้ต้นโดยการให้ความ
รอ้นดว้ยวธิลีวกดว้ยน ้ารอ้นและไอน ้า 

จากตารางที่  5 พบว่ าสิ่ งทดลอง  AB มี
ป ริม าณ แอน โท ไซ ย านิ น น้ อยที่ สุ ด  ทั ้งนี้ อ าจ
เนื่องมาจากแอนโทไซยานินเป็นสารประกอบที่ไม่
เสถียร สามารถสลายตัวได้ง่ายด้วยความร้อน โดย
อตัราการสลายตวัของแอนโทไซยานินจะเพิม่ขึน้เมื่อ
ผ่านกระบวนการที่ใช้อุณหภูมิสูงขึ้น  (Rein, 2005) 
การใช้ความร้อนในการเตรยีมขัน้ต้นถึง 121 องศา
เซลเซียส มีโอกาสท าให้กลุ่มสารที่เป็นองค์ประกอบ
ของแอนโทไซยานิน เช่น cyanidin 3-glucoside และ 
cyanidin 3 -rutinoside เกิ ด ก า รส ล าย ตั ว ได้ ม า ก 
(Mercadante and Bobbio, 2008) จากตารางที ่6 เมื่อ
พิ จ ารณ าจากค่ า  Pearson correlation (r) พบว่ า 
ปริมาณแอนโทไซยานินของเปลือกเสาวรสผงมี
ค ว าม สั ม พั น ธ์ กั บ ค่ า สี  L* a* b* แ ล ะ  Chroma 
(p<0.05) สอดคล้องกบัผลงานวิจยัที่แสดงให้เห็นว่า
ปริมาณแอนโทไซยานินมีความสัมพันธ์กับค่าสี 
โดยเฉพาะคา่ส ีa* และ b*  

สรปุ 
งานวจิยันี้สรปุไดว้่าวธิกีารใหค้วามรอ้น (WB, 

SB และ AB) และเวลาการให้ความร้อน (3 และ 6 
นาที) ในการเตรยีมขัน้ต้นเปลือกเสาวรสพันธุ์สมี่วง
ก่อนการท าแห้ง มีอิทธิพลร่วมกันต่อคุณภาพทาง
กายภาพด้านค่าสี รวมถึงคุณภาพทางเคมีด้าน
ปริมาณแอนโทไซยานินซึ่งเป็นรงควัตถุส าคัญของ
เปลือกเสาวรสผง (p<0.05) โดยอาจมีการพัฒนา
กระบวนการผลติเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพเปลอืกเสารวรส
ผง เชน่ ศกึษาหาสภาวะการท าแหง้ทีเ่หมาะสม  
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วิธีการของการกระจายเชิงเส้นก ากบัเข้าคู่ 
The Method of Matched Asymptotic Expansion 
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ABSTRACT 
 The method of matched asymptotic expansion is typically used to fine the solution of differential 
equations, especially, when a boundary layer is occurred at a boundary of a domain. Although the 
method of matched asymptotic expansion has been written in English, it is difficult and complicated for 
beginners. Moreover, it has been rarely written in Thai. In this paper author rewrites the method for easily 
understanding for people interesting to study this method in Thai. Examples of first and second – order 
ordinary differential equations are provided in both regular perturbation and irregular perturbation problem. 
The second problem sometime is called singular perturbation problem. For the singular perturbation 
problem the method of matched asymptotic expansion is needed to determine the result by loosing the 
interesting domain into two different scales: inner and outer expansion. Applications include finding 
boundary conditions between inner and outer zones of domains. 
 Keywords: The method of matched asymptotic expansion, regular perturbation problem, singular 
perturbation problem and boundary layer 
 

บทคดัย่อ 
วธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คูเ่ป็นวธิทีีใ่ชก้นัอยา่งแพรห่ลายในการหาผลเฉลยของสมการเชงิอนุพนัธ์ 

ตวัอย่างเช่น ใชว้ธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่ในการแกป้ญัหาเมื่อเกดิชัน้ขอบขึน้ทีบ่รเิวณรอยต่อระหว่างสอง
โดเมนทีต่่างกนั ถงึแมว้่าวธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่จะมกีารเรยีบเรยีงขึน้แต่เป็นภาษาองักฤษและไม่ง่าย
ส าหรบัผูท้ีเ่ร ิม่ศกึษา อนัเนื่องมาจากความซบัซอ้นของวธิกีาร และเป็นความรูช้ ัน้สงูเพือ่ใชใ้นการท าวจิยั จงึหาอา่น
ไดน้้อยในภาษาไทย ในงานนี้ผูเ้ขยีนจงึไดท้ าการเรยีบเรยีงวธิกีารนี้ข ึน้ เพื่อใหง้า่ยต่อความเขา้ใจของผูท้ีเ่ร ิม่ศกึษา
เป็นภาษาไทย โดยการยกตวัอย่างสมการเชงิอนุพนัธ์สามญัอนัดบัหนึ่ง และอนัดบัสองได้แบ่งออกเป็นปญัหาทีม่ ี
การรบกวนแบบปกต ิและปญัหาทีม่กีารรบกวนแบบไม่ปกต ิหรอืทีเ่รยีกว่าแบบเอกฐาน ซึง่ในแบบเอกฐานนัน้จะมี
การน าระเบยีบวธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คูม่าใชใ้นการแกป้ญัหา โดยวธิกีารแกป้ญัหาของวธิกีารกระจายเชงิ
เสน้ก ากบัเขา้คู่จะแบ่งออกเป็นบรเิวณทีม่กีารแผ่ขยายขา้งในและการแผข่ยายขา้งนอก หลงัจากนัน้น าผลเฉลยทีไ่ด้
ของทัง้สองบรเิวณมาเขา้คูก่นัเพือ่หาค าตอบทีต่อ้งการ 
ค าหลกั: วธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่, ปญัหาทีม่กีารรบกวนแบบปกต ิและปญัหาทีม่กีารรบกวนแบบเอกฐาน 
และขอบชัน้ 
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1. บทน า 
ในปจัจุบันเราสามารถสร้างแบบจ าลองทาง

คณิตศาสตรใ์นรูปของสมการเชงิอนุพนัธ์เพื่อใชใ้นการหา
ผลเฉลยทีส่อดคลอ้งกบัปญัหาทีต่้องการได ้แต่บางสมการ
กไ็ม่สามารถหาผลเฉลยที่เป็นค่าจรงิได้ จงึได้มกีารใช้วธิี
เชิงตัวเลข (Numerical method) มาหาค่าประมาณของ
ค าตอบ ซึ่งมีหลายวิธี เช่น  วิธีผลต่างอันตะ (Finite 
difference method) ในงานวจิยัทีเ่ราจะใช้วธิกีารประมาณ
เชงิวเิคราะห์ที่เรยีกว่า วธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่ 
(The method of matched asymptotic expansion) 
ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของวิธีการกระจายเชิงเส้นก ากับ (The 
method of asymptotic expansion) เป็นอีกหนึ่ งวิธีที่
ช่วยประมาณค่าหาค าตอบที่หาค่าจริงได้ยาก เช่น สูตร
ของสเตอลงิค ์(Stirling formular) ที ่ !n  ประมาณโดย:  

 
1

! ~ 2 1n nn n e n O
n

       
  

 ....(1) 

จะเหน็ว่าเมื่อ n มคี่ามากขึน้เรื่อยๆ เราจะหาค าตอบทีเ่ป็น
ค่าจรงิไดย้าก  

ระเบียบวิธีการกระจายเชิงเส้นก ากับได้เริ่มมี
การศกึษากนัตัง้แต่ก่อนปี ค.ศ. 1886 Zhu (2009) ซึง่เริม่
จากการวัดหาค่าประมาณของท่อนไม้ตลอดจนไปถึง
การศึกษาวถิีวงโคจรของดวงดาวเมื่อมีสิง่เร้ามารบกวน 
อย่างทีท่ราบกนัดวี่าเมื่อเราหาค่าประมาณทีไ่ดจ้ากการวดั
ของท่อนไม้ในแต่ละครัง้ เราอาจจะได้ค่าที่ไม่ เท่ากัน 
ดงันัน้เมื่อเราวดั n ครัง้ เรากจ็ะไดค้่าประมาณจากการวดั 
n  ค่า และหากการวัดในแต่ละครัง้ถ้าเราพิจารณาถึง
ลกัษณะทีม่สีิง่เรา้มารบกวนกจ็ะท าใหค้่าเฉลีย่ทีไ่ดจ้ากการ
วดัเปลีย่นไปดว้ย 

ต่อมานักดาราศาสตรไ์ดม้กีารศึกษาวงโคจรของ
ดวงดาวเมื่อมีสิ่งเร้ารบกวน และศึกษาพฤติกรรมของ
ท้องฟ้ามาตลอดระยะเวลายาวนาน โดยได้มีการน า
ววิฒันาการการศกึษาดา้นน้ีมาประยุกตใ์ชใ้นการศกึษาวถิี
วงโคจรของดาวเทยีมของโลกเราทีอ่ยู่ในชัน้บรรยากาศซึง่
โคจรอยู่ใกล้ๆ  พืน้ผวิโลก โดยสิง่เรา้ทีม่ารบกวนวงโคจรที่
มอีทิธพิลมากทีส่ดุ คอื แรงดนับรรยากาศซึง่จะเป็นตวัทีด่งึ
ใหด้าวเทยีมเคลื่อนทีช่า้ หรอืเรว็ได ้ซึง่ถ้ามกีารเสยีดสกีัน
ของชัน้บรรยากาศกับดาวเทียม  ก็อาจจะส่งผลให้
ดาวเทยีมตกไปที่พื้นผวิของดวงดาวได ้อกีทัง้รูปร่างของ
โลกเราก็ไม่ใช่รูปร่างที่ เป็นมาตรฐานที่สมบูรณ์แบบ 

โดยตรงแกนกลางของโลกจะมีเส้นศูนย์สูตร ซึ่ งมี
ผลกระทบต่อแรงดึงดูดของโลกสูงกว่าบรเิวณอื่น ดงันัน้
เมื่อดาวเทยีมเคลื่อนที่ผ่านเสน้ศูนยส์ูตรกจ็ะท าให้เคลื่อน
ตวัชา้กว่าบรเิวณอื่นของโลก จากหลายๆปญัหาทีก่ล่าวมา
ขา้งต้น จึงเป็นที่มาในการศึกษาระเบียบวิธีการกระจาย
เชิงเส้นก ากบัเพื่อช่วยในการหาค าตอบของแบบจ าลอง
ทางคณิตศาสตรเ์มื่อมสีิง่เรา้มารบกวน 

ระเบยีบวธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัไดม้ีการใช้
ในงานวิจัยขัน้สูง อาทิ ในปี 1995 แซง โย คิม (Kim, 
1995) ได้ศึกษาหาค าตอบของสมการ วีเลอร์ เดวิท 
(Wheeler – DeWitt Equation) โดยใช้ระเบียบวิธีการ
กระจายเชงิเสน้ก ากบัทีข่ ึน้อยู่กบัเวลา                                                                       
ในปี  2001 นาตาชา โบนิค และ แพทริส คาร์ทราว
(Buannic and Cartraud, 2001) ได้ ท า ก า รห า ค ว าม
ยืดหยุ่นของคานโดยการสร้างแบบจ าลองของคานแล้ว
น ามาสร้างเป็นสมการทางคณิตศาสตร์ และใช้ระเบียบ
วธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัมาหาค าตอบ 

ระเบยีบวธิเีชงิเสน้ก ากบัประกอบไปด้วยวธิกีาร
ต่ า ง  ๆ  ม าก ม าย  เช่ น  ร ะ เบี ย บ วิ ธี ก า รก่ อ ก ว น 
(Perturbation method) ระเบียบวีธีการกระจายมาตรวัด
หลากหลายค่ า (Method of multi – scale expansion) 
วิธีการหาค่าเฉลี่ย  (Averaging method) ค่าประมาณ 
WKBJ (Wentzel, Kramers, Brillouin and Jeffreys) 
ระเบียบวธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่ (The method 
of matched asymptotic expansions) การกระจายเชิง
เส้นก ากับของ ปฏิยานุพันธ์ (Asymptotic expansion of 
integrals) และวธิอีื่น ๆ  

ในที่นี้  ผู้เขียนได้ท าการศึกษาวิธีการของการ
กระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่ ในการเรยีบเรยีงวธิกีารนี้ผูว้จิยั
ไดร้วบรวมขอ้มูลมาจากหลายที ่เช่น Zhu (2009), Martin 
(1967), Hunter (2004) และ Dyke (1975) 

ในงานนี้  ผู้ เขียนได้ เรียบเรียงเขียนให้ง่าย 
กระชบั และไดใ้จความเป็นภาษาไทย เพื่อง่ายต่อผูท้ีส่นใจ
ในวธิกีารนี้เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในงานวจิยัชัน้สงู  
อาทิ ใน ปี  1971 วิลเลียม  บรูค (Burke,1971) ได้หา
ค่าประมาณของระบบการปล่อยรงัสใีนลกัษณะของปญัหา
ทีม่สีิง่รบกวนแบบเอกฐาน โดยใช้ระเบยีบวธิกีารกระจาย
เชิงเส้นก ากับเข้าคู่ท าการประมาณค่าสองบริเวณ คือ 
บรเิวณทีอ่ยู่ใกล้ๆ  กบัการปล่อยรงัส ีและบรเิวณทีเ่ป็นคลื่น 
นอกจาก น้ียังได้ ใช้วิธีดังกล่าวศึกษาหาปญัหาเชิง
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สมัพันธภาพของแรงดึงดูดของโลก โดยเข้าพบว่าการ
ปล่อยรงัสไีม่ขึน้อยู่กบัแรงดงึดดูของโลก 

ในปี 1972 เลสเซอร์ และ ลูอิส  (Lesser and 
Lewis, 1972) ได้ใช้ระเบยีบวธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบั
เข้าคู่เพื่อหาค าตอบของปญัหาเฮล์มโฮลทซ์(Helmholtz 
problem) ซึ่ ง เป็ นป ัญ ห าของท่ อปลาย เปิ ด  โดย ให้

ค่าพารามเิตอรท์ีใ่ชใ้นการแผ่ขยายคอื 
H
L

   โดย H

คอื ความยาวของปากท่อ และ L  คือ ความยาวของท่อ 
ซึ่งได้แบ่งเป็น 3 บรเิวณ คอื ภายในท่อ ค่าเส้นขอบของ
ท่อ และพืน้ทีท่ีอ่ยู่รอบๆ ดา้นนอกท่อ เขาไดค้ านวณหาค่า
ความตา้นทานไฟฟ้าทีป่ลายท่อ แลว้น ามาเปรยีบเทยีบกบั
ค่าจรงิ  

ในปี 2002 โทมสั เลอรเ์กรน (Lundgren, 2002) 
ได้ใช้ระเบียบวิธีการกระจายเชิงเส้นก ากับเข้าคู่ในการ
แก้ปญัหาโคโมโกรอฟ (Kolmogorov) เพื่ อหาค่าของ
จ านวนเรโนว ์(Reynolds number) โดยไดศ้กึษาตวัแปรที่
อยู่ ข้างใน (Inner variable) และตัวแปรที่อยู่ข้างนอก 
(Outer variable) และได้ท าการรวมผลของจ านวนเรโนว์
กบักฎของโคโมโกรอฟ 

ใน ปี  2 0 0 6  แ ค น เด อ ร์ ริส  แ ล ะ  จ า ร์ เม ท 
(Chandesris and Jamet, 2006) ได้ศึกษาลักษณะของ
โดเมนที่มีสองบริเวณ คือบริเวณที่เป็น พอรัสมีเดียม 
(Porous medium) และบรเิวณที่เป็นของไหล (Free fluid 
region) โดยเขาไดใ้ชร้ะเบยีบวธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบั
เขา้คู่ในการหาค าตอบของปญัหาการไหล 

จะเห็นว่าวิธีการของการกระจายเชิงเส้นก ากับ
เขา้คู่ได้ใช้อย่างแพร่หลายในงานวจิยัชัน้สูง ผู้เขยีนจงึได้
ศกึษาวธิกีารนี้ และเรยีบเรยีงใหม่ใหเ้ขา้ใจไดง้่ายขึน้ ซึง่ใน
หัวข้อที่ 2 ผู้เขียนแนะน าบทนิยามเบื้องต้นของวิธีการ
กระจายเชิงเส้นก ากับที่ควรรู้ ในหัวข้อที่  3 ผู้ เขียน
ยกตัวอย่างปญัหาที่เป็น การรบกวนแบบปกติ (Regular 
Perturbation) ส่วนตวัอย่างปญัหาที่เป็นการรบกวนแบบ
ไม่ปกติ (Singular Perturbation) จะแนะน าในหัวข้อที่ 4 
ส่วนในหัวข้อที่ 5 จะกล่าวถึงวิธีการของระเบียบวิธีการ
กระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่ และสรุปผลจะอยู่ในหวัขอ้ที ่6  
 
 
 
 

2. บทนิยามเบื้องต้นของระเบียบวิธีการ

ขยายเชิงเส้นก ากบั 

ในหัวข้อนี้ผู้เขียนขอแนะน าบทนิยามเบื้องต้นของ
ระเบียบวิธีการกระจายเชิงเส้นก ากับเพื่อความเข้าใจที่
ชดัเจนในการศกึษาหวัขอ้ต่อไป  

ให้ dD R โดยที่ d N ก าหนดให้ ,f g และ h
เป็นฟงักช์นัต่อเน่ืองทีส่่งจาก D ไปยงั R และ 0  มคี่า
น้อยมาก 
นิ ย าม ท่ี  2 .1  ล าดับ เชิ ง เส้ น ก ากับ  (Asymptotic 

Sequence) ให้   n x เป็นล าดบัของฟงักช์นัการวดั 

โดยที ่ 0,1,2,...n  

จะกล่าวว่าล าดับ   n x คือล าดับเชิงเส้นก ากับ ก็

ต่อเมื่อ 

    1n nx o x 


  
เมื่อ 0x x  

นิยามท่ี 2.2 การกระจายเชิงเส้นก ากบั (Asymptotic 
Expansion) ให้   

n x เป็นล าดับเชิงเส้นก ากับของ 
ฟ ังก์ชัน การวัด  การกระจาย เชิ ง เส้น ก ากับ  (ห รือ
ค่าประมาณเชงิเสน้ก ากบั หรอืตวัแทนเชงิเสน้ก ากบั) ของ
ฟงักช์นั  f x คอื 

      
1

N

n n N
n

f x a x o x 


   

เมื่อ 
na คอื ฟงักช์นัคงที ่(Constant Function) 

 ก่อนที่จะกล่าวถึงนิยามที่ 2.3 ผู้เขยีนขอแนะน า
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 
   
0 1 0 1L u L u f f    ในโดเมน D         (2.1) 

โดยที ่ 0L  และ
1L เป็นตวัด าเนินการ (Operator) และ 0f

และ 1f  เป็นแรงภายนอก (Body force)  

ในกรณีที ่ 0   จะได ้
 
0L u f   ในโดเมน D           (2.2) 

ซึ่ง พจน์ที่มี   เป็นสมัประสิทธิ ์นัน่คือ  
1L u  และ 

1f จะเรยีกว่า สิง่รบกวน 
ให้ E


แทนปญัหาของสมการที่ (2.1) และให้ 0E แทน

ปญัหาของสมการที่ (2.2) โดยค าตอบของปญัหาคือ u

และ 0u ตามล าดบั 
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นิยามท่ี 2.3 ก าหนดให้ u และ 0u เป็นผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุพันธ์ที่มีการรบกวน และไม่มีการรบกวน 
ตามล าดบั ปญัหา E


เป็นปญัหาการรบกวนแบบปกต ิถ้า 

0 0
D

u u    เมื่อ 0    
ในหัวข้อถัดไปผู้เขียนจะกล่าวถึงการหาผลเฉลยของ
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญัทีม่กีารรบกวนแบบปกต ิ

3. ก า ร ร บ ก ว น แ บ บ ป ก ติ  (Regular 
Perturbation) 

ในหวัขอ้นี้ผูเ้ขยีนไดแ้นะน าและยกตวัอย่างปญัหาทีม่ี
รปูแบบทีเ่รยีกว่าเป็นการรบกวนแบบปกตขิองสมการเชงิ
อนุพันธ์สามัญอันดับหนึ่ง เพื่อให้เข้าใจถึงสมการการ
กระจายเชิงเส้นก ากับ ผู้เขียนจะเริ่มต้นด้วยสมการเชิง
อนุพนัธส์ามญัอนัดบัสอง ดงัต่อไปนี้ 

พจิารณา สมการก าลงัสอง  
2 1 0x x     (3.1) 

สมมตใิห ้ 0   ดงันัน้จากสมการที ่(3.1) จะไดว้่า 

 
2 1 0x      (3.2) 

ส าหรบัค าตอบของสมการที่ (3.1) สามารถหาค าตอบได้
โดยง่าย นั่นคือ 

2

1

4
2

x
  


  และ 

2

2

4
2

x
  


   

(3.3) 

และค าตอบของสมการที ่(3.2) คอื 
0

1 1x   และ 0

2 1x   

จะเหน็ว่า ix
 ลู่เขา้สู ่ 0

ix เมื่อ 0   เมื่อ 1,2i  นัน่คอื 

1

0

1x x   และ 2

0

2x x    (3.4) 
 
ดงันัน้สมการที ่(3.1) คอื การรบกวนแบบปกตขิองสมการ
ที่ (3.2) (จากนิยามที่ 2.3) โดยพจน์ที่เป็นการรบกวนคือ 

x  ซึง่จะเรยีกว่า พจน์เอกฐาน (Singular term)  
ระเบยีบวธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบั จะช่วยใน

การหาค่าประมาณของค าตอบ x  ซึ่งขึน้อยู่กบั  โดย
การสรา้งสมการการกระจายเชงิเสน้ก ากบั  

 0 1 2

0 1 2 ...x x x x         (3.5) 

เ มื่ อ  ( 0,1,2,...)i i  เ ป็ น ค่ า ค ง ที่  ที ่

1 20 ...     และ 0 1, 0x x   (3.6) 

ขัน้ที ่1 พจิารณาค่า 0  ซึง่แบ่งเป็น 3 กรณี  
กรณีที ่1 

0 0    
กรณีที ่2 

0 0   

กรณีที ่3 
0 0   

ในที่นี้จะเห็นว่ากรณีที่ 3, 0 0   เท่านัน้ที่สามารถใช้
วธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัได ้เพราะกรณีที ่1 และ 2 ไม่
สามารถใชว้ธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัไดด้งัแสดงใหเ้หน็
ดา้นล่างนี้ 
น าสมการที ่(3.5) แทนลงไปในสมการที ่(3.1) ท าการปรบั
สมการดงักล่าว จะไดว้่า 

           
       0 10 0 1 0 0 122 22 2

0 0 1 1 0 12 1 ... 0x x x x x x

           (3.7) 
ในกรณีที่ 1 

0 0   จะได้ว่าสมัประสทิธิข์อง 0 0   
จาก (3.2) ท าให้ได้ว่า 0 0x   ซึ่งขดัแย้งกบัที่เราศกึษา
ว่า 0 0x    
ใน ก ร ณี ที่  2  

0 0   จ าก สม ก า รที่  (3 .6 ) จ ะ ได ้

0 0 0 12       ดงันัน้สมัประสทิธิข์อง 02 0 

จาก (3.2) ท าใหไ้ดว้่า 2

0 0x  ซึง่ขดัแยง้กบัทีเ่ราศกึษาว่า 

0 0x   

จากการศึกษาจึงพบว่าในกรณีที่ 3 เท่านัน้ที่
สามารถใชว้ธิกีารการกระจายเชงิเสน้ก ากบัได ้จากสมการ
ที ่(3.5) และ 0 0   จะได ้ 

1 2

0 1 2 ....x x x x              (3.8) 
จากสมการที ่(3.7) และ 0 0   จะได ้ 

 11 122 2

0 0 1 1 0 12 1 ... 0x x x x x x            (3.9) 
ขัน้ทีส่อง และสาม พจิารณาการหาค่า 

1 21, 2,....  

ในท านองเดยีวกบั 
0 0   ท าใหไ้ดว้่า 

1 2

0 1 2 ....x x x x             (3.10) 
ดงันัน้ แทนค่า (3.10) ในสมการ (3.1) ท าใหไ้ด ้

   
22

0 1 2 0 1... ... 1 0x x x x x          

 
0 2

0: 1 0x            (3.11) 
1

0 1 0: 2 0x x x  
   

     (3.12) 
2 2

0 2 1 1: 2 0x x x x           (3.13) 
หาค าตอบของสมการที่  (3.11 ) จะได้  0 1x  หรือ 

0 1x   
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ในกรณีที่ 0 1x   จากสมการที่ (3.12) จะได้ 
1

1
2

x   

และจากสมการที ่(3.13) จะได ้
2

1
8

x    

ท า ใ ห้ ไ ด้ ค า ต อ บ ข อ ง ส ม ก า ร ที่ (3.1) คื อ 

 
2

31
2 8

x O  
     

ดงันัน้ในท านองเดยีวกนั ถา้ 
0 1x    จะได ้  

1
1
2

x          (3.14) 

2

1
8

x                    (3.15) 

และจะไดค้ าตอบของสมการ (3.1) คอื  

  
  

2

1
2 8

x         (3.16) 

3.1 สมการเชิงอนุพนัธส์ามญัอนัดบัหน่ึง

แบบปกติ 

พจิารณาปญัหาแบบปกติของสมการเชงิอนุพนัธ์สามญั
อนัดบัหนึ่ง 

  
du

u x
dx

 ในโดเมน D           (3.1.1) 

 0 1u      (3.1.2) 

ถา้  0  จะได ้

  0
du

u
dx

    ในโดเมน D            (3.1.3) 

 0 1u       (3.1.4) 

ดงันัน้ผลเฉลยของสมการ ที่ (3.1.1) – (3.1.2) และ 
(3.1.3) – (3.1.4) คอื 
          1 1xu x e x     (3.1.5) 

และ 

  0 xu x e      (3.1.6) 

ตามล าดบั 

เราสามารถหาความต่างของสมการที่  (3.1.5) และ   
(3.1.6) ไดค้อื 

0 max 1 0x

D D
u u e x      

   
เมื่อ 0   

ดังนัน้ ปญัหาที่ (3.1.1) – (3.1.4) เป็นปญัหาแบบปกต ิ
(จากนิยามที ่2.3) และเทอม x เป็นสิง่รบกวนแบบปกต ิ

การใชว้ธิกีารของการกระจายเชงิเสน้ก ากบัมาช่วย ใน
การหาผลเฉลยของสมการเชงิอนุพนัธ์อนัดบัหนึ่งนัน้ ท า
ในท านองเดยีวกนักบัตวัอย่างก่อนหน้านี้ โดยเราจะนิยาม
ในรปูแบบ 
            2

0 1 2 ...u x u x u x u x  (3.1.7) 
น าสมการที ่(3.1.7) แทนลงในสมการที ่(3.1.1) และท า

การเปรยีบเทยีบสมัประสทิธิข์อง i จะได ้

   0

0 0: 0u u      (3.1.8) 

   1

1 1: u u x      (3.1.9) 

   2

2 2: 0u u      (3.1.10) 

จากสมการที ่(3.1.2) ซึง่เป็นเงื่อนไขค่าขอบ จะไดว้่า 
             2

0 1 21 0 0 0 0 ...u u u u  

           (3.1.11) 

ดังนัน้  
0 0 1u  (โดยวิธีการเทียบสัมประสิทธิ)์ และ

จากสมการที ่(3.1.7) จะได ้ 
      2

1 21 0 0 ...u u   
ดงันัน้ 

     1 20 0 0 ...u u   (3.1.12) 

ให้ 0  จะได้  
1 0 0u   และท าการหาเงื่อนไข

ของ 2u  ในท านองเดยีวกนัจะพบว่า  
 0 0 1,u     (3.1.13) 

 1 0 0,u     (3.1.14) 

 
2 0 0u      (3.1.15) 
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ท าการแกส้มการหาค าตอบของสมการ (3.1.8) – 

(3.1.10) และเงื่อนไขของสมการ (3.1.13) – (3.1.15) 

ตามล าดบั จะได ้

  0

xu x e    (3.1.16) 

    1 1 xu x x e
  

(3.1.17) 

 2 0u x     (3.1.18) 

ดั ง นั ้ น จ าก ส ม ก า รที่  (3.1.7) เร า ส าม า รถ ห า
ค่าประมาณหาผลเฉลยของสมการ (3.1.1) ไดด้งันี้ 

 

 
 

     1 1xu x e x              (3.1.19) 

สงัเกตว่า แทนค่า  
0u x  ในสมการ (3.1.1) จะได ้

          0 0u x u x x O  

ในหัวข้อถัดไปผู้เขียนจะกล่าวถึงปญัหาที่มีการ
รบกวนแบบไม่ปกต ิ

4. การรบกวนแบบเอกฐาน  (Singular 
Perturbation) 

ในหวัขอ้นี้ผูเ้ขยีนไดแ้นะน าและยกตวัอย่างปญัหาทีม่ี
รูปแบบที่เรียกว่าเป็นการรบกวนแบบไม่ปกติ หรือที่
เรียกว่าการรบกวนแบบเอกฐานของสมการเชิงอนุพันธ์
สามญัอนัดบัหนึ่ง และอนัดบัสองเพื่อให้เขา้ใจถึงสมการ
การกระจายเชงิเสน้ก ากบัของตวัแปรตามของสมการเชงิ
อนุพนัธส์ามญั 
 

4.1  สมการเชิงอนุพนัธส์ามญัอนัดบัหน่ึง

แบบเอกฐาน 

ในการศึกษาสมการแบบไม่ปกติ หรือสมการ
แบบเอกฐานนัน้เราจะสงัเกตไดว้่าปญัหาลกัษณะแบบน้ีจะ
เกิดชัน้ของค่าขอบ (boundary layer) ที่บริเวณรอยต่อ
ของสองโดเมนขึน้ซึง่จะแสดงใหเ้หน็ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

พจิารณาปญัหาทีม่สีิง่เรา้มารบกวน 

  
du

u x
dx

 ในโดเมน D          (4.1.1) 

 0 1u      (4.1.2) 

และสมัพนัธก์บั  
 u x x   ในโดเมน D     (4.1.3) 

 0 1u      (4.1.4) 

แทนค่าสมการที ่(4.1.4) ลงในสมการ (4.1.3) 

จะเหน็ว่าเงื่อนไขขอบค่าน้ีเป็นไปไม่ได ้ปญัหาลกัษณะน้ี

เราจะเรยีกว่า เกดิชัน้ค่าขอบขึน้ที ่ 0x  และสงัเกตว่า

ค าตอบของปญัหาที ่(4.1.1) – (4.1.2) คอื  

   1
x

u x e x  


        (4.1.5) 

และให้  0u x x เป็นค าตอบของปญัหา (4.1.3) – 
(4.1.4) พจิารณาผลต่างของค าตอบคอื 

 0 max 1 1x

D D
u u e        

ส าหรับทุก ๆ  ที่เป็นค่าบวก ดังนัน้ จะเรียกปญัหาที ่
(4.1.1) – (4.1.2) ว่าเป็นปญัหาแบบเอกฐาน และเทอม

ของสิง่รบกวนแบบเอกฐาน คอื 
du
dx

  

ต่อไปผูเ้ขยีนจะกล่าวถงึสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั

อนัดบัสองของปญัหาทีม่กีารรบกวนแบบไม่ปกต ิ

4.2 สมการเชิงอนุพนัธส์ามญัอนัดบัสอง

แบบเอกฐาน 

ในหัวข้อนี้ผู้เขียนจะน าเสนอ และยกตัวอย่าง

สมการเชงิอนุพนัธ์สามญัอนัดบัสองทีเ่ป็นการรบกวนแบบ

เอกฐาน 

พิจารณาสมการเชิงอนุพันธ์สามัญอันดับสอง
ดงัต่อไปนี้ 

     
2

2
1 0

d u du
u

dx dx
 ในโดเมน D  (4.2.1) 

    0 0, 1 1u u      (4.2.2) 
และสมัพนัธก์บั  0  คอื 

  0
du

u
dx

 ในโดเมน D      (4.2.3) 

 0 0,u       (4.2.4) 
 1 1u       (4.2.5) 
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เราสามารถหาค าตอบที่เป็นค่าจรงิของสมการที่(4.2.1) – 
(4.2.2) และ (4.2.3) – (4.2.5) ไดด้งันี้คอื 

  1 1
1

0, 0

0

x
x

x

if xe e
u x

e if xe e
















 

  
เมื่อ 0   และ  

 
 

 

0

1

0, 0 0,

1 1x

if u
u x

e if u




  
ตามล าดบั 
จะเหน็ว่าที ่  0, 0 0x u  และ  

 
 

 
0

0 ; 0 0
0

; 1 1

u
u

e u


 



 

ที ่  1, 1 1x u  และ  

 
 

 
0

0 ; 0 0
1

1 ; 1 1

u
u

u


 



 

ดังนัน้ จึงมีการแบ่งชัน้ของค่าขอบเกิดขึ้น ที ่
0x  และ 1x  เน่ืองจาก  

     

     

0 0

0 0 1

1 1 1, 0

0 0 , x

u u if u x

u u e if u x e



 

  


    

ดงันัน้สมการที่ (4.2.1) – (4.2.2) จงึไม่ใช่สมการที่มี
การรบกวนแบบปกต ิ 

สงัเกตว่าสมการการรบกวนแบบเอกฐานนัน้   จะ
อยู่หน้าพจน์ทีม่เีลขชีก้ าลงัมากทีส่ดุในสมการ 
 

5. ระเบียบวิธีการกระจายเชิงเส้นก ากบั

เข้าคู่ (The method of matched 

asymptotic expansions) 

เนื่องจากปญัหาที่มกีารรบกวนแบบเอกฐานนัน้เมื่อ 
0  ผลเฉลยของสมการที่มีการรบกวนไม่ลู่เข้าสู่ผล

เฉลยของสมการทีไ่ม่มกีารรบกวน ดงันัน้ในหวัขอ้น้ีผูเ้ขยีน
ไดน้ าเสนอระเบยีบวธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่มาใช้
เพื่อช่วยในการประมาณค่าหาผลเฉลยของปญัหาที่มกีาร
รบกวนแบบไม่ปกติ ซึง่วธิกีารหาผลเฉลยนัน้จะแบ่งสเกล
ของโดเมนเป็น 2 แบบคอื การแผ่ขยายขา้งนอก และการ
แผ่ขยายขา้งใน ซึง่วธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่จะท า

การน าผลเฉลยของทัง้สองสเกลมาเขา้คู่กนั ซึง่ในงานนี้จะ
แสดงให้เห็นถึงการเข้าคู่กนัของผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพนัธส์ามญัอนัดบัหนึ่ง และอนัดบัสอง ดงัต่อไปนี้ 

 

5.1  สมการเชิงอนุพนัธส์ามญัอนัดบัหน่ึง 

 ในหัวข้อนี้ผู้เขียนหาผลเฉลยของสมการเชิง

อนุพนัธส์ามญัอนัดบัหนึ่งของสมการที ่(4.1.1) – (4.1.2) 

โดยพจิารณาสเกลดงัต่อไปนี้ 

5.1.1 การแผข่ยายขา้งนอก (Outer 

expansions) 

สเกลแรกทีพ่จิารณา คอื การแผ่ขยายขา้งนอก  
รปูแบบของการแผ่ขยายขา้งนอกแบบปกต ิคอื  
             2

0 1 2 ...u x u x u x u x  
       (5.1.1.1) 
แทนค่าสมการ (5.1.1.1) ในสมการ (4.1.1) 
ในท านองเดยีวกนักบัการแกส้มการที ่(3.1.1) จะได ้

 0

0: u x x     (5.1.1.2)

   1

1 0: 0u x u x    (5.1.1.3)

   2

2 1: 0u x u x    (5.1.1.4) 
ท าการแกส้มการที ่(5.1.1.2) – (5.1.1.4) จะได ้ 

 
0u x x

   
(5.1.1.5) 

 

 
1 1u x     (5.1.1.6) 

 
 
2 0u x     (5.1.1.7) 

 
แทนค่า (5.1.1.5) – (5.1.1.7) ในสมการ (5.1.1.1) จะได ้
ค่าประมาณคอื  

   2E x x   (5.1.1.8) 
สังเกตว่าจากสมการที่ (5.1.1.5) ท าให้ได้ว่า 

 
0 0 0u  ซึง่ต่างจากเงื่อนไขของสมการ (4.1.2) ที ่ 

         2

0 1 20 0 0 ... 1u u u  

นัน่คอื  
0 0 1u   ดงันัน้ชัน้ของค่าขอบจะปรากฏขึน้ ที ่

0x ดงัทีแ่สดงไปแลว้ในหวัขอ้ 4.1 
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5.1.2 การแผข่ยายขา้งใน (Inner 

expansions) 

ในหวัขอ้น้ีเราท าการสรา้งการแผ่ขยายขา้งในโดย

ท าการสรา้งตวัแปรใหม่ขึน้ คอื 
x




  (5.1.2.1) 

สงัเกตว่าการสรา้งตวัแปรใหม่ขึน้เหมอืนกบัการเขา้ดูใกล ้ 
(Zoom in) ใหส้ามารถเหน็รายละเอยีดของโดเมนไดช้ดัขึน้
นัน่เอง 
ดงันัน้สมการการแผ่ขยายขา้งในจงึเขยีนในรปูแบบ 

       2

0 1 2 ...u x U U U           
     (5.1.2.2) 
จากสมการ (5.1.2.1) จะไดว้่า 

    

 
 
1

, 0,1,2,...i idU dU
i

dx d
    (5.1.2.3) 

แทนค่าสมการ (5.1.2.3) ในสมการ (4.1.1) และท าการ
เทยีบสมัประสทิธิข์า้งหน้า , 1,0,1,2,...i i    ท าใหไ้ด้
ว่า 
และจะได ้

1

0 0: 0U U    
  

(5.1.2.4) 
 

0

1 1:U U      (5.1.2.5)
1

2 2: 0U U      (5.1.2.6) 
ดงันัน้ 

 0 0U C e     (5.1.2.7) 
 

 1 1 1U C e      (5.1.2.8) 

 2 2U C e     (5.1.2.9)  
จาก x   และ  

0 0 1U   (จากสมการที่ (4.1.2)) 

นั น่คือ     0 1 ... 1U U      จึงสรุป ได้ว่ า 
   
0 10 1, 0 0U U  และ  

2 0 0U   

และ 0 1C  , 1 1C   และ 2 0C  ดงันัน้ ผลเฉลยของ
การแผ่ขยายขา้งใน คอื  

     2 1 1Z e                (5.1.2.9) 
 

5.1.3 การเข้าคู่กนัของผลเฉลย (Matched 

asymptotic expansions of solution) 

ในหวัขอ้นี้ผูเ้ขยีนจะกล่าวถงึรูปแบบการกระจาย
เชิงเส้นก ากบัเข้าคู่โดยการเข้าคู่กันของผลเฉลยการแผ่
ขยายข้างนอก และการแผ่ขยายข้างในโดยสมการที ่
(5.1.1.1) เท่ากบัสมการที ่(5.1.2.2) นัน่คอื 

     

       

2

0 1 2

2 3

0 1 2

U U U

u x u x u x O

    

  

 

   
 

จาก x   จะได ้ 

     

       

2

0 1 2

2 3

0 1 2

U U U

u u u O

    

     

 

   

      (5.1.3.1) 

ท าการกระจายอนุกรมเทยเ์ลอร ์(Taylor series) รอบจุด 0 

ของฟงักช์นั  ; 0,1,2,...iu i   ท าใหไ้ดว้่า 

        
2

0 0 0 0

1
0 0 0 ...

2
u u u u      

     (5.1.3.2) 

     
1 1 10 0 ...u u u      (5.1.3.3) 

     
2 2 20 0 ...u u u      (5.1.3.4) 

 
แท นสมก ารที่  (5.1.3.2) – (5.1.3.4) ล ง ใน สมก ารที ่
(5.1.3.1) จะได ้ 
 

     

      

         

2

0 1 2

2

0 0 0

2 3

1 1 2

1
0 0 0

2
0 0 0

U U U

u u u

u u u O

    

 

   

 

    

  

 

      

       

0 0 1

2 2 3

0 1 2

0 0 0

1
0 0 0

2

u u u

u u u O

 

   

   

    
  

       (5.1.3.5) 
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โดยการใช้ เงื่ อน ไข (5.1.1.5) – (5.1.1.7) กับสมการ 
(5.1.3.5) ดงันัน้เราจะไดเ้งื่อนไขของการจบัคู่คอื  
   
0 0 0 0,U u        (5.1.3.6) 

     
1 0 1~ 0 0 1,U u u         (5.1.3.7) 

       2

2 0 1 2

1
~ 0 0 0 0
2

U u u u       

        (5.1.3.8)     
จากสมการ (5.1.3.6) – (5.1.3.8) ท าให้ได้ส่วนสามัญ 
(Common part) ดงัต่อไปนี้  

ถ้าพิจารณาหนึ่งเทอม นัน่คือ  0u   จะได้ส่วนสามญั 
คอื 0 

ถา้พจิารณาสองเทอม นัน่คอื    0 1u u   จะได้

สว่นสามญั คอื  1     
ถา้พจิารณาสามเทอม นัน่คอื 

      2

0 1 2u u u      จะไดส้ว่นสามญั คอื 

 1    
ดงันัน้ผลเฉลยของการกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่ คอื  

     22 2 2Y Z E x Common part       

       1 1 1e x            

 

 1 e x       (5.1.3.5) 
และได้ว่า สมการที่  (5.1.3.5) คือผลเฉลยค่าจริงของ
สมการที่ (4.1.1) – (4.1.2) ในท านองเดยีวกนักบัการหา
ผลเฉลยของสมการที ่(5.1.3.5) จะได ้

     00 0 0Y Z E x Common part e x         

 
และ  

     11 1 1 2Y Z E x Common part U       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  สมการเชิงอนุพนัธส์ามญัอนัดบัสอง 

5.2.1 การแผข่ยายขา้งนอก (Outer 

expansions) 

ในหวัข้อนี้ผู้เขยีนจะหาผลเฉลยของสมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสอง ของสมการ (4.2.1) – (4.2.2) ที่เป็น
การแผ่ขยายขา้งนอก  

พจิารณารปูแบบของการกระจาย  
       2

0 1 2 ...u x u x u x u x       

       (5.2.1.1) 

น าสมการที่ (5.2.1.1) แทนค่าลงในสมการที่ (4.2.1) – 
(4.2.2) จะไดส้มัประสทิธิข์อง , 0,1,2i i   คอื 

 0

0 0 0: , 1 1u u u         (5.2.1.2) 

 1

1 1 0 0 1: 0, 1 0u u u u u          (5.2.1.3) 

 2

2 2 1 1 2: 0, 1 0u u u u u          (5.2.1.4) 
ดงันัน้จะไดค้ าตอบคอื 
     1

0 1 2, 0xu x e u x u x  
 

และค่าประมาณของการแผ่ขยายขา้งนอกคอื 
  1 x

iE x e         (5.2.1.5) 

5.2.2 การแผข่ยายขา้งใน (Inner 

expansions) 

เพื่อท าการสรา้งการแผ่ขยายขา้งในจงึท าการสรา้งตวัแปร
ใหม่ขึน้ คอื  

x



  ,0 1      

และรปูแบบสมการการแผ่ขยายคอื  

       2

0 1 2 ...u x U U U          

       (5.2.2.1) 
ส าหรบั 1,2,3i  จะได ้ 

   1i idU dU

dx d

 

 
    และ  

   2 2

2 2 2

1i id U d U

dx d

 

 
    (5.2.2.2) 
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แทนสมการ (5.2.2.2) ในสมการที ่(4.2.1) จะได ้

1

0 0: 0U U         (5.2.2.4) 

0

1 1 0 0: 0U U U U          (5.2.2.5) 

1

2 2 1 1: 0U U U U          (5.2.2.6) 
ดงันัน้ผลเฉลยทัว่ไป คอื  

 0 01 02U C e C     (5.2.2.7) 

 1 11 12 02U C e C C      (5.2.2.8) 

  202
2 21 22 122

C
U C e C C     

       (5.2.2.9) 
เมื่อ , 0,1,2, 1,2ijC i j   คอืค่าคงที ่ 

จากเงื่อนไข (4.2.2) ท าใหไ้ดว้่า 
   
0 10 0, 0 0U U   และ  

2 0 0U   

ดงันัน้ 1 2 :i i iC C A    

ส าหรบั 0,1,2i  ดงันัน้ สมการที่ (5.2.2.7) – (5.2.2.9) 
สามารถลดรปูไดเ้ป็น 

   0 0 1 ,U A e      (5.2.2.10)

  

   1 1 01 ,U A e A                 (5.2.2.11) 

    20
2 2 11

2
A

U A e A      (5.2.2.12) 

5.2.3 การเข้าคู่กนัของผลเฉลย (Matched 

asymptotic expansions of solution) 

ในหวัขอ้นี้ผูเ้ขยีนจะกล่าวถงึรูปแบบการกระจาย
เชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่โดยการรวมกนัของผลเฉลยของการแผ่
ขยายขา้งนอก และการแผ่ขยายขา้งในและตดัส่วนสามญั
ออกไป รปูแบบของการเขา้คู่คอื  

     

       

2

0 1 2

2 3

0 1 2

U U U

u x u x u x O

    

  

 

   

โดยมเีงื่อนไข ดงันี้  

   
0 0~ 0U u e      (5.2.3.1) 

     
1 0 1~ 0 0U u u e      

      (5.2.3.2) 

       2

2 0 1 2

1
~ 0 0 0
2

U u u u    

  

2

2
e
    (5.2.3.3) 

จากสมการที่  (5.2.2.10) จะได้   0 0U A   เมื่ อ 
  ท าการรวมเขา้กบัสมการที ่  (5.2.3.1)  
ดงันัน้จะได ้ 0A e   (5.2.3.4) 
จากสมการที ่(5.2.2.10) - (5.2.2.12) จะได ้ 

   0 1 ,U e e       (5.2.3.5) 

   1 1 1 ,U A e e         (5.2.3.6) 

    2

2 2 11
2
e

U A e A       

      (5.2.3.7) 
ท าการเปรยีบเทยีบสมการ (5.2.3.2) กบัสมการ (5.2.3.6) 
เมื่อ   มคี่ามากๆ จะได ้ 

1 0A        (5.2.3.8) 
ในท านองเดียวกนัท าการเปรยีบเทียบสมการ  (5.2.3.3) 
กบัสมการ (5.2.3.7) จะได ้ 

2 0A       (5.2.3.9) 
ดงันัน้จะได ้

   0 1 ,U e e     (5.2.3.10) 

 1 ,U e    (5.2.3.11) 

  2

2 2
e

U                (5.2.3.12) 

จากรปูแบบของการแผ่ขยายขา้งใน จะได ้ 

   0 1Z e e      (5.2.3.13) 

   1 1Z e e e       (5.2.3.14) 

    2 2

2 1
2
e

Z e e e        

 

(5.2.3.15) 
 

ท าการรวมการแผ่ขยายข้างนอก คอื สมการที่ (5.2.1.5)   
และการแผ่ ขยายข้างใน  คือ  สมการที่  (5.2.3.13) - 
(5.2.3.15) เขา้ดว้ยกนั และท าการลบสว่นสามญัออกจะได้
ค าตอบของการกระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่ คอื  

   1

0 1xU x e e e e       
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ถ้าพจิารณาหนึ่งเทอม นัน่คอื  0U   จะได้ส่วนสามญั 
คอื e  
 

ดงันัน้  

   1

0 1
x

xU x e e e e 


     

11
x

xe e e e


     

 
x

xe e e 


    (5.2.3.16) 

ในท านองเดยีวกนั จะได ้ 

     1

x
xU x e e e ex e  


      

 
x

xe e e 


    (5.2.3.17) 

     
22

2

1 1
2 2

x
xU x e e e ex e  


     

 
x

xe e e 


    (5.2.3.18) 

ถ้าพจิารณาสองเทอม นัน่คอื    0 1U U    จะ

ไดส้ว่นสามญั คอื e   
และพจิารณาสามเทอม นัน่คอื

      2

0 1 2u u u      จะไดส้ว่นสามญั คอื 

 
21

2
e   

 

6.   สรปุผล 

ผูเ้ขยีนไดท้ าการรวบรวมระเบยีบวธิกีารกระจาย

เชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่ซึง่หาอ่านไดย้ากในภาษาไทย หรอืท า

ความเขา้ใจไดย้าก และเสยีเวลาในการอ่านภาษาองักฤษ  

โดยเริ่มน าเสนอบทนิยามเบื้องต้นที่ใช้ในการศึกษา

ระเบยีบวธิกีารกระจายเชงิเสน้ก ากบั รวมถึงสมการเชิง

อนุพนัธส์ามญัทัง้แบบทีม่กีารรบกวนแบบปกต ิและมกีาร

รบกวนแบบไม่ปกติ หรอืที่เรยีกว่าการรบกวนแบบเอก

ฐาน ซึ่งลกัษณะที่มกีารรบกวนแบบเอกฐานนัน้จะมกีาร

ใชก้ารแผ่กระจายเชงิเสน้ก ากบัเขา้คู่เขา้มาช่วยในการหา

ค าตอบ  โดยแบ่งการค านวณเป็นสองสเกลคือ การแผ่

ขยายข้างใน และการแผ่ขยายข้างนอก และท าการ

รวมทัง้สองบรเิวณเขา้ด้วยกนั ลบด้วยส่วนสามญั จงึท า

ให้ เกิดผลเฉลยขึ้น  ซึ่งผลเฉลยที่ ได้จะถูกน าไปใช้

ประโยชน์ในงานวจิยัขัน้สงูต่อไป เช่น การหาค่าขอบของ

ปญัหาบนสองโดเมนทีต่่างกนั  
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ABSTRACT 
 The effect of Lactobacillus plantarum D6SM3 inoculation at 104(LP104) and 106(LP106) CFU/g on 
fermentation and acceptability of Kung-som from white shrimp (Penaeus vannamei) was investigated. 
Kung-som LP106 had a greater acceptability than LP104 and the control (without inoculation). During 
fermentation, LP106 exhibited the higher rate of fermentation than other samples as indicated by the 
greater rate of pH drop and lactic acid production (p<0.05). Due to the greater acid production rate, the 
muscle protein degradation as shown in TCA-soluble peptides and free -amino acid contents of LP106 
during fermentation was more pronounced. From the results, the inoculation with L. plantarum D6SM3 
resulted in an acceleration of fermentation time and muscle protein degradation. Therefore, L. plantarum 
D6SM3 can be used as a potential starter of Kung-som fermentation.        
Keywords: Kung-som, Lactic acid fermentation, Protein degradation, Muscle proteins  
 

บทคดัย่อ 
จากการศกึษาผลการเตมิกล้าเชือ้ Lactobacillus plantarum D6SM3 ทีร่ะดบั 104(LP104) และ 106 CFU/ 

g (LP106)  ต่อการหมกัและการยอมรบักุ้งส้มจากกุ้งขาว (Penaeus vannamei) พบว่า กุ้งส้ม LP106 ได้รบัการ
ยอมรบัสงูกว่ากุง้สม้ LP104 และชดุควบคมุ (ไม่มกีารเตมิกลา้เชือ้) ระหว่างการหมกักุง้สม้ LP106 มอีตัราการหมกั
สงูกว่าตวัอย่างอื่น ซึง่บ่งบอกดว้ยการลดลงของค่า pH และการสรา้งกรดแลกตกิ(p<0.05) เนื่องจากอตัราการสรา้ง
กรดสงูกว่า จงึท าใหก้ารย่อยสลายของโปรตนีกลา้มเนื้อในรปูของปรมิาณเปปไทด์ทีล่ะลายไดใ้นกรดไตรคลอโรอะ
ซติกิและกรดอะมโินแอลฟาอสิระระหว่างการหมกัตวัอย่าง LP106 มากกว่า จากผลการทดลอง การเตมิกลา้เชือ้ L. 
plantarum D6SM3 ส่งผลท าใหล้ดระยะเวลาการหมกัและเกดิการย่อยสลายโปรตนีกลา้มเนื้อ ดงันัน้ L. plantarum 
D6SM3 สามารถน าไปใชเ้ป็นกลา้เชือ้ทีม่ศีกัยภาพส าหรบัการหมกักุง้สม้ 
ค าหลกั: กุง้สม้, การหมกัแบบเกดิกรดแลกตกิ, การยอ่ยสลายของโปรตนี, โปรตนีกลา้มเนื้อ 
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ค าน า 
กุ้งส้ม เป็นอาหารหมักแบบเกิดกรดแลก -      

ติกจากสตัว์น ้าที่มีการเติมเกลือปรมิาณน้อย (3-5%) 
รว่มกบัคารโ์บไฮเดรต เชน่ น ้าตาลโตนด น ้าตาลทราย 
หรือน ้ าซาวข้าว กุ้งส้มเป็นอาหารท้องถิ่นที่ผลิตใน
ภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งนิยมน ากุง้ทะเลขนาดเล็ก
หรอืกุ้งที่มขีนาดเล็ก เช่น กุ้งตะกาด กุ้งขาว เป็นต้น 
หมกักบัส่วนผสมและทิ้งไว้ทีอุ่ณหภูมปิกติ (28-32ºC) 
นาน 7-10 วนั โดยทัว่ไป กุง้สม้ทางการคา้มคีา่ pH อยู่
ระหว่าง 3.62 ถงึ 4.03 และปรมิาณกรดทัง้หมดในรูป
กรดแลกติก 2.30% ถงึ 3.57% (Chaisri et al., 2014) 
ท าให้กุ้งส้มมกีลิ่นรสเปรี้ยว ซึ่งมาจากการสร้างกรด
อนิทรยี์โดยเฉพาะกรดแลกติกจากน ้าตาลโดยอาศยั
การเจริญของแบคทีเรียกรดแลกติก (Lactic acid 
bacteria, LAB) (Riebroy et al., 2013) การบรโิภคกุ้ง
สม้ สามารถบรโิภคแบบไมป่รุงสุก ซึง่มกัเตมิหอมแดง
ซอย พริกซอย เพื่อให้รสชาติดีขึ้น นอกจากนี้อาจ
น ามาเป็นส่วนผสมในการประกอบอาหาร เช่น ไข่ตุ๋น 
ไข่เจียว คุณลักษณะของกุ้งส้ม อาจเป็นผลมาจาก
หลายปจัจยั เช่น วตัถุดิบ สภาวะการหมกั ชนิดของ
น ้ าตาล  ปริมาณ เกลือ เป็นต้น  (ผกาวดี , 2552) 
ระหว่างการหมกักุ้งส้ม การลดลงของค่า pH มผีลต่อ
คุณลกัษณะของกุง้สม้ นอกจากท าใหเ้กดิกลิน่รสและ
รสชาติเปรี้ยวแล้ว ยังท าให้เกิดการย่อยสลายของ
โปรตีน ซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมเอนไซม์โปรตี-เอ
สจากกุง้และจุลนิทรยี ์การย่อยสลายโปรตนีกลา้มเนื้อ
ระหว่างการหมกัอาหารจากเนื้อสตัว์และสตัว์น ้า มผีล
ท า ให้ เกิด เปป ไทด์ และกรดอะมิโน อิส ระ  ซึ่ งมี
ความสามารถต้านออกซิ เดชัน  (Faithong et al., 
2010) ความสามารถ ในการยังยั ้งกิจกรรมของ 
Angiotensin converting enzyme ซึ่งมีผลท าให้เกิด
ภาวะความดันโลหิตสูง (Khantaphant et al., 2011) 
โดยทัว่ไปการหมักกุ้งส้มมักอาศัยการเจริญของ
จุลนิทรยี์จากธรรมชาตทิี่ตดิมากบัวตัถุดบิ ซึ่งอาจท า
ให้ไม่สามารถควบคุมคุณภาพระหว่างการหมกัและ
ผลิตภัณฑ์ สุดท้ายได้  ป ัจจุบันจึงมีการคัดแยก
เชื้อจุลินทรีย์จากอาหารหมัก และท าการทดสอบ
คุณสมบตัิของจุลินทรยี์เพื่อน ากลบัมาใช้ในการหมกั

อาหาร ท าใหร้ะยะเวลาการหมกัลดลงหรอืมผีลท าให้
เพิ่มความมัน่ใจต่อความปลอดภัยของอาหารหมัก
เพิม่ขึน้ นอกจากนี้จุลนิทรยีบ์างชนิดมสีมบตัเิป็นโพร-
ไบโอติก ซึ่งมผีลดีต่อระบบขบัถ่ายผู้บรโิภค เช่น ลด
อาการท้องผูก ลดการดูดซมึคอเลสเตอรอล ต้านการ
อ อ ก ซิ เด ชั ่น  ต้ า น ก า ร เกิ ด ม ะ เร็ ง  เ ป็ น ต้ น 
(Conway,1996) ส าหรบัการคดัแยก LAB จากกุ้งส้ม 
Hwanhlem et al. (2010)  ได้ ท าก ารคัด แยกแล ะ
จ าแนกจุลินทรยี์จากกุ้งส้มทางการค้า และพบว่า L. 
plantarum D6SM3 มีสมบัติด้านโพรไบโอติก เมื่อ
น าไปเติมเป็นกล้าเชื้อที่ระดบั 107 CFU/กรมั ส าหรบั
ผลติกุง้สม้แล้วยงัได้รบัการยอมรบัทางประสาทสมัผสั
เทยีบเท่ากบักุง้สม้ธรรมชาต ิโดยทัว่ไปการย่อยสลาย
โปรตนีเกดิขึน้ในชุดการทดลองทีเ่ตมิกลา้เชือ้มากกว่า
ชุดการทดลองทีม่กีารหมกัแบบธรรมชาติ Riebroy et 
al. (2008) รายงานว่าส้มฟกัที่มีการเติมกล้าเชื้อLAB 
มกีารย่อยสลายของโปรตนีในรปูของปรมิาณเปปไทด์
ที่ละลายได้ในกรดไตรคลอโรอะซิติกและปริมาณ
กรดอะมโินแอลฟาอสิระมากกว่าสม้ฟกัทีไ่ม่มกีารเตมิ
กล้าเชื้อ  ทัง้นี้ เป็นผลมาจากกิจกรรมเอนไซม์โปรตี   
เอสจากเนื้อสตัว์และ LAB รวมทัง้จุลินทรยี์ชนิดอื่นๆ 
(Visessanguan et al., 2006) แม้ว่าการเติมกล้าเชื้อ
ต่อการหมกัอาหารจะมีการศกึษาในการหมกัอาหาร
หลายชนิด เช่น สม้ฟกัจากปลาทะเล (Riebroy et al., 
2008) แหนมหมู  (Visessanguan et al., 2006) ไส้
กรอกหมักจากปลาแมคเคอเรล (Yin and Jiang, 
2001)  อย่างไรกต็าม การเตมิกลา้เชือ้ส าหรบัการผลติ
กุง้สม้ยงัไม่มกีารศกึษาระดบัที่เหมาะสมต่อการหมกั
และไดร้บัการยอมรบัจากผูท้ดสอบทางประสาทสมัผสั
เทียบเท่ากับกุ้งส้มที่ไม่มีการเติมกล้าเชื้อ และการ   
เปรยีบเทียบการย่อยสลายโปรตีนระหว่างการหมัก
แบบเตมิและไมเ่ตมิกลา้เชือ้ L. plantarum D6SM3 ซึง่
น าไปสู่ ก ารเกิด เปปไทด์ ในกุ้ งส้ม  นอจากนี้  L. 
plantarum D6SM3 ยงัเป็นจุลนิทรยี์โพรไบโอตกิ และ
การเติมกล้าเชื้อยังมีผลท าให้คุณภาพการหมัก
สม ่าเสมอและมคีวามปลอดภยั (Riebroy et al., 2008) 
ดงันัน้วตัถุประสงคข์องการศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษา
ปรมิาณกล้าเชื้อที่เหมาะสมส าหรบัการหมกัและการ
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ยอมรบักุ้งส้ม และท าการคดัเลือกกุ้งส้มที่มีการเติม
กลา้เชือ้มาเปรยีบเทยีบการยอ่ยสลายโปรตนีกลา้มเนื้อ
ระหว่างการหมกักุง้สม้จากกุง้ขาวทีไ่ม่มแีละมกีารเตมิ
ก ล้ า เชื้ อ  L. plantarum D6SM3 เพื่ อ น า ม า เ ป็ น
แนวทางในการพฒันาการใชก้ลา้เชือ้ส าหรบัผลติกุง้สม้
เพื่อเพิม่ความปลอดภยัและขอ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์ต่อ
สขุภาพของผูบ้รโิภคมากขึน้ 

อปุกรณ์และวิธีการ 
การผลิตกุ้งส้ม  
ท าการผลิตกุ้งส้มตามวิธีการของ Hwanhlem et 

al. (2010) น ากุง้ขาว 100 กรมั ผสมกบัเกลอื 7.5 กรมั 
และน ้าตาลทราย 30 กรมั จากนัน้เติมน ้าสะอาด 25 
มลิลลิติร ท าการเตมิกลา้เชือ้ L. plantarum D6SM3 ที่
ระดับ104 CFU/g (LP104) และ106 CFU/g (LP106) 
ส่วนชุดการทดลองที่ไม่มีการเติมกล้าเชื้อเป็นชุด
ควบคุม จากนัน้บรรจุลงขวดปิดฝาใหแ้น่น แล้วน าไป
บ่ มที่ อุณ หภู มิ  30°C ในตู้ บ่ ม  (BE500, Mermert, 
Germany) นาน 10 วนั แลว้ท าการเกบ็ตวัอย่างกุง้สม้
ทกุวนัเพือ่ น าไปวเิคราะหต์่อไป 

การวิเคราะห ์
 ท าการวเิคราะห์จ านวนจุลนิทรีย์ทัง้หมดทีน่ับได ้

(Total viable count) และแลกติกแอซิดแบคทีเรีย
(Lactic acid bacteria) ตามวธิกีารของ AOAC (2000) 
และตรวจวัดค่า pH ตามวิธีการของ Benjakul et al. 
(1997) ด้วย เครื่อง pH meter (UltraBasic, Denver 
Instrument, NY) ท าการวเิคราะหป์รมิาณกรดทัง้หมด
(Total acidity) ในรูปของกรดแลกติกด้วยวิธีการไต- 
เตรทตามวิธีการของ AOAC (2000) ท าการติดตาม
การย่อยสลายโปรตนีระหว่างการหมกักุง้สม้ด้วยการ
ตรวจวดัปรมิาณเปปไทด์ที่ละลายได้ในกรดไตรคลอ
โ ร อ ะ ซิ ติ ก (Tricholoacetic acid-soluble peptides) 
และกรดอะมิโนแอลฟาอิสระ(Free -amino acids) 
ตามวิธีการของ Greene and Babbitt (1990) และ 
Benjakul and Morissey (1997)ตามล าดบั 

การประเมินทางประสาทสมัผสั 
ท าการประเมนิทางประสาทสมัผสักุง้สม้ทีผ่า่นการ

หมกัแลว้ (pH < 4.6)ดว้ยผูป้ระเมนิทางประสาทสมัผสั

ทีม่คีวามคุน้เคยกบัการรบัประทานอาหารหมกัจากกุง้
แบบเกิดกรดแลกติก (เช่น กุ้งส้ม กุ้งจ่อม เป็นต้น)
จ านวน 50 คนน ากุง้สม้ (100 g))เตมิพรกิขีห้นูซอย(10 
g) และ หอมแดงซอย (20 g)ผสมใหเ้ขา้กนัและท าการ
บรรจุลงถ้วยพลาสติกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
เซนติเมตร ปิดด้วยอะลูมิเนียมฟอยล์ และติดรหัส
ตัวเลข 3 ตัวที่ได้จากการสุ่ม ท าการเสิร์ฟให้กับผู้
ประเมินและใช้น ้ าดื่มส าหรับการล้างปากระหว่าง
ตวัอยา่ง ท าการประเมนิทางประสาทสมัผสัตวัอยา่งกุง้
ส้มด้วยวิธีการทดสอบการยอมรับ แบบ 9-point 
hedonic scale (1 = ไม่ชอบมากทีสุ่ด, 5= เฉยๆ,  9 = 
ชอบมากทีสุ่ด) (IV and Wolf, 1996) ดว้ยการประเมนิ
คณุลกัษณะต่างๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะปรากฏ ส ีกลิน่ กลิน่
รส เนื้อสมัผสั รสชาต ิและความชอบรวม 

การวิเคราะหข้์อมลูทางสถิติ  
น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลทางสถิติโดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวด้วย  One-
wayANOVA ที่ระดับความเชื่อมัน่  95% และท าการ
เปรียบ เทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 
SPSS 17.0 

ผลและวิจารณ์ 
ผลของการเติมกล้าเช้ือ L. plantarum 

D6SM3 ต่อการหมกักุ้งส้ม  
การเปลี่ยนแปลงจ านวนจุลินทรีย์ทัง้หมดที่

นับได้ (Total viable count, TVC) และแลกติกแอซิด
แบคทีเรีย (Lactic acid bacteria, LAB) ระหว่างการ
หมกั 10 วนั ทีอ่ณุหภูม ิ30ºC แสดงดงัรปูที ่1 (ก) และ 
1 (ข ) ตามล าดับ  การเติมกล้า เชื้อ  L. plantarum 
D6SM3 ที่ระดับ104 CFU/g (LP104) และ106 CFU/g 
(LP106) มีผลท าให้กุ้งส้มเริม่ต้น (วันที่ 0) มีจ านวน
TVC แ ล ะ  LAB ม าก ก ว่ า ชุ ด ค ว บ คุ ม  (control) 
(p<0.05) การเตมิกลา้เชื้อจงึเป็นการเพิม่จ านวน LAB 
ส าหรบัการหมักกุ้งส้ม ระหว่างการหมัก 2 วันแรก 
ตวัอย่างกุง้สม้มจี านวน LAB เพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็และ
มกีารเพิม่จ านวนเลก็น้อยตลอดระยะเวลาการหมกั 10 
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วัน  จากผลการทดลอง แลกติกแอซิดแบคทีเรีย
จดัเป็นจุลนิทรยีห์ลกัทีพ่บระหว่างการหมกักุง้สม้ การ
เตมิกล้าเชื้อ L. plantarum D6SM3 มผีลท าใหจ้ านวน
แลกติกแอซิดแบคทีเรียเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลท าให้
สภาวะการหมกัเกิดขึ้นเร็วกว่าชุดการทดลองที่ไม่มี
การเตมิกลา้เชือ้  

ค่า pH และ ปรมิาณกรดทัง้หมดของกุง้สม้ที่
มกีารเตมิกล้าเชื้อ L. plantarum D6SM3 แสดงดงัรูป
ที่ 2 (ก) และ 2 (ข) ตามล าดับ ค่า pH เฉลี่ยเริ่มต้น
ของกุง้สม้ เทา่กบั 7.17 เมือ่ระยะเวลาการหมกัเพิม่ขึน้ 
ตัวอย่างที่มีการเติมกล้าเชื้อมีการลดลงของค่า pH 
และการเพิ่มขึ้นของปรมิาณกรดทัง้หมดมากกว่าชุด
ควบคุม (p<0.05) กุง้สม้ LP104 และ LP106 มคี่า pH 
ลดลงเหลือน้อยกว่า 4.6 ภายในวันที่ 8 และวันที่ 7 
ของการหมกั ตามล าดบั การเตมิกลา้เชือ้ LAB ส าหรบั
การหมกัอาหารจากสตัว์น ้า มผีลท าใหก้ารหมกัเรว็ขึน้ 
(Riebroy et al., 2008) การลดลงของค่า  pH เป็ น
ปจัจยัส าคญัในการควบคุมจุลนิทรยีท์ีท่ าใหอ้าหารเน่า
เสียและจุลินทรีย์ก่อโรคระหว่างการหมักอาหาร 
(Swetwiwathana et al., 1999) Riebroy et al. (2008) 
รายงานว่า LAB มบีทบาทส าคญัต่อลดลงของค่า pH 
ของสม้ฟกั ซึง่เป็นอาหารหมกัจากเนื้อปลาบด ส าหรบั
ปรมิาณกรดทัง้หมดนัน้ การเติมกล้าเชื้อในระดับที่
แตกต่างกัน มีผลท าให้ปริมาณกรดทัง้หมดมีความ
แตกต่างกนั ทัง้นี้ LAB สามารถเร่งการเกดิกรดแลกติ
กและลดค่า pH ของอาหาร รวมทัง้ช่วยยับยัง้การ
เจริญของแบคทีเรียที่ท าให้อาหารเน่ าเสียและ
แบคทเีรยีก่อโรค (Valyasevi et al., 2001) ทัง้นี้กลไก
การยบัยัง้จุลนิทรยีโ์ดยกรดแลกตกินัน้ อาจเป็นผลมา
จากความสามารถในการซึมผ่าน เมมเบรนของ
จุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการส าหรบัการหมัก การแตกตัว 
(Dissociation) ได้ดีอยู่ภายในเซลล์จุลินทรยี์เหล่านัน้ 
(Jay, 1996) จากผลการทดลอง การเตมิกลา้เชือ้ LAB 
มผีลกระทบต่อการสร้างกรดแลกติกในกระบวนการ
หมกัและท าให้ค่า pH ลดลง ซึ่งมผีลท าให้ระยะเวลา
การหมักกุ้งส้มที่มีการเติมกล้าเชื้อ L. plantarum 
D6SM3 น้อยกว่าชุดควบคุมทัง้นี้ชุดควบคุมใชเ้วลาใน

การหมักจนกระทัง่ค่า pH ลดลงเหลือน้อยกว่า 4.6 
ภายในเวลา 9 วนั  

 

 
รปูที ่1 การเปลีย่นแปลงจ านวนจุลนิทรยีท์ัง้หมดทีน่บัได ้
(Total viable count) (ก) และแลกตกิแอซดิแบคทเีรยี 

(Lactic acid bacteria) (ข) ระหว่างการหมกักุง้สม้ทีม่กีาร
เตมิกลา้เชือ้ L. plantarum D6SM3 ทีร่ะดบั 104 CFU/g 
() และ106 CFU/g (   ) และ ชดุควบคุม () ทีอุ่ณหภูม ิ

30ºC ระยะเวลา 10 วนั  

ผลของการเติมกล้าเช้ือ L. plantarum 
D6SM3 ต่อการยอมรบักุ้งส้ม  
           ตารางที่ 1 แสดงคะแนนความชอบกุ้งส้มที่
ผ่านการหมกั (pH <4.6) ที่มีการเติมกล้าเชื้อ LP104 
LP106 และชุดควบคุม โดยทัว่ไป กุ้งส้มทุกตวัอย่าง
ได้รบัคะแนนความชอบด้านลักษณะปรากฏ ส ีกลิ่น 
กลิน่รส ไม่แตกต่างกนั (p>0.05) อย่างไรกต็าม กุง้สม้ 
LP106 ไดร้บัคะแนนความชอบดา้นลกัษณะเนื้อสมัผสั
สูงกว่าตัวอย่างอื่น  (p<0.05) ซึ่ งอาจส่งผลท าให้
คะแนนความชอบรวมของตัวอย่าง LP106 และชุด
ควบคุมไม่แตกต่างกนั (p>0.05) ทัง้นี้ผูป้ระเมนิได้ให้
ขอ้มลูเกีย่วกบัเนื้อสมัผสัของ LP106 นัน้ มคีวามแน่น
เนื้อมากกว่าตวัอยา่งอืน่จากผลการทดลอง ซึง่อาจเป็น
ผลมาจากอตัราการลดลงของค่า pH ต่อการสูญเสีย
สภาพธรรมชาตขิองโปรตนีกลา้มเนื้อนอกจากนี้ยงัเป็น 
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รปูที ่2 การเปลีย่นแปลงค่า pH (ก) และปรมิาณกรด

ทัง้หมด (Total acidity) (ข) ระหว่างการหมกักุง้สม้ทีม่กีาร
เตมิกลา้เชือ้ L. plantarum D6SM3 ทีร่ะดบั 104 CFU/g 
() และ106 CFU/g (   ) และ ชดุควบคุม () ทีอุ่ณหภูม ิ

30ºC ระยะเวลา 10 วนั  

ผลมาจากการย่อยสลายของโปรตนีกลา้มเนื้อระหว่าง
การหมัก (Yin and Jiang, 2001)แม้ว่าการเติมกล้า
เชื้อที่ระดบัแตกต่างกนัมีผลต่ออตัราการหมกั อตัรา
การลดลงของค่า pH แตกต่างกนั แต่ไม่มผีลกระทบ
ต่อรสชาตแิละกลิน่รสของกุง้สม้ ซึง่สว่นใหญ่เป็นผลมา
จากปริมาณกรดแลกติกและกรดอินทรีย์อื่น  ๆ 
(Riebroy et al., 2004) อย่างไรกต็าม อตัราการลดลง
ของค่า  pH ที่ แตกต่ างกันนั ้น อาจส่ งผลต่ อการ
เปลีย่นแปลงของโปรตนีกลา้มเนื้อกุง้ระหว่างการหมกั
ทัง้นี้ค่า pH อาจมผีลต่อกจิกรรมของเอนไซมโ์ปรตเีอส
ทัง้จากเนื้อกุง้และจากจุลนิทรยีร์ะหว่างการหมกักุง้สม้ 
Riebroy et al. (2008) รายงานว่า ระหว่างการหมกัสม้
ฟกัจากเนื้ อปลาตาหวาน เกิดการย่อยสลายของ
โปรตนีกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อลกัษณะเนื้อ
สมัผสัของผลิตภัณฑ์อาหารหมกั นอกจากนี้ระหว่าง
การเจรญิของแลกติกแอซิดแบคทีเรีย อาจเกิดการ
สรา้งสารประกอบทีม่ผีลต่อกลิน่รสของอาหารหมกั ท า
ให้เกดิกลิ่นเฉพาะตวัและส่งผลต่อคะแนนความชอบ
ด้านกลิ่นรส จากผลคะแนนความชอบ ซึ่งบ่งบอกถึง
การยอมรบัทางประสาทสมัผสักุ้งสม้ พบว่า ตวัอย่าง 

LP106 ได้รบัคะแนนความชอบทุกด้านเทยีบเท่ากบั
ชุดควบคุม จึงได้ท าการคัดเลือก และน าไปศึกษา
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนกล้ามเนื้อ
ระหว่างการหมกัต่อไป  
 

ตารางที ่1คะแนนความชอบกุง้สม้ทีผ่า่นการหมกั  
  ตวัอยา่ง  
คณุลกัษณะ ชุดควบคมุ LP104 LP106 
ลกัษณะปรากฏ 7.10±0.74*a** 7.00±0.95a 7.18±0.87a 
ส ี 7.38±0.78a 7.28±0.76a 7.40±0.90a 
กลิน่ 6.86±1.09a 6.82±0.98a 7.10±0.89a 
เน้ือสมัผสั 6.82±0.85b 6.86±0.95b 7.32±0.91a 
รสชาต ิ 6.84±0.93ab 6.70±1.23b 7.16±0.87a 
กลิน่รส 6.86±0.88a 6.74±1.26a 7.06±0.77a 
ความชอบรวม 7.28±1.05ab 6.90±0.28b 7.42±0.76a 
หมายเหตุ ตวัอย่าง ได้แก่ กุง้สม้ที่มกีารเติมกลา้เชื้อ L. plantarum 
D6SM3 ที่ระดบั104 CFU/g (LP104) และ106 CFU/g (LP106) และ
ชุดควบคุม (ไม่มีการเติมกล้าเชื้อ) *ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานจากการประเมนิ 50 ซ ้า **อกัษรทีแ่ตกต่างกนัในแนวนอน
แสดงถงึความแตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05)  

 
ผลของการเติมและไม่เติมกล้าเช้ือ L. 

plantarum D6SM3 ท่ีระดบั 106 CFU/g ต่อการ
เปล่ียนแปลงโปรตีนกล้ามเน้ือระหว่างการหมกักุ้ง
ส้ม  
         ปริมาณเปปไทด์ที่ละลายได้ในกรดไตรคลอ
โรอะซิติก (TCA-soluble peptides) (รูปที่ 3 ก) และ
กรดอะมิโนแอลฟาอิสระ(รูปที่ 3 ข) เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องระหว่างการหมกักุง้สม้ ซึ่งบ่งบอกถงึการย่อย
สลายของโปรตีนกล้ามเนื้ อ กุ้งส้ม LP106 มีการ
เพิ่มขึ้นของปรมิาณเปปไทด์ที่ละลายได้ในกรดไตร -
คลอโรอะซติกิและกรดอะมโินแอลฟาอสิระมากกว่าชุด
ควบคุม (p<0.05) การเพิ่มขึ้นของปริมาณเปปไทด์ 
และกรดอะมิโนแอลฟาอิสระนั ้น  เป็นผลมาจาก
กจิกรรมของเอนไซม์โปรตีเอสที่อาจมาจากเนื้อสตัว์
และจุลินทรีย์ (Visessanguan et al., 2004) เอนไซม์
คาเทปซินเกิดกิจกรรมการย่อยสลายโปรตีนได้ดีใน
สภาวะกรดและมผีลต่อการยอ่ยสลายโปรตนีกลา้มเนื้อ
สตัว์น ้า (Molly et al., 1997) การย่อยสลายโปรตนีจน
เกดิเป็นเปปไทด์และกรดอะมโินอสิระ ซึ่งมผีลต่อการ
เกดิกลิน่รสและรสชาตขิองอาหาร สารประกอบใหก้ลิน่
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รสมกัอยู่เป็นสารประกอบทีม่นี ้าหนกัโมเลกลุต ่า ไดแ้ก ่
เปปไทด์กรดอะมโิน อลัดไีฮด์ กรดอนิทรยี์ และเอมนี 
(Diaz et al., 1993) อยา่งไรกต็าม อตัราการย่อยสลาย
ของโปรตีนนัน้ขึน้กบัจ านวนจุลินทรยี์เริม่ต้น สภาวะ
การหมกั (Visessanguan et al., 2004) นอกจากนี้การ
ย่อยสลายโปรตนีกลา้มเนื้อโดยเฉพาะอย่างยิง่โปรตนี
ไม โอ ไฟ บ ริล นั ้น อ าจ ส่ งผ ลต่ อ ก า รลด ล งข อ ง
ความสามารถในการอุ้มน ้า ท าให้กุ้งส้มมีความแน่น
เนื้อเพิม่ขึน้  

รปูที ่3 ปรมิาณเปปไทดท์ีล่ะลายไดใ้นกรดไตรคลอโรอะซิ
ตกิ(TCA-soluble peptides) (ก) และกรดอะม-ิโนแอลฟา
อสิระ (Free -amino acid) (ข) ระหว่างการหมกักุง้สม้ที่

มกีารเตมิกลา้เชือ้ L. plantarum D6SM3 ระดบั 106 
CFU/g () และ ชุดควบคุม ()ทีอุ่ณหภูม ิ30ºC 

ระยะเวลา 10 วนั 
 

สรปุ 
การหมักกุ้ งส้มด้วยการเติมกล้า เชื้อ  L. 

plantarum D6SM3 ที่ ร ะ ดั บ  1 0 6CFU/g (LP106) 
สามารถเรง่ระยะเวลาการหมกัได้ และกุง้สม้ทีผ่่านการ
หมกัแลว้ไดร้บัการยอมรบัเทยีบเทา่กบัชดุควบคุม (ไม่
มีการเติมกล้าเชื้อ) อย่างไรก็ตาม การเติมกล้าเชื้อ 
LP106 ส าหรบัการหมกักุง้สม้ส่งผลต่อการย่อยสลาย

โปรตนีกลา้มเนื้อมากกว่าชุดควบคมุ ซึง่อาจเป็นผลมา
จากโปรตเีอสจากกลา้เชือ้ ท าให้เปปไทด์และกรดอะมิ
โนอสิระเพิม่ขึ้นระหว่างการหมกั ทัง้นี้ความสามารถ
ของเปปไทด์และกรดอะมิโนอิสระที่เกิดขึ้นนัน้ เป็น
ประเด็นที่น่าสนใจและควรน าไปศกึษาคุณสมบตัติ่าง 
ๆ  ที่ อ า จ ส่ ง ผ ล ดี ต่ อ สุ ข ภ า พ ผู้ บ ริ โ ภ ค  เช่ น 
ความสามารถในการตา้นออกซเิดชนั ความสามารถใน
การยับ ยั ้งกิ จ ก รรม ขอ ง Angiotensin converting 
enzyme ต่อไป   
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การตรึงเซลลเูลสบนตวักลางด้วยวิธีรวมเอนไซมแ์บบเช่ือมขวางเพ่ือผลิตน ้าตาลรีดิวซ่ิง 
Immobilization of Cellulase on media by Cross Linking Enzyme Aggregate 

for Reducing Sugar Production 

 
กมลชนก ตระกลูใจดี1* และ ผศ.ดร. ประไพพิศ ชยัรตันมโนกร1,2 

Kamonchanok Trakuljaidee1* and Asst.Prof.Dr. Prapaipid Chairattanamanokorn1,2 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to study the immobilization of cellulase by cross linking enzyme 
aggregate on media for repeatedly utilizing the enzyme for hydrolysis. Study of the suitable medium was 
conducted by the selection of silica gel, chitosan and egg shell at various weights of 0.1 0.3 and 0.5 g. 
Type and weight of media statistically significantly affected the immobilization of protein and production 
yield of reducing sugar from the hydrolysis. Chitosan at the weight of 0.5 g could immobilize the 
maximum protein at 89 %. For cellulase immobilized on three media, the hydrolysis with cellulase 
immobilized on silica gel at weight of 0.1 g provided the maximum reducing sugar production yield at 0.19 
gRs/gCMC. Therefore, silica gel was a suitable medium for the immobilization of cellulase. The optimal 
immobilization condition was the application of acetonitrile solution at the volume of 10 mL in the cellulase 
solution at 1.2 CMC unit/silica gel 0.1 g, shaking for 20 min and immobilized with glutaraldehyde at 
concentration 10 mM for 9 hr.  
Keywords: cellulase,   cross linking enzyme aggregate, immobilization of protein, reducing sugar 
production 
  

บทคดัย่อ
วตัถุประสงคข์องงานวจิยันี้เพือ่ศกึษาการตรงึเซลลูเลสดว้ยวธิกีารรวมเอนไซมแ์บบเชื่อมขวางบนตวักลาง

ทีส่ามารถใชเ้อนไซมซ์ ้าในการไฮโดรไลซสิ การศกึษาตวักลางทีเ่หมาะสมโดยเลอืก ซลิกิาเจล ไคโตซาน และเปลอืก
ไข ่ทีน่ ้าหนัก 0.1 0.3 และ 0.5 กรมั ชนิดและน ้าหนกัตวักลางมผีลต่อการตรงึของโปรตนีและผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่
จากการไฮโดรไลซิสอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ โดยการใชไ้คโตซาน 0.5 กรมั สามารถตรงึโปรตนีได้ดทีีสุ่ด 89% 
ส าหรบัเซลลูเลสที่ตรงึบนตวักลางทัง้สามชนิด พบว่าการไฮโดรไลซิสด้วยเซลลูเลสทีต่รงึบนซิลกิาเจลทีน่ ้าหนัก           
0.1 กรมั ใหผ้ลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่มากทีสุ่ด (0.19 กรมัต่อกรมัซเีอม็ซ)ี ซลิกิาเจลจงึเป็นตวักลางทีเ่หมาะสมในการ
ตรงึเซลลเูลส สภาวะการตรงึเซลลเูลสทีเ่หมาะสมโดยใชป้รมิาตรอะซโิตไนไตรล ์10 มลิลลิติร ตกตะกอนเซลลเูลสที่
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                                  C0 - C1 - C2 X 100 
                                                 C0  

กจิกรรมของเอนไซม ์1.2 ซเีอม็ซยีนูิตต่อซลิกิาเจล 0.1 กรมั เขยา่นาน 20 นาท ีตรงึดว้ยสารละลายกลตูารอลดไีฮด์
ทีค่วามเขม้ขน้ 10 มลิลโิมลาร ์ในระยะเวลา 9 ชัว่โมง  
ค าหลกั: เซลลเูลส การรวมเอนไซมแ์บบเชือ่มขวาง การตรงึของโปรตนี ผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่ 
 

ค าน า 
 ความต้องการเชื้อเพลงิหลกัของประเทศไทย
มแีนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่อตัราการผลิต
ภายในประเทศไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการ น ้ามนัซึ่ง
เป็นแหล่งเชือ้เพลงิส าคญักม็รีาคาทีแ่พงขึน้ เอทานอล
จงึเป็นเชื้อเพลิงที่น่าสนใจ โดยการผลติเอทานอลใน
เชิงพาณิชย์โดยใช้วัตถุดิบในประเทศ ได้แก่ มัน
ส าปะหลงั กากน ้าตาล นอกจากนี้ต่างประเทศใหค้วาม
สนใจการศกึษาการผลติเอทานอลจากเซลลูโลส (กรม
พฒันาพลังงานทดแทนและอนุรกัษ์พลังงาน, 2554) 
ดงันัน้ วสัดุเหลอืใชท้างการเกษตรจงึเป็นอกีทางเลอืก
ส าหรับการผลิตเอทานอล โดยวัสดุ เหลือใช้ทาง
การเกษตรที่ส าคญั เช่น ฟางข้าว ชานอ้อย และซัง
ข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งมีส่วนประกอบของเซลลูโลสที่
สามารถน ามาผลิตเป็นเอทานอลได้ และในขัน้ตอน
การไฮโดรไลซิสจ าเป็นต้องใช้เอนไซม์ในการย่อย
เซลลโูลสเป็นน ้าตาล ดงันัน้ เอนไซมจ์งึเป็นปจัจยัหลกั
ที่ส่งผลต่อผลผลิตในกระบวนการผลิตเอทานอล 
เอนไซม์หลักที่ใช้ในการย่อยสลายเซลลูโลส  ได้แก ่
เอนไซม์เซลลูเลส ปจัจุบนัยงัมรีาคาสูง และสามารถ
น าไปใชง้านได้เพยีงครัง้เดยีว        การตรงึเอนไซม์จงึท า
ให้โครงสร้างมีความเสถียร สามารถทนต่อค่าความ
เป็นกรด-ด่าง และ อุณหภูมิสูง ดังนัน้ เอนไซม์ที่ได้
จากกระบวนการตรงึจงึสามารถน ากลบัมาใชซ้ ้าไดม้าก
ขึน้อยา่งต่อเนื่อง 
 ในงานวจิยันี้จงึท าการศกึษาการตรงึเซลลเูลส 
ด้วยวิธีรวมเอนไซม์แบบเชื่อมขวาง (cross linking 
enzyme aggregate : CLEAs) เป็นวิธีการเชื่อมติด
ดว้ยการรวมเอนไซมใ์หม้โีมเลกลุขนาดใหญ่ ท าการ 
ศกึษาโดยการดดูซบับนตวักลาง 3 ชนิด คอื ซลิกิาเจล 
ไคโตซาน และ เปลอืกไข่ ตกตะกอนเอนไซม์ด้วยตวั
ท าละลายอนิทรยี์ คอื อะซโิตไนไตรล์ และเชื่อมขวาง
เอนไซมด์ว้ยสารละลายกลูตาราลดไีฮด์ เพื่อกระตุน้ให้
เกดิการเชื่อมโมเลกุลเอนไซม์ น าไปไฮโดรไลซิสเพื่อ

หาผลผลิตน ้ าตาลรีดิวซิ่งและจ านวนรอบการน า
กลบัมาใชใ้หม ่

อปุกรณ์และวิธีการ 
 เซลลูเลส จาก Trichoderma reesei ATCC 
26921 lyophilized powder อะซิโตไนไตรล์  99.5% 
กลูตารอลดไีฮด์ ซลิกิาเจล high-purity grade (Davisil 
Grade 62) ขนาด 150 องัสตรอม (60-200 เมช) ไคโต
ซาน 100 เมช (food grade) และ เปลอืกไขท่ีร่่อนผ่าน
ตะแกรงรอ่นขนาด 212 นาโนเมตร 
 วิเคราะห์ปรมิาณน ้าตาลรดีิวซ์ด้วยวิธี DNS 
(Miller, 1959) และวิเคราะห์ปริมาณโปรตีนด้วยวิธ ี
Lowry (Lowry et al., 1951) 
 ศกึษาการตรงึเซลลูเลสด้วยวิธีรวมเอนไซม์
แบบเชื่อมขวาง โดยละลายเซลลูเลสด้วยซิเตรต
บฟัเฟอร ์(ความเขม้ขน้ 0.05 โมลล์ และ คา่ความเป็น
กรด-ด่าง 4.8) ดึงสารละลายบางส่วนน ามาวิเคราะห์
ปรมิาณโปรตนีเริม่ต้น (C0) เตมิตวักลางตามชนิดและ
น ้าหนักที่ศกึษา เติมอะซิโตไนไตรล์ (เก็บที่อุณหภูม ิ
4◦C) เพื่อใช้ในการตกตะกอนเซลลูเลส ตามล าดับ 
น าไปเขย่าทีค่วามเรว็ 200 รอบต่อนาท ีเวลา 5 นาท ี
จากนัน้เตมิสารละลายกลูตาราลดไีฮด์ และเขย่าทิง้ไว ้
4 ชัว่โมง (ใชอุ้ณหภูมติ ่าขณะทีเ่ขย่าตวัอยา่ง) จากนัน้
น าสารละลายไปวิเคราะห์ปรมิาณโปรตีน (C1) ล้าง
ตะกอนดว้ยซเิตรตบฟัเฟอร์ 1.5 มลิลลิติร 2 ครัง้ และ
เตมิซิเตรตบฟัเฟอร์ 1.5 มลิลลิติร อกีครัง้ เขย่าทิ้งไว ้
12 ชัว่โมง   น าไปวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน  (C2) และ
ค านวณประสิทธิภาพการตรึงของโปรตีน Sutarlie 
and Yang (2013) ดงันี้  
 
 ประสทิธภิาพการตรงึของโปรตนี =    
 

โดย C0 คอื ปรมิาณโปรตนีเริม่ตน้ (มลิลกิรมั) 
 C1 คอื ปรมิาณโปรตนีทีไ่ดจ้ากการวดั      

    สารละลายใส (มลิลกิรมั) 
  C2 คอื ปรมิาณโปรตนีในบพัเฟอร ์  
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โดยศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างชนิดของตวักลาง (ซลิิ
กาเจล ไคโตซาน และเปลอืกไข)่ และน ้าหนกัของ
ตวักลาง ที ่0.1 0.3 และ 0.5 กรมั 
 ศกึษาสภาวะทีเ่หมาะสมในการตรงึเซลลูเลส 
บนตวักลางด้วยวิธรีวมเอนไซม์แบบเชื่อมขวาง และ
น าเซลลูเลสที่ถูกตรงึบนตวักลางไปวเิคราะห์ผลผลิต
น ้าตาลรดีิวซิ่ง โดยการไฮโดรไลซิสด้วยคาร์บอกซี-
เมทลิเซลลโูลส (carboxymethylcellulose; CMC)   
โดยออกแบบสภาวะการศึกษาด้วยแผนการทดลอง   
ทากชู ิ(Taguchi design) (Derikvand et al., 2014)    
พจิารณาประสทิธภิาพการตรงึของโปรตนี และผลผลติ
น ้าตาลรดีวิซิง่จากการไฮโดรไลซสิ จ านวน 4 รอบ  
 

ผล 
ตวักลางท่ีเหมาะสมในการตรึงเซลลูเลสด้วยวิธี 
รวม เอน ไซม์แบบ เช่ือมขวาง (cross linking 
enzyme aggregate : CLEAs)   
 ศึกษาชนิดตัวกลางและน ้ าหนักตัวกลางที ่ 
0.1 0.3 และ 0.5 กรมั เพื่อหาตัวกลางที่เหมาะสมใน
การตรงึเซลลูเลส โดยตวักลางที่ศกึษา คอื ซลิกิาเจล 
ไคโตซาน และเปลือกไข่ น ้ าหนัก 0.1 0.3     และ   
0.5    กรมั พบว่า ชนิดและน ้าหนักของตวักลางมผีล
ต่อประสทิธ-ิภาพการตรงึของโปรตนีอย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติ ิ 
(ตารางที ่1) โดยเปรยีบเทยีบเซลลูเลสทีต่รงึบนไคโต
ซาน และเปลือกไข่ 0.5 กรมั มปีระสทิธภิาพการตรงึ
ของโปรตีนมากที่สุด  เท่ ากับ  89%   และ    71%     
ตามล าดบั  
 
ตารางที ่1 ประสทิธภิาพการตรงึของโปรตนีในการตรงึ
เซลลูเลสดว้ยวธิรีวมเอนไซมแ์บบเชื่อมขวาง เมือ่ชนิด       
และน ้าหนกัของตวักลางทีแ่ตกต่างกนั 

 

 น าเซลลูเลสที่ตรงึบนตัวกลางทัง้สามชนิดมา
ไฮโดรไลซสิ CMC เพื่อวเิคราะหผ์ลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่ 
ภาพที ่1 แสดงผลผลติน ้าตาลรดีิวซิง่จากการไฮโดร-
ไลซสิจ านวน 3 รอบ ดว้ยเซลลูเลสทีต่รงึบนซลิกิาเจล
ทีน่ ้าหนักแตกต่างกนั พบว่า ในรอบแรกเมื่อใชซ้ลิกิา
เจล 0.1 กรมั ให้ผลผลิตน ้าตาลรดีิวซิ่ง 0.19 กรมัต่อ
กรมัซีเอ็มซี แต่เมื่อใช้ซิลิกาเจลที่ 0.3 และ 0.5 กรมั 
ให้ผลผลิตน ้าตาลรดีิวซิ่งที่น้อยกว่า (0.15 และ 0.13 
กรัมต่อกรัมซีเอ็มซี ตามล าดับ) และในรอบถัดไป
ผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่ที่ได้จากการไฮโดรไลซสิมแีนว 
โน้มลดลงจากรอบแรก ดงันัน้ น ้าหนกัซลิกิาเจลทีใ่ชใ้น
การตรงึเซลลูเลสมผีลต่อผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ

 

ภาพที ่1 ผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่จากการไฮโดรไลซสิ 
ดว้ยเซลลเูลสทีถ่กูตรงึบนซลิกิาเจลทีน่ ้าหนกัต่างกนั  

3 รอบ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 ผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่จากการไฮโดรไลซสิ 
ดว้ยเซลลเูลสทีถ่กูตรงึบนไคโตซานทีน่ ้าหนกัต่างกนั  

3 รอบ (nd = ตรวจวดัไมไ่ด)้ 
 
 

ชนิดตวักลาง 
ประสทิธภิาพการตรงึของโปรตนี 

น ้าหนกัตวักลาง (กรมั) 
0.1 0.3 0.5 

ซลิกิาเจล 73%± 0.01 75%± 0.00 73%± 0.00 
ไคโตซาน 79%± 0.01 85%± 0.00 89%± 0.00 
เปลอิกไข ่ 64%± 0.01 67%± 0.01 71%± 0.00 

nd 

540
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nd 

 สว่นเซลลเูลสทีต่รงึบนไคโตซานมปีระสทิธ-ิ 
ภาพการตรึงของโปรตีนมากที่สุด เท่ากับ 79-89% 
(ภาพที่ 2) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับซิลิกาเจล และ
เปลือกไข่ เมื่อน ามาไฮโดรไลซิสให้ผลผลิตน ้ าตาล            
รดีวิซิง่เพยีง 2 รอบ สว่นในรอบที ่3 ใหผ้ลผลติต ่ามาก
จนไม่สามารถตรวจวดัได้ โดยในรอบแรกเซลลูเลสที ่
ตรงึบนไคโตซาน 0.1 กรมั ให้ผลผลิตน ้าตาลรดีิวซิ่ง 
เทา่กบั 0.05 กรมัต่อกรมัซเีอม็ซ ีซึง่ให ้ผลผลติน ้าตาล
รดีวิซิง่ทีไ่ดม้ากกว่าเมือ่ใชไ้คโตซาน 0.3 และ      0.5 กรมั 
(0.01 และ     0.01    กรมัต่อกรมัซเีอม็ซ ีตามล าดบั)       โดยใน
รอบที่สอง เซลลูเลสที่ตรงึบนไคโตซาน 0.3 และ 0.5 
กรมั ใหผ้ลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่ เท่ากบั 0.02 และ 0.01 
กรมัต่อกรมัซเีอม็ซตีามล าดบั      มคีา่เพิม่ขึน้จากรอบแรก
ของการไฮโดรไลซสิ ดงันัน้ น ้าหนักไคโตซานที่ใชใ้น
การตรงึเซลลูเลสมผีลต่อผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติ ิ
 การไฮโดรไลซิสเซลลูเลสที่ตรงึบนเปลอืกไข ่
(ภาพที ่3) ในรอบแรกและรอบทีส่อง เมื่อใชเ้ปลอืกไข ่
0.1 กรมั จะใหผ้ลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่ เท่ากบั   0.05   และ 
0.01 กรมัต่อกรมัซเีอม็ซ ีตามล าดบั เมือ่ใชเ้ซลลเูลส  
ทีต่รงึบนเปลอืกไข ่0.3 และ 0.5   กรมั     ใหผ้ลผลติน ้าตาล
รดีิวซิ่งน้อยกว่า (0.01 และ 0.01 กรมัต่อกรมัซีเอม็ซ ี
ตามล าดับ) โดยแนวโน้มของผลผลิตน ้าตาลรดีิวซิ่ง
เหมอืนกบัการใชเ้ซลลเูลสทีต่รงึบนไคโตซาน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3 ผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่จากการไฮโดรไลซสิ 
ดว้ยเซลลเูลสทีถ่กูตรงึบนเปลอืกไขท่ีน่ ้าหนกัต่างกนั  

3 รอบ (nd = ตรวจวดัไมไ่ด)้ 

 จากการศกึษาชนิดและน ้าหนักของตวักลางที่
เหมาะสม เมือ่น ามาเปรยีบเทยีบผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่ 
พบว่า ตวักลางชนิดเดยีวกนั       น ้าหนกัตวักลางทีม่ากขึน้ 

ให้ผลผลิตน ้าตาลีดิวซิ่งต ่าลงในรอบการไฮโดรไลซิส 
เดยีวกนัและในรอบถดัไป และเมือ่ท าการเปรยีบเทยีบ
ที่ตัวกลางต่างชนิดกัน แต่น ้ าหนักตัวกลางเท่ากัน            
ผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่ทีไ่ดแ้ตกต่างกนั ดงันัน้ ชนิดและ         
น ้ าหนักของตัวกลางที่แตกต่างกันมีผลต่อผลผลิต
น ้าตาลรดีิวซิ่งอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยเมื่อน า
เซลลูเลสทีต่รงึบนซลิกิาเจล 0.1 กรมั มาไฮโดรไลซสิ
ใหผ้ลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่และจ านวนการใชซ้ ้ามากทีสุ่ด 
ดงันัน้ ซลิกิาเจลจงึเป็นตวักลางทีเ่หมาะสมส าหรบัการ
ตรงึเซลลเูลสดว้ยวธิกีารรวมเอนไซมแ์บบเชือ่มขวาง 

 

สภาวะท่ีเหมาะสมในการตรึงเซลลูเลสบนซิลิกา
เจล ด้วยวิธีรวมเอนไซมแ์บบเช่ือมขวาง (cross 
linking enzyme aggregate : CLEAs) 
 ศึกษากิจกรรมเอนไซม์ ปริมาตรอะซิโตไน
ไตรล์ ความเขม้ขน้ของกลูตารอลดไีฮด ์เวลาทีใ่ชเ้ขย่า 
และเวลาที่ใช้ในการตรงึ ที่มีผลต่อการตรงึเซลลูเลส 
และการน าเซลลูเลสทีต่รงึบนซลิกิาเจลไปไฮโดรไลซสิ  
(ตารางที่ 2) โดยทุกปจัจยัส่งผลต่อประสทิธิภาพการ
ตรงึของโปรตนีอยา่งมนียัส าคญัทางสถติ  ิ     
 

ตารางที ่2 สภาวะการตรงึเซลลเูลสบนซลิกิาเจล
น ้าหนกั 0.1 กรมั ดว้ยวธิรีวมเอนไซมแ์บบเชือ่มขวาง 
และออกแบบการทดลองโดย Taguchi design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาวะ 
ปรมิาตร 

อะซโิตไนไตรล ์
(มลิลลิติร) 

ความเขม้ขน้ 
กลตูารอลดไีฮด ์

(มลิลโิมลล)์ 

กจิกรรมเอนไซม์
(ซเีอม็ซยีนูิต) 

 เวลาในการเขยา่
(นาท)ี 

เวลาในการตรงึ 
(ชัว่โมง) 

1 2.5 10 0.3 10 3 
2 2.5 30 0.6 20 6 
3 2.5 50 0.9 30 9 
4 2.5 70 1.2 40 12 
5 5 10 0.6 30 12 
6 5 30 0.3 40 9 
7 5 50 1.2 10 6 
8 5 70 0.9 20 3 
9 7.5 10 0.9 40 6 
10 7.5 30 1.2 30 3 
11 7.5 50 0.3 20 12 
12 7.5 70 0.6 10 9 
13 10 10 1.2 20 9 
14 10 30 0.9 10 12 
15 10 50 0.6 40 3 

   16 10 70 0.3 30 6 
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สภาวะ ประสทิธภิาพการตรงึของโปรตนี 
ผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่ (กรมัต่อกรมัซเีอม็ซ)ี 

รอบที ่1 รอบที ่2 รอบที ่3 รอบที ่4 

1 54±0.01 0.15±0.01 0.09±0.01 0.19±0.00 0.11±0.00 
2 35±0.06 0.10±0.01 0.08±0.01 0.15±0.01 0.17±0.00 
3 42±0.08 0.12±0.00 0.14±0.00 0.18±0.00 0.16±0.00 
4 45±0.00 0.11±0.00 0.13±0.00 0.17±0.00 0.13±0.00 
5 35±0.06 0.08±0.01 0.09±0.00 0.14±0.02 0.12±0.00 
6 20±0.09 0.08±0.01 0.09±0.01 0.11±0.01 0.11±0.00 
7 37±0.03 0.09±0.01 0.12±0.01 0.16±0.02 0.15±0.00 
8 37±0.01 0.10±0.00 0.14±0.01 0.15±0.01 0.13±0.00 
9 78±0.01 0.12±0.00 0.14±0.00 0.19±0.00 0.17±0.02 
10 91±0.02 0.11±0.03 0.17±0.00 0.21±0.00 0.19±0.01 
11 51±0.04 0.12±0.01 0.14±0.02 0.20±0.00 0.15±0.01 
12 62±0.05 0.09±0.01 0.15±0.01 0.19±0.03 0.17±0.00 
13 97±0.00 0.10±0.02 0.16±0.00 0.20±0.00 0.17±0.00 
14 89±0.01 0.11±0.01 0.15±0.02 0.19±0.01 0.16±0.01 
15 76±0.04 0.11±0.00 0.14±0.01 0.22±0.00 0.16±0.01 
16 49±0.00 0.10±0.00 0.13±0.00 0.15±0.00 0.16±0.01 

โดยประสิทธิภาพการตรงึของโปรตีนอยู่ในช่วง 20-
97% (ตารางที่ 3) ทุกปจัจัยส่งผลต่อผลผลิตน ้าตาล 
รดีิวซิ่งอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ ยกเว้นเวลาที่ใช้ใน
การเขยา่ 
 
 

ตารางที ่3 ประสทิธภิาพการตรงึของโปรตนีดว้ยวธิ ี     
การรวมเอนไซมแ์บบเชือ่มขวาง ทีส่ภาวะต่างๆ บน          
ซลิกิาเจลน ้าหนกั 0.1 กรมั และผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่
จากการไฮโดรไลซสิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 การตรึงเซลลูเลสบนซิลิกาเจลมีประสิทธิ- 
ภาพการตรงึของโปรตนีต ่าทีส่ดุ เท่ากบั 20% เมือ่เตมิ 
อะซิโตไนไตรล์ปรมิาตร 5 มิลลิลิตร เพื่อตกตะกอน
เซลลเูลสที ่0.3 ซเีอม็ซยีนูิตต่อซลิกิาเจล 0.1     กรมั และ 
เขย่านาน 40 นาท ีและเตมิสารละลายกลตูารอลดไีฮด์         
ทีค่วามเขม้ขน้    30 มลิลโิมลาร ์เชือ่มขวาง 9   ชัว่โมง  และ
น ามาไฮโดรไลซสิดว้ย CMC 4 รอบ ใหผ้ลผลติน ้าตาล
รดีวิซิง่ เท่ากบั 0.08±0.01 0.09±0.01 0.11±0.01 และ 
0.11±0.00 กรมัต่อกรมัซีเอ็มซี ตามล าดับ และเมื่อ
เติมอะซิโตไนไตรล์ปรมิาตร 10 มลิลลิิตร ตกตะกอน
เซลลูเลส 1.2 ซเีอม็ซยีนูิตต่อซลิกิาเจล 0.1 กรมั เขย่า 
20 นาท ีและเชื่อมขวาง 9 ชัว่โมง โดยเตมิสารละลาย 
กลตูารอลดไีฮด์ทีค่วามเขม้ขน้ 10 มลิลโิมลาร ์(สภาวะ
ที1่3) มปีระสทิธิภาพการตรงึของโปรตีนสูงมากที่สุด 
เท่ากับ 97% เมื่อน าไปไฮโดรไลซิส พบว่าผลผลิต
น ้าตาลรดีิวซิ่ง 4 รอบ เท่ากบั 0.10±0.02 0.16±0.00 
0.20 ±0.00 และ 0.17±0.00 กรมัต่อกรมัซเีอม็ซ ี

 ดังนั ้นการตรึงเซลลูเลสบนซิลิกาเจลด้วย
สภาวะที ่  13      เป็นสภาวะทีเ่หมาะสมโดยมปีระสทิธภิาพ 
การตรงึของโปรตนีและผลผลติน ้าตาลรดีวิซิง่สงู 
 

วิจารณ์ 
 การคัดเลือกตัวกลางที่เหมาะสมโดยศึกษา
ตัวกลาง คือ ซิลิกาเจล ไคโตซาน และเปลือกไข่               
ที่น ้าหนัก 0.1 0.3 และ 0.5 กรมั พบว่าชนิดน ้าหนัก
ของตวักลางมผีลต่อประสทิธภิาพการตรงึของโปรตนี
อย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิจากนัน้เมือ่ตรงึเซลลูเลสบน          
ไคโตซาน 0.5 กรมั ประสทิธภิาพการตรงึของโปรตนี
มากทีส่ดุ 89% เนื่องจากสมบตัขิองพอลเิมอรใ์นไคทนิ
หรอืไคโตซานเป็นตวัก าหนดโครงสรา้งที่สามารถกกั
เกบ็สารไวภ้ายในไดด้ ี(Tan et al., 2009) น าเซลลูเลส 
ทีต่รงึบนตวักลางทัง้สามชนิดมาไฮโดรไลซ์ CMC ซึ่ง
เซลลเูลสทีต่รงึบนซลิกิาเจล 0.1    กรมั     ใหผ้ลผลติน ้าตาล
รดีวิซิง่มากทีส่ดุ เท่ากบั 0.19 กรมัต่อกรมัซเีอม็ซ ีและ
น ากลบัมาใชซ้ ้าไดม้ากกว่าเปรยีบเทยีบกบัเซลลเูลส  
ที่ตรึงบนไคโตซาน และเปลือกไข่ สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ Sutarlie and Yang (2013) เมื่อน า
เซลลูเลสทีต่รงึบนซลิกิาเจล ตกตะกอนดว้ยอะซโิตไน
ไตรล ์ และท าการเชือ่มขวางดว้ยพนัธะโคเวเลนต ์โดย
มกีลูตาราลดีไฮด์เป็นตวักระตุ้นใหเ้กดิการเชื่อมขวาง
ระหว่างโมเลกุลของเซลลูเลส ท าให้โมเลกุลมีความ
แขง็แรงมากขึน้ โดยการดูดซบัทางกายภาพ และการ
เชื่อมขวางเซลลเูลสบนซลิกิาเจลทีม่รีพูรุนสงู ส่งผลให้
เซลลูเลสทีถู่กตรงึท างานได้ดกีว่าเซลลูเลสอสิระ และ
สามารถน าเซลลเูลสกลบัมาใชซ้ ้าไดห้ลายครัง้ 
 สภาวะที่เหมาะสมในการตรึงเซลลูเลสบน         
ซลิกิาเจล เมือ่เพิม่ปรมิาตรอะซโิตไนไตรล ์ส่งผลท าให้
ประสิทธิภาพการตรึงของโปรตีนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก          
อะซโิตไนไตรล์ช่วยในการตกตะกอนโปรตนี ซึ่งท าให้
เอนไซม์ตกตะกอนได้ดีขึ้น (Sedgwick et al., 1991)  
อกีปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตรงึเซลลูเลส คอื การเตมิ      
กลตูาราลดไีฮด์เป็นสารเชื่อมขวางในการตรงึเซลลูเลส 
บนซิลิกาเจล โดยซิลิกาเป็นพอลิเมอร์อนินทรีย์ที ่
ประกอบดว้ยหมูไ่ซโลเซน (Si-O-Si) และหมูไ่ซลานอล 
(Si-OH) ที่บนผิวหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงทางเคม ี   
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ท าให้เกิดการเปลี่ยนต าแหน่งของหมู่ไซลานอลที่
ผิวหน้า เมื่ อสารออร์แกโนไซเลน (organosilane 
agents) บนผวิหน้าเปลีย่นแปลงไป (ปฏกิริยิาไซลาไน
เซชนั)     ในการเตมิกลตูาราลดไีฮด์ทีม่หีมูอ่ลัดไีฮด  ์     2 หมู ่
สามารถเชื่อมกับหมู่อะมิโนของเอนไซม์ที่ตรึงบน
ตัวกลางด้วยวิธีการสร้างชิฟเบส (schiff base) โดย
เอนไซม์ในกลุ่มอะมโินของโปรตีนจะเกดิการเปลี่ยน
โครงสรา้งพืน้ฐานทางเคม ี(Lee et al., 2006) และเมื่อ
น าเซลลูเลสทีถู่กตรงึบนซลิกิาเจลมาไฮโดรไลซ์ CMC            
ให้ผลผลิตน ้าตาลรดีิวซิ่งจ านวน 4 รอบ โดยผลผลิต
น ้ าตาลรีดิวซิ่งที่ได้ยังคงมีปริมาณคงที่  แสดงถึง             
เซลลูเลสทีต่รงึบนซลิกิาเจลยงัสามารถใชง้านไดอ้ย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกบัผลการศึกษาของ Jung et al. 
(2012) ศึกษาการตรงึเบต้ากลูโคซิเดสบนซิลิกาเจล 
โดยการเชื่อม โมเลกุลด้วยพนัธะโควาเลนต์ทีบ่รเิวณ
เร่ง (active site) ของเอนไซม์ ท าให้เอนไซมท์ีถู่กตรงึ
สามารถกลบัมาใชใ้หมโ่ดยการใชซ้ ้าในกระบวนการได้
อยา่งต่อเนื่อง  
 ดงันัน้การตรงึเซลลูเลสดว้ยวธิรีวมเอนไซม์
แบบเชื่อมขวางบนซลิกิาเจล 0.1 กรมั สามารถใหผ้ล 
ผลิตน ้าตาลรดีิวซิ่งมากกว่าเซลลูเลสที่ตรึงบนไคโต
ซานและเปลือกไข่ ดังนัน้ ในการศึกษาซิลิกาเจลจึง
เป็นตวักลางทีเ่หมาะสมส าหรบัการตรงึเซลลเูลส  
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Removal of mercury in Thai condensate by using chemicals treatment  
at desalting unit 

 
Banthapatra Dhimakorn1 and Thitisak Boonpramote2* 

 
ABSTRACT 

 As a result of the low refining margins, oil refining operations must encounter operational 
difficulties. The solution is to purchase Thai crude oil and condensate. However, in Thailand’s refinery, the 
domestic crude oil and condensate contain a high level of contamination. Highly level of mercury impacts 
to catalyst poison, reduces the quality of products and deposit on refinery and gas equipment units. One 
of the highest heavy metal content in Thai crude and condensate is the mercury content in Bongkot: 7330 
ppb wt of mercury content is found in the condensate. The aim of this program is to achieve the lower 
mercury content in the hydrocarbon phase of Bongkot condensate. The treatment method is an organic 
sulfide treatment. The principle of this treatment is to combine the advantage of the lower toxicity profile 
with the benefit of a larger precipitate provided by the use of separable flocculants into one molecule. The 
correlation results between mercury concentration in Bongkot condensate, mercury chemical removal 
agent, and demulsifier chemical agent are conducted and investigated at Desalter lab testing simulation. 
As a result of the treatment, 72% of the mercury content in Bangkot condensate is removed. In addition, 
most of mercury removal mechanism is particulate mercury, insoluble ionic mercury, which 75% of it is 
also sufficiently removed  
Keywords: crude oil, condensate, mercury, refinery, heavy metal, desalter 
 

Introduction 
In Thai refinery, crude oil and condensate 

are managed and refined into petroleum products 
such as gasoline, kerosene, diesel oil and etc. 
Challenges in managing margin operation of oil 
refinery range from the strategy of purchasing 
Thai’s crude oil to the quality of the purchased 
crude oil (Department of Mineral Fuels of the 
Ministry of Energy, 2014). 

In 2 0 1 4 , the tendency of operating on 
Thai’s proved crude oil and condensate 
downward. On the other hand, the cumulative 

productions of large oil field and condensate field 
have increased by average since 2 0 0 9 .  For 
example, Benchamas proved oil could be 
produced with the largest amount from crude oil. 
In fact, the actual production capacity of such 
crude oil is tremendously higher than the current 
amount produced. This fact is true not only for 
Benchamas crude oil, but Jasmin, Songkla, and 
Bualuang crude oil can also be produced at a 
much higher capacity than the predicted capacity 
(Department of Mineral Fuels of the Ministry of 
Energy, 2014). 
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Most crude oils and condensates from 
South East Asia contain a highly detectable 
mercury level while most crude oils and 
condensates in the United States have a much 
lower mercury concentration (Wilhelm and Bloom, 
2 0 0 0 ) .  For example, hydrocarbon condensates 
originated from natural gas found in regions of 
Thailand and Indonesia often comprise of over 
1 0 0 0  parts per billion by weight (ppbw) of 
mercury concentration (Frankiewicz and Gerlach, 
2003). Most of the Thai crude oil and condensate 
contain a highly detectable mercury level. High 
level of mercury impacts wide areas of refinery 
and gas process units such as catalyst poisoning, 
cracking of welded aluminum heat exchangers, 
and hazardous waste disposal (Wilhelm and 
Spitz, 2002). 

Mercury is a heavy metal with chemical 
element symbol Hg. Mercury is the only metal 
known to be in a liquid form at ambient 
temperature and have hydrophobic property by 
nature. Mercury is toxic and volatile. It is found to 
have several different valence numbers:  mercuric 
containing +2, mercurous having +1, and 
elemental containing 0. Mercury has a high 
boiling point and relatively high vapor pressure; 
hence, vapor pressure data of mercury is 
important in defining its possible concentrations 
(Agency for Toxic Substances and Disease 
Registry, 1999). There are many varieties of 
mercury that exist in crude oils and gas 
condensates (Wilhelm and Bloom, 2000). There 
are several methods for removing metal 
contaminants, specifically mercury contamination 
in the past such as precipitation, filter adsorption, 
and treatment with inorganic acids (Zurlo, 2009). 

The aim of this present work is to 
determine whether desalter unit can effectively 

remove contaminations associated with various 
types of mercury by using Bongkot condensate, 
which has very high mercury content (7330 ppb 
wt), as a testing sample. The treatment technique 
is chemical precipitation using organic sulfide 
treatment to convert mercury in the liquid 
hydrocarbons into solid mercury sulfide. This 
mercury solid is then separated from the 
hydrocarbon liquids by desalter lab testing 
simulation. The correlation results among mercury 
concentration in Bongkot condensate, mercury 
chemical removal agent, and demulsifier chemical 
agent are conducted and investigated at Desalter 
lab testing simulation. 

Materials and methods 
This experiment was divided into two 

sections. First section, Bongkot condensate 
sample was analyzed by UOP 938 in order to find 
the total mercury speciation test. This method is 
for finding total mercury in liquid hydrocarbons 
using a Nippon Instruments Corporation (NIC) 
Mercury Analyzer. The method is used for 
samples containing 0.1 to 10,000 ppb. Bongkot 
condensate samples were tested in the lab by 
using desalter lab testing simulation, which 
adapted method APHA 4 5 0 0 -Cl Method C with 
various combinations of chemicals that had been 
trialed. Afterward, the oil phases and the aqueous 
phases were collected. These fractions were 
analyzed by UOP 938 for the oil phase samples, 
and, for the water phase, the sample was EPA 
2 4 5 . 7  by collected effluent sample for 100 to 
2000 mL. This method is specially design for 
collection of mercury at trace element by handling 
the sample to be cleaned hence sample is filtered 
through a 0.45-micron capsule filter prior to 
preservation in order to minimize the 
contamination by sample cause. 
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1) Testing Sample 
• Bongkot condensate: Sample collection 

was carried from Lower Gulf of Thailand Bongkot 
production platform  

• Wash water sample 
• Demulsifer agent: Chemical A. 
• Solid removal agent: Chemical B. 
• Mercury removal agent: Chemical C. 
2) Experimental procedure 

The Bongkot condensate samples were delivered 
to a separatory funnel. Boiled wash water 
samples were also delivered to the same 
separatory funnel for 8 % . Next, the prepared 
samples were conducted to test with chemical 
treatments. To perform the treatment, shake the 
testing samples vigorously for 6 0  seconds. The 
mixture samples were transferred to 1 0 0  mL of 
conical centrifuge tubes in a water bath in order 
to maintain the temperature of 90 °C, which was 
the desired temperature for simulating desalter 
condition. The samples were then left to separate. 
Bongkot sample number 0 and 10 were analyzed 
by UOP 9 3 8  for determining the total mercury 
speciation present, and, after each test, the water 
phase was recovered and tested by EPA 245 .7 
testing regime is shown in table1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1 Chemical testing regime and test purpose 

3) Sample analysis 
After the addition of chemical treatment, 

Bongkot condensate, water, and solid from 
samples number 1 to 10 disassociated from each 
other. In the first analysis, time that the water 
needed to conquer emulsion effect was observed 
at several time periods: 1, 2, 4, 6, 8, 16, and 32 
minutes. During this residence time, the amount 
of water that resolved from emulsion was 
recorded as a function of time at 100 mL of 
conical centrifuge tubes. The presence of a rag 
layer, the appearance of the water layer, effluent 
brine pH, and any other observations of interest 
were recorded. In general, the treatment with the 
highest capability of eliminating water and with 
the least residual emulsion was selected as the 
best candidate. The second analysis scrutinized 
mercury removal performance. 

 Sample 
Number 

Chemical 
A, ppm 

Chemical 
B, ppm 

Chemical 
C, ppm 

Test 
Purpose 

Bongkot 
no.0 

0 0 0 
Species 
Mercury  

Bongkot 
no.1 

2 2 0 
Demulsifier & 
Solid removal  

Bongkot 
no.2 

2 2 10 
Mercury 
removal 

Bongkot 
no.3 

2 2 30 
Mercury 
removal 

Bongkot 
no.4 

2 2 60 
Mercury 
removal 

Bongkot 
no.5 

2 2 80 
Mercury 
removal 

Bongkot 
no.6 

2 2 150 
Mercury 
removal 

Bongkot 
no.7 

2 5 0 Solid removal 

Bongkot 
no.8 

2 10 0 Solid removal 

Bongkot 
no.9 

5 2 0 Demulsifier  

Bongkot 
no.10 

10 10 150 
Maximum 

Dose 

546



                                                     การประชุมวชิาการระดบัชาต ิครัง้ที ่1 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา ประจ าปี 2559 
 

 

Results and discussions 
1 )  Correlations between emulsification 

behaviors and various chemicals dosage 
The chemical precipitation methods are 

applied to break the mercury from crude oil and 
condensate. The effect of emulsification is 
relatively with various chemicals dosage, Bongkot 
condensate samples from number 1  to 1 0  are 
shown by water drop over time performance in 
figure1.  

 
Figure1. Water drop over time performance. 

 
From Figure1. The Bongkot sample 

number 10 is the best treatment whereas sample 
number 4 is the worst treatment. Sample number 
10 is shown to have the shortest residence time, 
it can be seen from the amount of 8 mL of water 
that resolved from emulsion within 6 minutes 
whereas chemical dosage in this sample is 
chemical A (Demulsifier) = 10 ppm, chemical B 
(Solid Wetting agent) = 10 ppm and chemical C 
(mercury removal agent) = 150 ppm. On the other 
hand, Sample number 4 is shown to have longest 
residence time hence water was come out for 6 
mL as function of time 32 minutes. It can 
obviously see in injecting mercury removal agent 
with low dosage of demulsifier and solid wetting 
agent can cause of a problem of emulsion as 
Figure1. The Bongkot sample number 2, 3, 4, 5 
and 6 are relatively have mercury removal agent 

as 10, 30, 60, 80 and 150 ppm, the water cannot 
be resolved from emulsion hence water drop over 
time was very low performance especially 
Bongkot sample number 4 and 5 were unresolved 
emulsion at the end of the test. 

2) Effect of mercury removal and various 
chemicals treatment  

The mercury concentration reported in 
mercury speciation result, it can be seen most of 
mercury form are particulate. Hence the result of 
treatment can be achieved in reducing 72% of the 
mercury content in tested sample as shown in 
table 2. Bongkot number 0 (Blank sample) and 
Bongkot number 10 (Achieved sample) were 
analyzed by UOP 938 for total mercury speciation 
as shown in table 2. Particulate mercury is mainly 
removed for 75 %. To consider in mercury 
removal mechanism, the mercury removal agent 
removes ionic form of mercury, elemental 
mercury, and organometallic complexed mercury. 
The solid mercury is removed with a solids 
removal aid whereas organic mercury cannot be 
removed. Based on the experiments conducted, 
the sulfide functional groups on the organic react 
to form an insoluble precipitate with many heavy 
metals (Frankiewicz and Gerlach, 2003). The 
Demulsifer chemical allows the desalter lab 
testing simulation to be run at high mixing 
condition without the risk of forming stable 
emulsions to allow greater surface area contact 
between the wash water and the condensate. The 
solid wetting agent is a solids removal aid that is 
attracted to charges on solids and breaks the oil 
coating at the surface to remove them into the 
water phase.  
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Table 2 Mercury Speciation analyses results 

 
Table 3 Characterization of mercury in effluent 

 
3) Effect of mercury removal to effluent 

water 
Mercury in crude contains many different 

species, these typical species are Ionic mercury 
as dissolved mercury salts, and also bound in oil  
soluble organometallic complexes often chelated 
by sulphur in thiols and thiophenes. Dissolved 
organic mercury where the mercury is covalently 
bonded to carbon particulate insoluble mercury 

often in the form of mercuric sulfide (HgS), 
mercuric selenide (HgSe), mercury bound up in 
wax particles, and asphaltene particles. 
(Frankiewicz and Gerlach, 2003).  

Based on the mercury speciation 
conducted from table2., the result from the total 
speciation testing on both Bongkot blank sample 
and Bongkot sample number 10 that the majority 
of the mercury in the Bongkot condensate are 
particulate mercury. On other hand the 
characterization of mercury content by EPA 245.7   
in effluent of removed Bongkot sample as shown 
in Table3. are shown very low and non-balanced 
with mercury reduction in Hydrocarbon phase. 
This could be due to the particulates was able to 
remain on the filter paper when the water sample 
was prepared to run on the mercury analyzer. As 
a result of APHA method for mercury in water 
testing, the sample needs to be clean because 
effluent was oily hence sample must be filtered. 
 
 

 
Conclusions 

A comprehensive experimental study was 
determined and conducted mercury removable 
speciation forms by the various chemicals testing 
and dosages in desalter lab testing simulation by 
maintain temperature condition at 90 °C, by this 
condition is the maximum allowance for desalter 
temperature lab testing condition hence it was 
then applied in a confirmation experiment to 

Analysis and Method 
Bongkot 
Blank 
Result 

Bongkot Sample 
no.10 Result 

Volatile Mercury in the 
head space of container 
24◦C, (JLPGA-S07) 

16.9 
ug/m3 85.3 ug/m3 

Total Mercury in sample 
(as Intial mass balance), 
(LUMEX) 

7330 
ppb wt. 2070 ppb wt. 

MERCURY FUNCTIONAL 
SPECIATION ANALYSIS,  
(refer to UOP 938-10) 

ppb wt. ppb wt. 
Mass 

Balance,% 

Volatile mercury soluble in 
oil, by sparging inert gas 770.0 240.0 11.55% 
Organic mercury (oil 
soluble Mercury) 214.0 267.0 12.84% 
Particulate mercury,  
by 0.8  um filter 6321.3 1552.0 74.66% 
Ionic mercury,  
by salt water 24.8 11.0 0.53% 
Sticky Mercury,  
(refer to EPA 1631) 

34.7 8.8 0.42% 

Total Mercury (include 
Sticky mercury), 
(Calculation) 7364.7 2078.8 100.00% 

Characterization Test 
Bongkot Testing Sample Number 

Blank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Filterable Solids,ppm 120 63 44 35 90 61 40 32 62 67 63 
Salt By Extraction, ppm 1.60 1.10 1.10 1.00 1.00 0.80 0.80 0.70 0.70 0.70 0.80 
Karl-Fisher Water, wt% 0.313 0.013 0.015 0.012 0.012 0.012 0.014 0.018 0.013 0.012 0.010 
Mercury, ppb  <0.1 14.6 12.5 3.8 1.6 22.6 45.2 5.1 10.4 47.7 107 
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remove heavy metals and upgrade condensate 
sample. The chemical testing method involves 
with addition of surfactant system to demulsify the 
condensate hence colloidal mercury and solids 
that contain adsorbed mercury are removed. And 
treating the organic mercury forms are required 
sulfide functional groups on the organic 
responsive with mercury. Organic Mercury forms 
are reacted by sulfur compound to form mercury 
containing particulates hence it’s able to separate 
from the hydrocarbons to decontaminated 
mercury from condensate. Based on the 
experiments conducted, Bongkot sample number 
10 is the best treated sample because of shortest 
in water dropping over time, and 72% of the 
mercury content in Bangkot condensate is 
removed. Most of mercury removable mechanism 
is particulate, which is 75% reduction whereas 
dissolved organic mercury cannot be removed as 
shown in mercury speciation result. In 
confirmation of mercury removal performance, the 
characterization of mercury in effluent is 
considered, it can be seen mercury content in 
effluent are not balanced as it found out at 107 
ppb which is 2% of mercury reduction from 
original sample. This may mean the reason of 
non-mass balance into the water phase due to 
mercury is being lost to the filter paper, the 
sample needs to be clean because effluent was 
oily, then in the effluent mercury testing it was 
possible the mercury is being removed due to 
filtering. This test result is not get mass balance 
between hydrocarbon and water phases. In future 
work, the chemical testing has been planned for 
further studies in more injecting demulsifier 
chemical for breaking emulsion and further 
improving oil content in effluent hence lowering 

oily can be more accuracy in mercury 
characterization. 
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Effect of inhalation essential oil from medicinal plants in stress relaxation therapy 
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ABSTRACT 

Stress and anxiety affect emotionally and physically. The body will react to stress by emotional 
expression such as anxiety, bad mood, sadness; physical expression such as muscle stiffness, headache, 
fatigue, forgetfulness, confusion, all are detrimental to physical and mental health. The current research 
investigated the essential oils from 5 herbs, i.e. ginger, turmeric, holy basil, hairy basil, and kaffir lime, 
extracted by water distillation extraction to be used in aromatherapy for the relief of stress. It employed a 
quasi-experiment design approach aiming to test the relaxation effect of essential oils. Three methods of 
relaxation measurements were performed with 30 stress voluntary participants who inhaled the aromas, 
which included sensory evaluation from relaxation scores; measurement of physiological changes from 
the salivary cortisol hormone and linalool analysis, due to its relaxation property. The results suggested 
that all of these essential oils were effective in relaxation. Ginger essential oil best affected the sense of 
relaxation, with significant difference (p<0.05)  from other essential oils, relaxation scores of 6.93 out of 7, 
lowest cortisol level of 0.219 ng/ml, and highest linalool level of 0.6766 % w/w. The 3 measurement 
methods provided consistent results. The tests thus confirmed the relaxation effect of essential oils from 
ginger, turmeric, holy basil, hairy basil, and kaffir lime. 
Keywords : aromatherapy , essential oil , relaxation 
  

บทคดัย่อ 
ความเครยีด ความวติกกงัวล มผีลเสยีต่ออารมณ์และร่างกาย โดยจะแสดงออกทางอารมณ์ เช่น วติก

กงัวล หงดุหงดิ เศรา้หมอง และทางกาย เช่น กลา้มเนื้อตงึตวั ปวดศรีษะ อ่อนเพลยี หลงลมื สบัสน งานวจิยันี้จงึ
ศกึษาการน าน ้ามนัหอมระเหยจากพชืสมนุไพร 5 ชนิด คอื ขงิ ขมิน้ โหระพา แมงลกั และมะกรดู ทีส่กดัโดยวธิกีลัน่
ดว้ยน ้ามาใชใ้นการท าสุคนธบ าบดัเพื่อผ่อนคลายความเครยีด ใชแ้บบแผนการวจิยัแบบกึง่ทดลอง มวีตัถุประสงค์
เพื่อทดสอบฤทธิข์องน ้ ามันหอมระเหยต่อการให้ความรู้สึกผ่อนคลาย วัดความผ่อนคลาย 3 วิธี หลังจากให้
อาสาสมคัรทีม่คีวามเครยีด 30 คน สดูดมกลิน่ โดยการประเมนิทางประสาทสมัผสัจากคะแนนความรูส้กึผ่อนคลาย 
วดัการเปลี่ยนแปลงทางสรรีะจากฮอรโ์มนคอรต์ซิอลในน ้าลาย และวเิคราะหส์ารลนิาลูออล ซึ่งมคีุณสมบตัชิ่วยให้
เกดิความรูส้กึผ่อนคลาย ผลการทดลองพบว่า น ้ามนัหอมระเหยทกุชนิดทีศ่กึษามฤีทธิช์่วยท าใหผ้่อนคลายได ้โดย
น ้ามนัหอมระเหยทีส่กดัจากขงิใหค้วามรูส้กึผ่อนคลายได้ดทีีสุ่ด แตกต่างอย่างมนีัยส าคญัทางสถติกิบักลิน่น ้ามนั
หอมระเหยชนิดอื่นๆ (p<0.05) มคีะแนนความผ่อนคลายเท่ากบั 6.93 จาก7 คะแนน มปีรมิาณคอรต์ซิอลต ่าทีสุ่ด 
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0.219 ng/ml  มีปริมาณสารลินาลูออลสูงที่สุด 0.6766 % w/w และให้ผลการวัดที่สอดคล้องกันทัง้ 3 วิธี ผล
การศกึษานี้จงึยนืยนัไดว้่าน ้ามนัหอมระเหยจาก ขงิ ขมิน้ โหระพา แมงลกั และมะกรดู มฤีทธิท์ าใหผ้อ่นคลายไดจ้รงิ  
ค าหลกั: สคุนธบ าบดั, น ้ามนัหอมระเหย, ความผอ่นคลาย 
 

ค าน า 
ความเครยีดก่อใหเ้กดิปญัหาต่อสุขภาพ หาก

สะสมความเครยีดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจท า
ให้เกิดภาวะซึมเศรา้ หรอือาการทางจิตอื่นๆตามมา 
การบ าบัดรกัษาความเครียด มี 6 วิธีหลัก ดังนี้  (1) 
การบ าบดัทางจติโดยใชห้ลกัจติขม่กาย ซึง่เป็นสิง่ทีท่ า
ได้ยากในผู้ทีม่คีวามเครยีด (2) การรกัษาด้วยยา ซึ่ง
มกัมีผลข้างเคยีงจากการใช้ยา (3) การรกัษาโดยใช้
ไฟฟ้าชอ็ต มผีลขา้งเคยีงท าให้ใจลอย หลงลมืได้ง่าย 
(4) การบ าบดัด้วยหนังสือ เป็นการสร้างจินตนาการ
จากตวัละครท าให้เพลิดเพลินหรอืมกี าลงัใจจากการ
อ่านเรื่องราวต่างๆ แต่มีขอ้จ ากดัในผู้อ่านหนังสอืไม่
ออก และผู้ที่มสีมาธิสัน้ (5) กจิกรรมบ าบดั เช่น การ
ออกก าลงักาย ดนตรบี าบดั วารบี าบดั วธิกีารเหล่านี้
อาจมขีอ้จ ากดัส าหรบัผูพ้กิารบางกลุ่ม (6) สคุนธบ าบดั 
(aromatherapy) คือการบ าบัดด้วยกลิ่น เมื่อสูดดม
กลิ่นโมเลกุลของน ้ ามันหอมระเหยจะเข้าไปจับกับ
ตัวรับ กลิ่น ที่บ ริ เวณ เยื่ อบุ โพ รงจมูก  และแปล
สญัญาณไฟฟ้าเคมผีา่นเสน้ประสาทเขา้สูส่มองสว่นลมิ
บิค ท าให้ร่างกายเกิดการผ่อนคลาย ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กับ
สรรพคุณน ้ ามันหอมระเหยที่น ามาใช้ (นงลักษณ์ , 
2541), (Nutt, 2000), (Emily et al., 2009) การท าสุ
คนธบ าบดัเพื่อผอ่นคลายความเครยีด เป็นวธิกีารทีท่ า
ได้ง่าย มีข้อจ ากัดในการใช้น้อยกว่าวิธีอื่นๆ กลิ่นที่
น ามาใชใ้นการท าสุคนธบ าบดัใหไ้ด้ผลควรเป็นกลิน่ที่
ได้จากธรรมชาติ เช่น กลิน่น ้ามนัหอมระเหยจากพืช 
ซึ่งน ้ามนัหอมระเหยจากพชืแต่ละชนิดจะมคีุณสมบตัิ
เฉพาะตวั และองค์ประกอบทีแ่ตกต่างกนัไปตามชนิด
พชื งานวจิยันี้จงึมวีตัถุประสงค์เพื่อทดสอบฤทธิข์อง
น ้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด ที่น ามา
ศึกษาต่อการให้ความรู้สึกผ่อนคลายแก่มนุษย์ โดย
การประเมินทางด้านประสาทสัมผัส  วัดปริมาณ
ฮอรโ์มนคอรต์ซิอล และวเิคราะหส์ารลนิาลอูอล ในการ
ระบุความผอ่นคลาย 

อปุกรณ์และวิธีการ 
 อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย เครื่องสกดัน ้ามนั
หอมระเหย เครื่องวัดความเข้มข้นสารละลาย และ  
โครมาโทกราฟีชนิดของเหลวสมรรถนะสูง มีวิธีการ
ดงันี้ 
1. การสกดัน ้ามนัหอมระเหย 

น าใบโหระพา ใบแมงลัก เหง้าขิง ขมิ้น 
และเปลือกผิวผลมะกรูดล้างน ้าให้สะอาด อบแห้งที่
อุณหภูม ิ60 ˚C ขงิ น ามาสกดัน ้ามนัหอมระเหยโดย
วธิกีารกลัน่ด้วยน ้า ใชพ้ชืแหง้ 500 กรมั น ้ากลัน่ 900 
มล. สกดัน ้ามนัหอมระเหยทีอุ่ณหภูม ิ85 ˚C เวลาการ
สกดั 3 ชัว่โมง น าน ้ามนัหอมระเหยใส่ขวดแกว้ปิดฝา
ใหส้นิท  เกบ็ในตูเ้ยน็ 7˚C 

 

2. การวดัความรู้สึกผ่อนคลายจากการดมกล่ิน
น ้ามนัหอมระเหย 

น าน ้ามนัหอมระเหยทีส่กดัได้มาเจอืจางด้วย
น ้าสะอาด 10 เท่า บรรจุลงในขวดแกว้ปิดฝาให้สนิท
ส าหรับน าไปให้อาสาสมัครใช้ทดสอบฤทธิก์าร
เหนี่ยวน าใหเ้กดิความผ่อนคลายหลงัจากสดูดมน ้ามนั
หอมระเหย โดยวดัความผ่อนคลายจากดชันีชี้วดัการ
ผ่อนคลาย  3 รูปแบบ  คือ  การประเมินทางด้าน
ประสาทสมัผสั (ดชันีชีว้ดัทางจติ), วดัปรมิาณฮอรโ์มน
คอรต์ซิอล (ดชันีชีว้ดัทางชวีวทิยา) และวเิคราะหส์ารลิ
นาลอูอล (ดชันีชีว้ดัทางดา้นเคม)ี ตามวธิกีารดงันี้ 

2.1 การประเมนิทางดา้นประสาทสมัผสั 
ให้อาสาสมคัร 30 คน สูดดมกลิน่น ้ามนัหอมระเหยที่
เจอืจางแลว้ กลิน่ละ 30 นาที ่เวน้ระยะเวลาการดมแต่
ละกลิ่นห่างกัน 1 ชัว่โมง หลังจากดมแต่ละกลิ่นให้
อาสาสมคัรประเมนิความรูส้กึผ่อนคลายด้วยแบบวดั
การผ่อนคลายชนิด Osgood Scale ทีม่มีาตรวดัความ
แตกต่างเชงิความหมาย โดยมขีอ้ความทางซา้ยมอืคอื 
ผ่อนคลาย ขอ้ความทางขวามอืคอื ไม่ผ่อนคลาย วาง
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แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบูรณ์แบบวดัซ ้า 
เปรยีบเทยีบคะแนนความผอ่นคลายดว้ยวธิ ีDMRT 
 2.2 การวดัปรมิาณฮอรโ์มนคอรต์ซิอล 
ใหอ้าสาสมคัรนัง่พกัในหอ้งทดลองในท่าทีส่บาย ก่อน
เริม่ทดลอง 30 นาท ีควบคุมอุณหภูมิภายในหอ้งไว้ที ่
25 º C  จากนัน้เกบ็ตวัอย่างน ้าลายโดยใส่ก้อนส าลีที่
ฆา่เชือ้แลว้เขา้ไปบรเิวณกระพุง้แกม้จนส าลชีุม่น ้าลาย 
น าส าลีใส่ลงในหลอดแก้ว น าไปป ัน่เหวี่ยงที่ 10,000 
rpm เก็บส่วนใสที่ได้ในหลอดแก้วที่ปิดฝาสนิท  เก็บ
ตวัอย่างน ้าลายทีอุ่ณหภูม-ิ20˚C จากนัน้ใหอ้าสาสมคัร
สูดดมกลิ่นน ้ ามันหอมระเหยแต่ละกลิ่นและเก็บ
ตวัอยา่งน ้าลายหลงัดมกลิน่แต่ละชนิดน าไปวดัปรมิาณ
คอรต์ซิอล ตามวธิกีารของ Komori et al. (2009) ดว้ย 
cortisol enzyme immunoassay kit เป รี ย บ เที ย บ
ปรมิาณคอร์ตซิอลในน ้าลาย ก่อนและหลงัจากสูดดม
กลิน่น ้ามนัหอมระเหยแต่ละชนิด โดยใช้รูปแบบการ
วิจัย กึ่ งท ด ลอ งแบบ  one group pretest posttest 
design 
  2.3 การวเิคราะหห์าสารลนิาลอูอล 
น าน ้ามนัหอมระเหยทีส่กดัไดม้าเจอืจางดว้ย absolute 
ethanol กรองดว้ยเมมเบรนเกบ็ส่วนใสน ามาวเิคราะห์
หาสารลินาลูออลด้วย HPLC โดยใช้สภาวะในการ
วิเคราะห์ ดงันี้ ใช้ acetronitrile - water (55:45, V/V) 
เป็นโมบายล์เฟส โดยมีอัตราการไหล 1 ml/min ใช้
คอลัม น์ชนิด  C18 Column ขนาด  4.6 mm X 250 
mm ตรวจวดัสารลนิาลูออล ทีค่วามยาวคลื่น 210 nm 
ใช ้สารละลายมาตรฐานลนิาลอูอล ทีเ่จอืจางดว้ยเมทา
นอล  ความเข้มข้น  5-100 ppm ส าหรับท ากราฟ
มาตรฐาน 

กลุ่มตวัอย่างหรืออาสาสมคัรท่ีเข้าร่วมการทดลอง 
          อาสาสมัครที่เข้าร่วมการทดลองเป็นผู้ที่มี
สขุภาพด ีอายรุะหว่าง 20-25 ปี ไมม่คีวามบกพร่องใน
การรบักลิน่ ไม่เป็นโรคภูมแิพ ้ เป็นผูท้ีม่คีวามเครยีด 
ซึ่งวัดความเครียดโดยใช้แบบวัดความเครียดด้วย
ตนเองทีป่รบัปรงุจากกรมสุขภาพจติ และยนิดเีขา้ร่วม
การทดลองจนแลว้เสรจ็ จ านวน 30 คน  
 

ผล 
ผลการวดัความผ่อนคลายโดยการประเมินทาง
ประสาทสมัผสั 

วดัความผ่อนคลายจากการสดูดมกลิน่น ้ามนั
หอมระเหยของอาสาสมคัร ดว้ยแบบวดัความรูส้กึผอ่น
คลาย โดยมเีกณฑใ์นการใหค้ะแนนจาก 1 คอื ไมผ่่อน
คลายอย่างมาก  ถงึ 7 คอืผอ่นคลายมาก พบว่าน ้ามนั
หอมระเหยที่สกดัจากขงิเป็นกลิน่ทีใ่ห้ความรูส้กึผ่อน
คลายไดด้ทีีสุ่ด  โดยมคีะแนนความผ่อนคลายสูงทีสุ่ด 
เท่ากับ 6.93 แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
กลิน่น ้ามนัหอมระเหยชนิดอื่น ๆ  (p<0.05)  รองลงมา
คือ กลิ่นน ้ามันหอมระเหยของโหระพา และมะกรูด 
โดยมคีะแนนความผอ่นคลาย เทา่กบั  6.19 และ 6.15  
ตามล าดบั (ตารางที ่1)  

ผลการวดัความผ่อนคลายจากปริมาณฮอร์โมน
คอรติ์ซอล 

ผลการวดัคอรต์ซิอลในน ้าลายหลงัดมกลิน่
น ้ามนัหอมระเหยแต่ละชนิด พบว่าน ้ามนัหอมระเหย
ขิง ท าให้มีคอร์ติซอลต ่ าที่สุดเท่ากับ 0.219 ng/ml  
แตกต่างอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ(p < 0.05)  กบัการ
ดมน ้ามนัหอมระเหยชนิดอื่น ๆ แสดงว่าน ้ามนัหอม
ระเหยขิงให้ความผ่อนคลายได้ดีที่สุด รองลงมาคือ
น ้ามนัหอมระเหยโหระพา แมงลกั  มะกรดู และขมิน้ มี
ปรมิาณคอรต์ซิอลเท่ากบั 0.309,  0.347, 0.371  และ 
0.468 ng/ml ตามล าดับ (ตารางที่1) และพบความ 
สมัพนัธ์ระหว่างความผ่อนคลายกบัปรมิาณคอรต์ซิอล 
มทีศิทางความสมัพนัธ์กนัในทางลบ มคี่าสหสมัพนัธ์
เพยีรส์นั (Pearson Correlation) เทา่กบั - 0.68   
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ตารางที ่1 ความผอ่นคลายหลงัการดมกลิน่น ้ามนัหอม
ระเหยเมือ่วดัดว้ยวธิกีารต่างกนั 

น ้ามนั 
หอมระเหย 

การวดัความรูส้กึผอ่นคลาย 
คะแนน
ความรูส้กึ 
ผ่อนคลาย 

ฮอรโ์มน 
คอรต์ซิอล 
(ng/ml) 

ปรมิาณสาร 
ลนิาลอูอล  
(% w/w) 

1. ขงิ 6.93a 0.219a 0.6766a 

2. ขมิน้ 6.09bc 0.468c 0.3520b 

3. โหระพา 6.19b  0.309ab    0.0222c 

4. แมงลกั 6.04c 0.346b 0.0175d 

5. มะกรดู 6.15bc  0.371bc 0.0065e 

เฉลีย่ 6.280 0.343 0.2149 
ค่าเฉลีย่ทีก่ ากบัดว้ยตวัอกัษรทีต่่างกนัในแนวตัง้มคีวามแตกต่างทาง
สถติ ิ(p<0.05) เมือ่เปรยีบเทยีบดว้ย DMRT 
 

ผลการวัดความผ่อนคลายในอาสาสมัคร 
จากการเปลีย่นแปลงปรมิาณคอรต์ซิอลในน ้าลายก่อน
และหลงัสดูดมน ้ามนัหอมระเหย พบว่า คอรต์ซิอลใน
น ้าลายของอาสาสมคัรหลังสูดดมน ้ามันหอมระเหย
ลดลง แตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติ ิ(p<0.05)  
กับก่อนดม (ตารางที่ 2) ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
รายงานของ Watanuki and Kim (2005) พบว่า การ
ตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ให้ความรู้สึกพอใจ จะพบการ
เปลี่ยนแปลงของสารคดัหลัง่จากระบบภูมิคุ้มกนัท า
ให้อมิมูโนโกลบูลินเอในน ้าลายเพิม่ขึน้ และฮอร์โมน
คอรต์ซิอลจากต่อมไรท้อ่ จะลดลงอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถติ ิ(p<0.05) 

ตารางที ่2 ฮอรโ์มนคอรต์ซิอล (ng/ml) ในน ้าลายก่อน
และหลงัการดมกลิน่น ้ามนัหอมระเหย  
รปูแบบ 

การทดลอง 
Mean SD 

ความแตกต่างก่อนและหลงัดมกลิน่ 
Mean difference  SD   t - vale  sig 

  ก่อนดม 0.671 0.59  
  หลงัดม 0.343 0.27  
 
ผลการวิเคราะหป์ริมาณสารลินาลูออล 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารลินาลูออลใน
น ้ามนัหอมระเหยทีศ่กึษาพบว่า พชืทีน่ ามาสกดัน ้ามนั
หอมระเหยพบสารลนิาลอูอลเป็นองคป์ระกอบทุกชนิด 
โดยมคี่าเวลาที่ใชใ้นการแยกสารมาตรฐานลนิาลูออล  

และสารลินาลูออล ที่พบในน ้ามนัหอมระเหยของขงิ 
ขมิ้น โหระพา แมงลัก และมะกรูด เท่ากับ 7.973, 
7.925, 7.963, 7.946 และ 8.004 น าที  ต ามล าดับ 
(ภาพที1่)  ปรมิาณสารลนิาลอูอล (รอ้ยละโดยน ้าหนกั) 
ทีพ่บในน ้ามนัหอมระเหยขงิมคีา่สงูทีส่ดุเทา่กบั รอ้ยละ
0.6766 ซึ่ งแ ตกต่ า งอย่ า งมีนั ย ส าคัญ ท างสถิ ต ิ
(p<0.05) กบัปรมิาณสารลนิาลูออลทีพ่บในน ้ามนัหอม
ระเหย ขมิน้ โหระพา แมงลกั และมะกรดู (ตารางที ่1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      0.328    0.404   9.950  0.000   
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ภาพที ่1  โครมาโทแกรมของน ้ามนัหอมระเหย  
(ก) สารมาตรฐานลนิาลอูอล 5 ppm   (ข) น ้ามนัหอมระเหยขงิ 
(ค) น ้ามนัหอมระเหยขมิน้               (ง) น ้ามนัหอมระเหยโหระพา   
(จ) น ้ามนัหอมระเหยแมงลกั            (ฉ) น ้ามนัหอมระเหยมะกรดู                           

วิจารณ์ 
ผลการวัดความผ่อนคลายโดยการประเมิน

ทางประสาทสมัผสัเหน็ไดว้่า พชืต่างชนิดกนัจะใหก้ลิน่
ทีม่คีุณสมบตัเิหนี่ยวน าความรูส้กึผ่อนคลายไดต้่างกนั 
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของพืชแต่ละชนิด 
เนื่องจากพชืแต่ละชนิดจะมกีลิน่เฉพาะตวั มคีุณสมบตัิ
และองคป์ระกอบทีแ่ตกต่างกนัไป ดงันัน้การเลอืกชนิด
พืช เพื่ อใช้ในงานด้านสุคนธบ าบัด  จึงขึ้นอยู่กับ
คณุสมบตัขิองพชื โดยมรีายงานว่าน ้ามนัหอมระเหยที่
น ามาใช้ในการท าสุคนธบ าบดัเพื่อการผ่อนคลายคือ 
น ้ามนัหอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร ์ ดอกมะล ิดอก
คาร์โมมายล์  ดอกกระดังงา ดอกส้ม และผวิมะกรูด 
(ฟรียา, 2546)  กลิ่นที่มีคุณสมบัติช่วยให้เกิดความ
ผ่อนคลายนัน้มีกลไกในการท างานคือ เมื่อร่างกาย
ไดร้บักลิน่ โมเลกลุของน ้ามนัหอมระเหยจะซมึผา่นเยือ่
บุช่องจมูก ลงสู่ปอดและเข้าสู่กระแสโลหิต ท าให้
กระตุ้นการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น   มีผลต่อระบบ
ประสาทส่วนกลาง และส่วนปลาย โดยระบบประสาท
สว่นกลางซึง่ท าหน้าทีร่บัสารสือ่ประสาท  แปลผล และ
ส่งผลตอบรบัไปยงัอวยัวะต่าง ๆ  โดยระบบประสาท
สว่นปลายจะส่งสื่อสญัญาณเคมไีปยงัสมองส่วนลมิบคิ
ทีค่วบคมุอารมณ์ความรูส้กึ ดงันัน้กลิน่จงึเหนี่ยวน าให้
เกดิอารมณ์ในรปูแบบต่างๆไดง้า่ย (Edmund, 2001) 

ผลการวัดความผ่อนคลายจากปริมาณ
ฮอร์โมนคอร์ติซอลจะเห็นว่า กลิ่นของน ้ ามันหอม
ระเหยจากพืชสมุนไพรที่น ามาศึกษา ทัง้ 5 ชนิด มี
คณุสมบตัชิ่วยใหเ้กดิความผ่อนคลายได ้โดยพจิารณา
จากคอร์ตซิอลทีล่ดลง เนื่องจากเป็นฮอรโ์มนเกีย่วกบั

ความเครยีดทีส่รา้งขึน้จากต่อมหมวกไตส่วนนอก โดย
มีการท างานที่ส ัมพันธ์กันระหว่างสมองและระบบ
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อผ่านทาง Hypothalamus –
Pituitary-Adrenal Axis (HPA)การปลดปล่อยฮอร์โมน
คอร์ติซ อลจ ะถู กควบคุ ม ด้ วยการท า งาน ของ 
Adrenocorticotrophic Hormone (ACTH) ที่สร้างขึ้น
จากต่อมพทิูอทิารสี่วนหน้า โดยความเครยีดจะส่งผล
กระทบต่อการหลัง่คอรต์ิซอล ผูท้ีม่ภีาวะความเครยีด
จะมคีอรต์ซิอลสงูกว่าคนปกต ิโดยคอรต์ซิอลที่เพิม่ขึน้
จะเกดิปฏกิริยิาป้อนกลบัไปยงัต่อมพทิอูทิาร ีและไฮโป
ทาลามสั เพื่อลดระดบัของ ACTH ลง ซึง่เป็นกลไกใน
การตอบสนองต่อความเครยีดของร่างกายผ่านระบบ
ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ (Sobhani, 2011)  ดังนัน้จึง
สามารถวดัภาวะความเครยีดจากการเปลีย่นแปลงของ
ปรมิาณฮอรโ์มนคอรต์ซิอล   

 ผลการวิเคราะห์ปรมิาณสารลินาลูออลซึ่ง
พบว่าพืชแต่ละชนิดมีปรมิาณลินาลูออลแตกต่างกนั
สารลนิาลูออล เป็น Monoterpene ทีพ่บในน ้ามนัหอม
ระเหยของพชืทีม่กีลิน่หอมหลายชนิด มคีณุสมบตัชิว่ย
ให้ผ่อนคลาย ต้านความเครยีด และช่วยส่งเสรมิการ
นอนหลบั (Linck et al., 2010) และตามรายงานของ
สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย ซึ่งพบว่าพืชหอมที่มีองค์ประกอบหลกัทางเคมี
เป็นสารลินาลูออล คือ จ าปี  สายหยุด จ าปาขาว 
จนัทน์กะพ้อ  และลูกผกัชี นอกจากนี้ยงัมรีายงานว่า 
กลิน่ของน ้ามนัหอมระเหยจากสม้ กุหลาบ และลาเวน
เดอร์ มฤีทธิก์ล่อมประสาท และช่วยให้ผ่อนคลายได ้
(Komori et al., 2008) ข้อค้นพบเหล่านี้แสดงให้เห็น
ว่าคุณสมบัติของกลิ่นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในพืช
สมนุไพรแต่ละชนิด     

เมื่อพจิารณาผลการวดัความรูส้กึผ่อนคลาย
จากทัง้ 3 วิธีการ คอืการวดัด้วยวิธีการทางจิตวิทยา
จากคะแนนความรู้สึกผ่อนคลาย  การวัดจากการ
ตอบสนองทางสรรีะของร่างกาย โดยวดัจากปรมิาณ
ฮอร์โมนคอร์ติซอลในน ้าลาย และการวดัความผ่อน
คลายโดยพจิารณาจากองค์ประกอบทางเคมขีองสาร  
ลินาลูออล ที่พบในน ้ ามันหอมระเหยที่ศึกษาทัง้ 5 
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ชนิด จะเหน็ไดว้่ากลิน่ของน ้ามนัหอมระเหยทีส่กดัจาก
ขงิ มฤีทธิก์ระตุ้นใหเ้กดิความรูส้กึผ่อนคลายได้ดทีีสุ่ด 
รองลงมาคือกลิ่นของน ้ามันหอมระเหยจากโหระพา 
แมงลกั มะกรดู และขมิน้ ตามล าดบั  โดยใหผ้ลการวดั
ความผอ่นคลายทีส่อดคลอ้งกนัทัง้ 3 วธิ ี 

สรปุ 

ผลการทดสอบฤทธิข์องน ้ามนัหอมระเหยที่
สกดัจากพืชสมุนไพร 5 ชนิด คือ ขงิ ขมิ้น โหระพา 
แมงลกั และมะกรดู โดยการกลัน่ดว้ยน ้า ทีม่ตี่อความ
ผ่อนคลายในมนุษย์โดยการสูดดม พบว่าน ้ามนัหอม
ระเหยที่ศึกษาทุกชนิดท าให้เกิดความผ่อนคลายได ้
โดยขงิให้ความรูส้กึผ่อนคลายได้ดทีี่สุด เมื่อวดัความ
ผ่อนคลายโดยการประเมินทางประสาทสัมผัสด้วย
แบบวดัความผ่อนคลาย ซึง่เป็นดชันีชีว้ดัทางจติวทิยา 
มีคะแนนความผ่อนคลายค่อนข้างมากเท่ากบั 6.93  
จาก 7 คะแนน วดัความผอ่นคลายจากดชันีชีว้ดัความ
ผ่อนคลายทางชวีวิทยา โดยวดัจากปรมิาณฮอร์โมน
คอรต์ซิอลในน ้าลาย เมื่อมคีวามเครยีดร่างกายจะหลัง่
ฮอรโ์มนนี้ออกมามาก และวเิคราะหส์ารลนิาลูออล ซึ่ง
เป็นดชันีชีว้ดัทางเคมเีนื่องจากมคีุณสมบตัชิ่วยใหเ้กดิ
ความรู้สึกผ่อนคลาย น ้ ามันหอมระเหยจากขิงมี
ปริมาณคอร์ติซอลต ่าที่สุดเท่ากบั 0.219 ng/ml และ
น ้ามนัหอมระเหยขงิยงัมปีรมิาณสารลนิาลูออลสงูทีสุ่ด
เท่ากับ 0.6766 %w/w  ผลการทดสอบยืนยันได้ว่า
น ้ามนัหอมระเหยจาก ขงิ ขมิ้น โหระพา แมงลกั และ
มะกรดู มฤีทธิท์ าใหม้นุษยผ์อ่นคลายไดจ้รงิ 

ค าขอบคณุ 
ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

ตะวนัออก ทีใ่หก้ารสนบัสนุนทนุวจิยั และสถานทีท่ า
การทดลอง  
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The Effects of Phonics on EFL Student’s English Spelling and Pronunciation 
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ABSTRACT 
The objective of this study was to examine students’ ability in English spelling and pronunciation 

before and after using phonics. The participants in this study were 37 grade seven in Chonburi 
“Sukhabot” School. The researcher focused on 5 English vowel sounds; ‘a’ /æ/  ‘e’ /e/ ‘i’/I/ ‘o’/ɒ/ ‘u’/ʌ/. The 
instruments used in this study are pre-test and post-test which comprise spelling and pronunciation. The 
data obtained from English word recognition pre-tests and post-tests were statistically analyzed by using 
means, standard deviation, and a t-test analysis in order to compare the significant differences in the 
mean score from the word recognition test before and after the instruction. 

The results of the study revealed that students’ spelling and pronunciation skills improved 
substantially when being taught using the phonics method. Learning achievement of the students through 
phonics was significantly higher at   P < 0.000. The students also showed a high level of motivation 
toward learning through phonics. These results confirmed that phonics could be a promising tool for 
teachers when it comes to students’ spelling and pronunciation abilities. 
Keywords: PHONICS, SPELLING, PRONUNCIATION
 

Introduction 
This study was examining students’ ability 

in English spelling and pronunciation before and 
after using phonics. As English is a compulsory 
subject recognized by the Ministry of Education in 
Thailand, it is important to find appropriate 
methods to help students improve their 
pronunciation abilities. Laskowski (2006) found 
that fear of rejection, social judgment; speech 
anxiety and negative experiences were all factors 
that caused Thai students to have lower speaking 
capabilities. 

The problem of students’ pronunciation is 
crucial important. The teaching of pronunciation 
and spelling can be taught in many ways. In the 

past, Thai students were taught English through 
memorization (Saising, 2003). In addition, the 
students’ test results taken at the end of every 
semester indicated difficulties in pronunciation 
and spelling.  

Spelling is significant in the process of 
learning EFL. Proper spelling makes written 
communication easier while misspelling might 
lead to disruption of communication and 
misunderstanding (Hunt and Beglar, 2005). In this 
research the consensus portrays spelling as 
learning to sequence letters with their 
corresponding sound relationships into 
recognizable words. This requires knowledge of 
the relationship between sounds and letters or 
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other symbols and then remembering the exact 
patterns and sequences that represent these 
various speech sounds to form words. 

Effective pronunciation is also essential to 
good communication (Witt and Young, 2000). 
English, both written and spoken, has been 
accepted as the dominant means of 
communication for most countries of the world. 
Effective communication and pronunciation are 
normally special (Fraser, 1999). In this research, 
pronunciation is defined as the ability to 
accurately pronounce the words containing target 
vowel sounds represented by specific letters. 
            Teaching phonics to EFL students is 
challenging for teachers. The teachers should be 
taught in a systematic and explicit way about the 
types of phonics knowledge that are appropriate 
to their spelling and pronunciation skills (Martínez, 
2011). In the present study, explicit phonics 
teaching is a crucial part of teaching spelling for 
students to understand the use of phonics in 
vowel and consonant. 

In this research, the researcher focused 
on the five main English vowel sounds; ‘a’ /æ/ ‘e’ 
/e/ ‘i’/I/ ‘o’/ɒ/ ‘u’/ʌ/ because the students cannot 
pronounce English vowel sounds properly and 
cannot produce vowel sounds clearly. With the 
information mentioned above, the researcher 
attempted to employ phonics which is the method 
of teaching by using minimal pairs to check 
students’ spelling and pronunciation English to 
develop learners’ ability to hear identify and 
manipulate these phonemes to improve students’ 
competency. 

Research Objectives 
The study aims to examine students’ 

ability in English spelling and pronunciation before 
and after using phonics. 

Research Participants 
The participants of this study were grade 

seven students who study in the E21101 class 
during the first semester of 2015 academic year 
(from May to August) at Chonburi “Sukhabot” 
School, Muang, Chonburi.  

 
Research Instruments 

There is an instrument before the main 
data collection. The first is pre-test and post-test. 
The five phonics lessons comprise five main 
vowel sounds (‘a’/æ/, ‘e’/e/,‘i’/ɪ/, ‘o’/ɒ/, ‘u’/ʌ/). Each 
lesson plan is divided into two periods, each of 
which takes 50 minutes.  
1. The spelling test  

To examine students’ spelling proficiency, 
the students will be administered a multiple-
choice test. The students will be required to 
choose the appropriate spelling words dictated by 
the researcher. The test given has twenty multiple 
choice questions; the students will have to match 
the sound of the vowel to the spelling on the 
sheet.  
2. The pronunciation test 

The pronunciation test focuses on the 
students’ pronunciation skills. For this test, the 
students will have to correctly pronounce forty 
words correctly containing the target sounds as 
the teacher marks them off. If the students 
pronounce the sound of the words correctly, they 
receive a point for the correct sound. This part 
will be carried out individually. Each student will 
be asked to say the word aloud. The researcher 
will check and record each item, to ensure each 
word is pronounced correctly. 
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Data Collection 
The data collection for this study was 

conducted from May to September 2015. The 
data collection method that was used to assess 
English spelling and pronunciation aloud accuracy 
and fluency. The students’ reading aloud 
accuracy and fluency in this study was assessed 
by pronunciation test. The pre-test and post-test 
were both audio-recorded.  

Data Analysis 
To respond to the objective, the pre-test 

and post-test mean scores from spelling test were 
compared. To analyze the data, a paired sample 
t-test was statistically conducted to determine the 
differences between the pre-test and post-test 
scores.  

Findings 
The findings are divided into two parts. 

PartA (spelling) is listening skill focusing on 
English word test in multiple choices. PartB 
(pronunciation) is pronunciation skill focusing on 
reading the short and long vowels a  e  i  o  u. 
 
Table 1 Mean scores and standard deviation of 
the pre-test and the post-test 

    Pre-test Post-test 
Mean Std.  

  N Mean  S.D. Mean  S.D. 

PartA 37 14.5 4.35 19.59 4.43 5.08 3.16 

PartB 37  8.75  4.05 17.7 4.9 8.9 5.7 

Total 37 23.26 8.4 37.29 9.33 13.98 8.86 

 
 
 
 
 
 

Table 2 Paired sample test of the pre-test and the 
post-test 

  Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference t df 
Sig. (2-
tailed) 

  Lower Upper 

PartA 0.519 6.13 4.03 9.79 36 .000 

PartB 0.931 10.8 7 9.55 36  .000 

Total 1.45 16.91 11.03 13.34 36 .000 

 
The results from Table 1 showed that the 

total post-test mean scores (mean =37.29) 
of the students’ listeningand pronunciation test 
were higher than their total pre-test mean scores 
(mean = 23.26). As there were two parts in the 
test, the result was clearly shown that the 
students have developed and improved their 
spelling and pronunciationability. This can be 
concluded that there were significant differences 
between the pre-test and post-test mean scores 
of the spelling and pronunciation test at a 
significant level (p<.05). 

Discussion 
Principally, the objective was to examine 

students’ ability in English spelling and 
pronunciation before and after using phonics. 
The findings were discussed in an aspect based 
on English pronunciation and spelling tests, pre-
test and post-test. 

English pronunciation and spelling test 
There were two parts in the test and each 

part was designed differently for the purpose of 
English word recognitions. For part A, spelling 
skill, the test focused on English word test in 
multiple choices. For pre-test score, majority of 
the learners could not do all twenty questions 
correctly, the mean score of the test was low but 
for the post-test score, the mean score was high. 
For part B, the learners’ pronunciation had 
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improved after they received phonics instruction. 
For pre-test score, the mean score of the test 
was low but for the post-test, the mean score was 
high.  

It showed that the learners could 
manipulate individual phonemes in a word for 
reading by breaking a word down in order to 
sound it out and then blending the phonemes to 
identify the words. For example; s, h, i, p is ship is 
different as s, h, e, e, p is sheep Hence, the 
results of this study support the findings of 
(Laohawiriyanon, 2011) which found that students 
taught through the phonics approach got 
significantly higher spelling scores. 

From the findings in this study, the 
English word recognition post-test showed that 
the students acquire phonics knowledge they 
know how to convert letters or letter combinations 
into sounds and then how to blend the sounds 
together to form recognizable words as suggested 
in (Goswami, 2008). Hence, the results of this 
study support the findings of (Mekwong, 2004) , 
(Kajonboon, 2009) that students taught using the 
phonics approach gained significantly higher 
spelling scores. 

Limitation of the study 
A few limitations in this study should be 

taken into consideration. Firstly, Time intervention 
is the limitation. The sessions of the instruction 
are ten weeks. Even though, the findings showed 
the desirable results of pronunciation ability, it will 
be better to have longer periods of the instruction 
to see more improvement of English word 
recognition ability. Secondly, the study group was 
limited to only 37 students in the secondary 
school, with a specific background. So, the results 
cannot be applied to the general population. 
Finally, there are only five pairs of sound-letter 

connections that were familiarized to the students, 
it was impossible that students could get to 
include exceptions. So, the rules of letter-sound 
correspondence should be taught during the 
phonics lessons. 

Recommendation for Future Research 
First, the study use minimal pairs that 

include one content word and one function word 
(e.g., eat/it) which cause problems for listeners, 
for the future the opposition between tense and 
lax vowels such as /e/, //, /u/ and // should be 
tested. 

Second, a comparison between two 
different groups of the sample with the same level 
of phonological background knowledge should be 
done in order to compare the effects on English 
word recognition. 

Third, the future study should be 
longitudinal in order to follow up and to confirm 
the effects of phonics instruction. It will see the 
progress of the students on English word 
recognition, the small quizzes should be done 
every three weeks so that future lesson plans can 
be planned accordingly of what should be or 
should not be taught repeatedly. 

Finally, most importantly for the teachers 
who want to teach phonics, one thing they need 
to be aware of in order to deliver high quality 
phonic work systematically is that the four steps 
of teaching, review and revisit, teach, practice 
and apply, must be applied accordingly.  
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