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ค ำน ำ 

 การจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็น

เวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในหลากหลายสาขาวิชา ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

และงานวิจัย โดยร่วมน าเสนอบทความวิชาการ ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ คณะกรรมการด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมท าให้การจัดประชุมวิชาการในครั้งนี้ประสบผลส าเร็จ 

 

 คณะกรรมการด าเนินงาน 
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สำรจำกรองอธิกำรบดี วิทยำเขตศรีรำชำ 

   

  

 จากนโยบายของประเทศ ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันและ

เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้เกิด

การน าไปใช้งาน การประชุมทางวิชาการจึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิด

เครือข่ายการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จึงได้ก าหนดจัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2561 

“The 3rd KU SRC Annual Conference 2018” เป็นการจัดประชุมต่อเนื่องที่ก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับหน่วยงานภายนอก ด้านการวิจัยและหน่วยงานเอกชนที่มีชื่อเสียง อีกทั้งเป็นช่องทางในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย ในหลากหลายสาขาวิชา ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นั กศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่ง

ตอบสนองต่อนโยบายของประเทศที่มุ่งเน้นการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน ตลอดจนนโยบาย

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคล

ทั่วไปได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัย โดยให้การสนับสนุน การเผยแพร่ และถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่

สังคม ในรูปแบบของการประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งเป็นเวทีหนึ่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และงานวิจัย และ

เพือ่เป็นการสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศต่อไป 

  ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ด าเนินงาน และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยให้การจัด

ประชุมวิชาการในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 3 และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา คาดว่าจะได้รับความร่วมมืออีกในโอกาสต่อไป  

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ 
รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา 
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หัวข้อในกำรประชุม 

1. นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovation and Technology) 

2. วิทยาศาสตร์และวทิยาศาสตร์ประยุกต์ (Sciences and Applied Sciences) 

3. วิทยาศาสตร์การเดินเรือและเทคโนโลยี (Marine Science and Technology) 

4. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) 

5. เศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตรป์ระยุกต์ (Economics and Applied Economics) 

6. การเงินและบญัชี (Finance and Accounting) 

7. การจัดการ (Management) 

8. การตลาด (Marketing) 

9. ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business) 

10. โลจิสติกส์ (Logistics) 

11. กิจการให้บริการและการท่องเที่ยว (Hospitality and Tourism) 
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ผู้ทรงคุณวุฒิในกำรพิจำรณำบทควำม 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ผศ.ดร. สุภัทร พัฒน์วชิัยโชติ ผศ.ดร. ฐิติมา ไชยะกุล 
ผศ.ดร. ฐิติกร พัตนพิบูล ผศ.ดร. ปารเมศ ก าแหงฤทธิรงค์ 
ผศ.ดร. อนันต์ บรรหารสกุล รศ.ดร. เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล 
ผศ.ดร. สิรางค์ กลั่นค าสอน รศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 
ผศ.ดร. บุญธรรม วงศ์ไชย ดร. สุนีย์รัตน์ วฒุิจินดานนท์ 
ผศ.ดร. ไพโรจน์ ทองประศรี ผศ.ดร. กันตภณ คูหาพัฒนกุล 
ดร. ศุภวัฒน์ ชัยเกษม ผศ.ดร. ทรงพร หาญสันต ิ
ผศ.ดร. สมภพ จรุงธรรมโชต ิ ดร. ดาราพร ผุสิงห ์
ผศ.ดร. ศิริชัย วัฒนาโสภณ ดร. ศุภาภาส ค าโตนด 
ผศ.ดร. สถาพร เชื้อเพ็ง ผศ.ดร. จุฑามาศ ทวไีพบลูย์วงษ์ 
ผศ.ดร. สุภัทรชัย ชมพนัธุ ์ ผศ.ดร. โชติกา หยกทองวัฒนา 
ผศ.ดร. เพ็ญสุดา  พันฤทธิ์ด า ดร. สุวพร เหลืองขมิ้น 
ผศ.ดร. ประภาพรรณ เกษราพงศ์ รศ.ดร. เกียรติยุทธ กวีญาณ 
ผศ.ดร. เชฎฐา ช านาญหล่อ รศ.ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา 
ดร. ธเนศ วงศ์หงษ์ ดร. ไพรีพินาศ พิมพสิาร 
ดร. ธีร์ เชาวนนทปัญญา ดร. ศิริรัตน์ จึงรุ่งเรืองถาวร 
ผศ.ดร. ยอดชาย เตียเปิ้น ผศ.ดร. ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ 
ผศ.ดร. สาริณี อุ่ยตระกูล ดร. นรารัก บุญญานาม 
ดร. พงศกร บ ารุงไทย รศ.ดร. ประชุมพร  คงเสรี 
ดร. จิราภรณ์ ประดับวงษ ์ ผศ.ดร. อัควรรณ์ แสงวิภาค 
ผศ.ดร. รจนา ประไพนพ ดร. วรญา เนื่องมัจฉา 
ผศ.ดร. สุรศักดิ์ เพิ่มทรัพย์ทวี ผศ.ดร. เฉลิมพงษ์ เสนารักษ์ 
ดร. ทองใส จ านงการ ดร. ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ ์
ดร. ชลดา โกมนิทรชาติ ดร. ศิรินุช อินละคร 
ดร. นภัสวรรณ์ ช านาญเวช ผศ.ดร. ปัญญา  แขน้ าแก้ว 
ดร. มาลินี พรหมขัติแก้ว ผศ.ดร. ราตรี  วงศ์ปัญญา 
ดร. ไพลิน ศรีสุรัติสิร ิ ดร. กฤษณันท์ มะลิทอง 
ผศ.ดร. นาตยา คล้ายเรือง ดร. วรยศ ละม้ายศรี 
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ดร. พัชรา ศรีพระบ ุ ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ บุญมี 
ผศ.ดร. สมพล สกุลหลง ผศ.ดร. นุชนารถ รัตนสุวงศช์ัย 
ผศ.ดร. นัฎฐวิกา จันทร์ศร ี รศ.ดร. สิริกร กาญจนสุนทร 
ผศ.ดร. วุฒิพงศ์ อาจริยอาจอง ผศ.ดร. พุทธชาติ โปธบิาล 
ดร. ศิริวรรณ ไชยสูรยกานต์ ดร. มุกข์ดา สุขธาราจาร 
ดร. ชาตินักรบ แสงสวา่ง ผศ.ดร. ศุภชาต เอ่ียมรัตนกูล 
ดร. กิติยา ทัศนะบรรจง  

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ผศ.ดร. ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ ์  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
ดร. อรษา ตันติยะวงศ์ษา ผศ.ดร. กัมปนาท เทียนน้อย 
รศ.ดร. ณพล อยู่บรรพต ผศ.ดร. สุวรรธนา เทพจิต 
ดร. กมลนัทธ์ มีถาวร  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
ดร. สุธีรา อานามวงษ ์ ดร. นันทพร  พึ่งสงัวร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  
ดร. ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ รศ.ดร. พานิช อินต๊ะ 

มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
ผศ.ดร. รวิพรรณ สุภาวรรณ์  

มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ดร. ฐิติพงศ์ จ ารัส  

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ดร. สุวรรณี ทองรอด  

มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ดร. ปิยะวัฒน์ ชนินทร์คระกูล ผศ.ดร. อัครา ธรรมมาสถิตย์กุล 
ดร. เนตรดาว ชัยเขต ผศ.ดร. กัญลิน จิรัฐชยุต 
ดร. ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ ดร. การุณ สุขสองห้อง 

มหำวิทยำลัยมหิดล  
ดร. ธีรธร ยูงทอง ดร. ภาวัต อุปถัมภ์เชื้อ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนคร 
ผศ.ดร. จักรพันธ์ กิตตินรรัตน ์ ผศ.ดร. ณัฏฐ์ มากุล 
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มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
ผศ.ดร. พิทยวัฒน์ พนัธะศรี  

มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ดร. สุธาทิพย์ ชวนะเวสสกุล ดร. นายณัฏฐพัชร มณโีรจน ์
ผศ.ดร. สุวิมล เฮงพัฒนา  

มหำวิทยำลัยศรีปทุม 
ผศ.ดร. สุพัฒตรา เกษราพงศ ์ ดร. มาโนช พรหมปัญโญ 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
รศ.ดร. ประกร รามกุล ผศ.ดร. อภิญญา อิงอาจ 
ดร. สมคิด ภูมิโคกรักษ์  

มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
รศ.ดร. ขนิษฐา จิตชินะกุล ผศ.ดร. ธเนศ เวศร์ภาดา 

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ดร. พีชญาดา พื้นผา  

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ 
ดร. นุวงศ์ ชลคปุ  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

  หน้า ช  
  

ประวัติ Keynote Speaker 

 

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร 
นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรรมการบริหารสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร 
 

  

รำงวัลที่ได้รับ (โดยย่อ) 

 รางวัลผู้น าวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือกดีเด่นแห่งชาติ สาขาเทคโนโลยี Solar PV  

 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจ าปี 2540 

 ASEAN Science and Technology Meritorious Award (1996) 

 Gold Medal (1969) 

 George Young Bursary (1966), Grey, Law and Watt Scholarship (1971) of the University of Glasgow 

 Royal Prize, awarded by HM the King for being the first in the National Examination of Secondary 
School Students (Science Program) (1965) 

 

ประวัติกำรท ำงำน (โดยย่อ)       

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 คณบดีคณะพลังงานและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 รักษาการคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 รองผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

 เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 

 คณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด้านการศึกษา 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  หน้า ซ  
  

 

ประวัติ Keynote Speaker 

 

รองศำสตรำจำรย์ ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ 
คณะท างานสรรหา คัดเลือก และเจรจาผู้ลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกรมธนารักษ์ 
กรรมการผู้จัดการ Myandawei Industrial Estate Company Limited 
กรรมการบริหาร บริษัท ปรีชากรุ๊ป จากัด (มหาชน) 
กรรมการบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร วาระปี 2559-2561 
กรรมการสภาวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-อาเซียน (THAI-ASEAN Cultural and Economic 
Council)  

รำงวัล เกียรติคุณท ำงก ำรศึกษ ำและอื่นๆ (โดยย่อ) 

 อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาการจัดการการผลิตทางอุตสาหกรรม) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (พ.ศ. 2555)  

 Young Entrepreneur’93 (by Bangkok Post & INSEAD & Seagramme) 

 Asian Institute of Management Award 1994 (on IEAT behalf) 

 นักบริหารพัฒนาองค์กรดีเด่นจากสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย (พ.ศ. 2544) 

 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย 
 

ประวัติกำรท ำงำน (โดยย่อ)       

 กรรมการบริหาร องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 กรรมการบริหาร องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.) 

 ประธานกรรมการบริหาร องค์การตลาด 

 กรรมการบริหาร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (เมื่อคร้ังสังกัดกระทรวงมหาดไทย) 

 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จากัด (สุวรรณภูมิ)  

 กรรมการบริหาร การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 

 ประธานที่ปรึกษา การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 กรรมการบริหาร องค์การรถไฟฟ้ามหานคร 
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  หน้า ฌ  
  

 ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(พ.ศ. 2533-2542) 

 กรรมการบริหาร บริษัท ปตท. ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) 

 ประธานกรรมการ คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

 กรรมการบริหาร ศูนย์อิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) 

 กรรมการบริหาร องค์การจัดการน้ าเสีย 

 

 



  

 

 
 

 

AGENDA - The 3 rd KU SRC Annual Conference 
August 30, 2018 

Library Building , Kasetsart University Sriracha Campus   

 

08:00 – 09:00 Registration and Upload Presentation File to the Computer 

09:00 – 10:00 Opening Ceremony and Best Paper Award by  
Dr. Krissanapong Kiratikara (Chairman of KU Council) 

10:00 – 11:00 Keynote Speaker: Assoc.Prof.Dr. Somchet Thinaphong 
11:00 – 11:15 Preparation for Presentation 

  SESSION B1 
Sciences and 

Applied Sciences  

SESSION C1 
Management 

SESSION D1 
Engineering 

SESSION E1 
Finance and 
Accounting  

Room B (4rd floor) Room C (4th floor) Room  D (3rd Floor) Room E (2nd Floor) 
11:15 – 11:30 ID011 ID001 ID006 ID020 

11:30 – 11:45 ID042 ID005 ID012 ID022 

11:45 – 12:00 ID051 ID016 ID014 ID054 

 11.30-13.30  Lunch  (Library Building) (1st Floor) 
 SESSION A2 

Management 
SESSION B2  
Sciences and 

Applied Sciences 

SESSION C2 
Marketing 

SESSION D2 
Engineering  

SESSION E2 
Economics and 

Applied Economics & 
Logistic 

Room  A (4th Floor) Room B (4rd floor) Room C (4th floor) Room  D (3rd Floor) Room E (2nd Floor) 

13:00 – 13:15 ID013 ID052 ID007 ID035   ID002 

13:15 – 13:30 ID019 ID053 ID032 ID036 ID040 

13:30 – 13:45 ID021 ID059 ID043 ID038 ID047 

13:45 – 14:00 ID023 ID060 ID049 ID048 ID058 

14:00 – 14:15 ID027 ID061 ID056 ID064 ID096 

14:15 – 14:30 ID029 ID062 ID063 ID066 ID097 

14:30 – 14:45 ID030 ID068 ID065 ID067  
14:45 – 15:00 ID033 ID109 ID079 ID0112  
15:00 – 15:15 Break 

 SESSION A3 
Management 

SESSION B3 
Sciences and 

Applied Sciences 

SESSION C3 
Marketing & 
Management 

SESSION D3 
Engineering 

 

SESSION E3 
Innovation and 

Technology 
Room  A (4th Floor) Room B (4rd floor) Room C (4th floor) Room  D (3rd Floor) Room E (2nd Floor) 

15:15 – 15:30  ID044 ID072 ID085 ID041 ID004 

15:30 – 15:45 ID050 ID075 ID093 ID091 ID046 

15:45 – 16:00 ID055 ID077 ID099 ID094 ID081 

16:00 – 16:15 ID057 ID078 ID102 ID100 ID098 

16:15 – 16:30 ID074 ID080 ID103 ID110  

16:30 – 16:45 ID076 ID082 ID104   
16:45 – 17:00 ID084 ID083 ID111   

17:00 – 17:15 ID092 ID095    
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หน้า ฌ 

 
  

สารบัญ 

  
Topic: Innovation and Technology หน้า 

ID004 The Complex Network of Cooperative Students and  Study the Acceptability 
Factor from the Establishment by Using Graph Theory 

1 

ID046 Vulnerability Assessment of Groundwater: Case Study in Ratchaburi Province 9 
ID081 Development for Open Educational Resource (MOOC) on Service Use of Thaksin 

University 
21 

ID098 Effect of Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, Price Value on Intention 
to Use Prompt Pay Service of Student in Udon Thani Rajabhat University 

31 

 

Topic: Sciences and Applied Sciences หน้า 
ID011 Case study: Thermal discomfort in a small office in Chonburi, Thailand 40 
ID042 Effects of Thickness of ZnO Nanoparticle Layer on Electron Transport in 

Perovskite Solar Cells 
46 

ID051 Analysis of long-range transport of PM2.5 influences on Air Pollution in northern 
Thailand using HYSPLIT Model 

55 

ID052 Comparison on Confidence Interval for Population Mean with some Items 
Nonresponse under Unequal Probability Sampling without Replacement 

62 

ID053 Selection of Yeast Stain for Pineapple Wine Production 70 
ID059 Influence of Cleaning Using Water on the Performance of Photovoltaic Panels 76 
ID060 Efficiency and performance comparison of a single and double-axis sun tracking 

PV system 
84 

ID061 Efficiency and Performance Analysis of a 300 kW Grid-tied Solar Power 
Generation System 

95 

ID062 Biosorption of lead in wastewater by living and non-living cell of Bacillus cereus 
EF4 

105 

ID068 The study of optimal condition for immobilization Bacillus pumilus LWW9  
on tea waste biomass 

115 
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หน้า ญ 

 
  

Topic: Sciences and Applied Sciences หน้า 
ID072 Health Status and Health Behavior of the Elderly in Bangkhla Municipal of 

Chachoengsao Province 
123 

ID075 DFP-Cosine Similarity for Sentence Similarity with Latent Semantic Analysis 134 
ID077 Determination of Chlorpyrifos and Carbendazim residues in Shallots and Garlics 

in Phayao Province 
142 

ID078 Investing in ThaiDEX SET50 ETF using Fisher transform indicator 148 
ID080 Plant Growth Promoting and Antifungal Activities of Actinomycetes from 

Kantulee Peat Swamp Forest   
156 

ID082 Treatment of Zinc ion from Wastewater by used Aluminium Dross from Auto 
Parts Manufacturing 

166 

ID083 Treatment of Used Coolant Oil via Modified Fenton Reaction using Waste from 
Auto Parts Manufacturing 

177 

ID095 Type and Content of Purine Base in Twenty Local Vegetables 187 
ID109 Lead removal onto adsorbent from black rice husk and white rice husk ash 193 

 

Topic: Engineering หน้า 
ID006 Development of an Underwater Glider 200 
ID012 Design Prototype of Intelligent Rotary Car Parking System 205 
ID014 Development of a Fish Robot 211 
ID035   Development of Incoming Sampling Plan : A Case Study of Auto Parts Assembly 

line 
217 

ID036 Reducing waste in coating process: a case study in a cosmetic packaging industry 227 
ID038 Flood Hazard Map and Evaluation of Economic Loss in Chonburi Province 235 
ID041 Development of Equipment for Measuring the Rapid Chloride Penetration in 

Concrete 
244 

ID048 Harmonic Reduction Technique for 3-Phase 17-Level of T-type Inverter 
by Shifting the Switching Angles 

253 

ID064 The Effect of Water Mass Flow Rate on Solar PV/T Rooftop Performance with 
Cooling by Oscillating Heat pipe 

263 

ID066 Performance Enhancement of Solar Photovoltaic/Thermal System  272 
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หน้า ฎ 

 
  

Topic: Engineering หน้า 
by using Water Cooling 

ID067 Thermal Performance of Flat Plate Solar Collectors using Graphene Nano-Fluid 
as a Working Fluid 

282 

ID091 Strength Characteristics of Bottom Ash Stabilized Soft Clayey Soil 293 
ID094 Simulation of an Indoor Air Ventilation System for the Carbon Dioxide Control 303 
ID100 Effect of aramid fiber on chloride penetration resistance and electrical resistivity 

of concrete 
313 

ID110 The study of Slope Stability by Limit Equilibrium Method using KUslope program 
: Case Study of Kasetsart University Sriracha Campus 

320 

ID0112 Applied Genetic Algorithm for selection variety of economic crops for 
intercropping 

327 

 

Topic: Economics and Applied Economics หน้า 
ID002 Consumer Behavior and Factors Affecting Decision to Buy Organic Shrimp in 

Bangkok 
333 

ID040 Design and Development of Chantaboon’s reed mat products for chantaburi 
reed mat weaving housewife group 

340 

ID047 Environment Valuation for Eco-Tourism Management, Samae San Island, 
Chonburi Province 

350 

ID058 Analysis of Determinants of Online Goods and Services Consumption in Digital 
Economy Era of Resident in Thailand 

363 

ID096 Human development on the labor productivity in plastics industry 377 
ID097 Analysis of Debt on Royal Thai Armed Forces Headquarters Savings and Credit 

Cooperative Limited of Noncommissioned Officers 
386 

 

Topic: Finance and Accounting หน้า 
ID020 Performance of Fixed Income Mutual Fund in Thailand 397 
ID022 An ability to forecast market liquidity – Evidence from South East Asia Mutual 

fund industry 
407 

ID054 The Development of Accounting Knowledge Using Project-Based Learning 419 
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หน้า ฏ 

 
  

 

 

Topic: Management หน้า 
ID001 Online Marketing Business Strategies that Affect Behavior through Networking 

Online Facebook Fanpage in Chonburi 
432 

ID005 Participation in waste management of people in Wattananakon Metropolitan 
Municipality. Wattananakon District Sakaeo Province 

442 

ID013 People participation in sub-district living enhancement project in 
Watthananakhon Sub-district, Watthananakhon District, Sa Kaeo Province 

453 

ID016 Business strategies of tattoo parlors : Case Study in Mueang district, Lampang 
province 

460 

ID019 Service marketing mix and service quality affecting satisfaction the use of rented 
sports fields in Mueang district, Lampang province 

469 

ID021 Marketing mix affecting decision making of tourists in choosing guesthouse 
services in Mueang district, Lampang province 

481 

ID023 Community Participation in Water Resources Management of Wangtarn Village, 
Luang Nuea Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province 

493 

ID027 Perception of Leadership Styles Affecting the Performance of Production Staff of 
Prachinburi Glass Industry Co., Ltd. 

500 

ID029 Desirable Core Competency of Employee for Islamic Cooperative in 5 Southern 
Border Provinces 

509 

ID030 Development guidelines for loan repayment of members of the Agricultural 
Cooperative Ltd. 

520 

ID033 Intraorganizational Communication Types and Organizational Commitment : A 
Case Study of Rajamangala University of Technology Srivijaya 

528 

ID044 Wisdom of Community Resources Management in the Mae Sa Watershed, 
Chiang Mai Province 

539 

ID050 The Competency for Human Resources in Retail Business 545 
ID055 Cha Payom Tea Franchise Consumption Behaviors in Mueang District, Lampang 

Province 
556 
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หน้า ฐ 

 
  

Topic: Management หน้า 
ID057 The Development of Database Management for Durable Goods in the Supply 

Department of the University 
566 

ID074 Factors Affecting Satisfactions and Willingness to Pay for Ecotourism Choices of 
People in Bangkok 

573 

ID076 Influential Factors on the Physical Responsibility of E-waste Management:  
A Case Study of LED Lamp in the Hotel of Tourism Area (Bang Saen and Nearby) 

588 

ID084 Mungrai Customary Law: Water Resource Management of Lanna People’s 
Wisdom with Consumers on the Upper Mae Ngad River Basin, Chiang Mai 
Province 

595 

ID092 Factors affecting decision making in choosing the services of Hot pan pork       
(Moo Krata) buffet restaurants in Mueang district, Lampang province 

605 

 

Topic: Marketing หน้า 
ID007 An Online Survey: Behavior and Factors Influencing the Consumers’ Vitamin 

Supplement Consumption 
616 

ID032 Marketing Mix Factors Affecting Decision to Purchase Healthy Snacks and 
Desserts of Consumers in Hatyai District, Songkhla Province 

626 

ID043 Creativity Capabilities of Tourism Business in Thailand 638 
ID049 A Comparative Study of Online Repurchase Intention towards Travel Package 

between Generation X and Generation Y 
650 

ID056 Social Media Communication, Electronic Word of Mouth Communication and 
Intention to Purchase Breast Pump Product of New Mother in Thailand 

657 

ID063 A Study of Existy Strategy on Facebook Live 669 
ID065 The development of green marketing and environmental marketing to 

consumers Chanthaburi province 
680 

ID079 Marketing communication of a Luxury Brand through Instagram Influencers 688 
ID085 Factors Affecting E-Money Usage of Consumers in Bangkok 700 
ID093 Ground Service Factors Influencing Service Quality of Low Cost Airlines at Don 

Mueang International Airport 
708 
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หน้า ฑ 

 
  

Topic: Marketing หน้า 
ID099 Knowledge Sharing Intention: Individual Factor Perspectives and Influence of 

Organizational Culture 
716 

ID102 Social Network Development Perspective on Forest Restoration in Nan Province 728 
ID103 The Satisfaction of Thai Passengers to Service of Lampang Airport 738 
ID104 Female Consumer Behavior of Fitness Club in Bangkok: The Determinants of 

Decision Making Process 
747 

ID111 Training and Development, Employee’s Performance and Job Satisfaction: A 
Case Of Low Cost Airline in Udontani Airport 

757 
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ID004 

การจ าลองเครือข่ายซับซ้อนนักศึกษาสหกิจและศึกษาปัจจัยการตอบรับอย่างอย่างยืนจาก
สถานประกอบการโดยใช้ทฤษฎีกราฟ 

The Complex Network of Cooperative Students and Study the Acceptability 
Factor from the Establishment by Using Graph Theory 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลของการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล โดยท าการแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลโครงการสหกิจศึกษากับสถานประกอบการโดยใช้ทฤษฏีกราฟในรูปแบบ
เครือข่ายความซับซ้อน (Complex Network) โดยใช้โปรแกรม Pajek เป็นเครื่องมือในการจ าลองเครือข่ายและน าเสนอการจดั
กลุ่มโครงการสหกิจศึกษาด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลแบบ Density -based spatial clustering of applications with 
noise (DBSCAN)  ด้วยโปรแกรม Orange canvas จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ Component 1 และ Component 2 
นั้น สามารถน าไปวิเคราะห์แบบ DBSCAN และน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์แบบ  K-mean และ Linear algebra เพื่อท าการ
จัดกลุ่มแบ่งประเภทสถานประกอบการ ท าให้เห็นปัจจัยการจัดกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยส่งนักศึกษาออกสห
กิจศึกษาไปสถานประกอบการที่เป็นเอกชนอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 80  และปัจจัยการตอบรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องสรุปได้ 
5 ประเด็น  
ค าหลัก  สหกิจศึกษา, สถานประกอบการ, การจ าลองเครือข่ายซบัซ้อน, ทฤษฎีกราฟ 

 
Abstract 
The purpose of this study was to analyze the data of Rajamangala University of Technology Rajamangala 
University.  The relationship between the cooperative education program and the enterprise is analyzed 
using the Complex Network graph theory.  The Pajek program is a tool for network simulation and 
presentation of clustering. The data for Component 1 and Component 2 analysis can be analyzed using the 
DBSCAN model by Orange canvas program.  The data was analyzed by K- means and Linear Algebra to 
perform group classification.  The more obvious clustering factors are.  The University sends students to co-
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op to the first private sector. 80% of the students and the continuous response to the students show that 
5 issues. 
Keywords:  Cooperative Education, Establishment, Complex Network, Graph Theory 
 
1. บทน า 

จากการเข้าร่วมโครงการสหกิจของนักศึกษาท าให้
เห็นการเช่ือมโยงกับสถานประกอบการแบบเครือข่าย 
(Complex  Network) โดยใช้ทฤษฎีกราฟ (Graph Theory) 
ได้ชัดเจนโดยแต่ละคณะจะมีสถานประกอบการเฉพาะกลุ่ม 
อาทิ เ ช่น ด้านอุตสาหกรรม  ด้านบริหารธุรกิจ  ด้าน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
สถานประกอบการที่ทางคณะจะส่งเด็กเข้าร่วมโครงการนั้น
ตอบรับทุกสถานประกอบการ  หรือแม้แต่การตอบรับ
นั กศึ กษา เข้ า ร่ วม โคร งการสหกิ จ ในปี ถั ด ไป  สถาน
ประกอบการเหล่านี้ก็มีการปฏิเสธเกิดขึ้นส าหรับการับ
นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อมองถึงประโยชน์ที่สถานประกอบการจะ
ได้รับ คือมีนักศึกษาที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
สถานประกอบการช่วยงานตลอดปีการศึกษา 
 ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะใช้เทคนิคการท า
เหมืองข้อมูล [1] เพื่อท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้า
ร่วมโครงการสหกิจของสถานประกอบการและการการตอบ
รับนักศึกษาอย่างยั่งยืนต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง เพื่อจะได้น ามาแก้ไขและพัฒนาโครงการ
สหกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยงานวิจัยนี้ใช้ทฤษฎีกราฟ 
[2] น าเสนอการจ าลองเครือข่าย (Complex network) ของ
การเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา และท าการประยุกต์
วิเคราะห์แบบ DBSCAN และน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์
แบบ  K-mean และ Linear algebra เพื่อท าการจัดกลุ่ม
แบ่งประเภทสถานประกอบการต่อไป  
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อใช้ในการศึกษาส าหรับวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนวิธีการ เทคนิค 
ที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย ประกอบด้วยหัวข้อดังนี้ 
2.1 สหกิจศึกษา (Co-operative Education) เป็นระบบ
การศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานจริง
ในองค์ กรผู้ ใ ช้บัณฑิต  (Work-based learning)  โดยให้

นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลา และได้ท างานตรงตาม
สาขาวิชาวิชาชีพและมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  ซึ่ง
ก าหนดงานเป็น โครงง านพิ เศษที่ ส ามารถท าส า เร็ จ
ได้  ภายใน  4 เดือน  โดยองค์กรผู้ ใ ช้บัณฑิตจะจัดหาพี่
เลี้ยง (Mentor หรือ Job Supervisor) ท าหน้าที่ก ากับและ
ดูแล การท างานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ช่วยให้บัณฑิต
สามารถเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ที่เป็นความต้องการของ
องค์ผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี  โครงการสหกิจศึกษา เป็น
ระบบการศึกษาที่เน้นการปฏิบัติงานในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
อย่างมีระบบโดยใน [3] ได้ศึกษาและก าหนดปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการศึกษาด้านวิศวกรรมความ
ร่วมมือกับสถานประกอบการโดยการควบคุมส าหรับการมี
สิทธิ์ข้อมูลระยะยาวและหลายตัวแปรจาก 6 สถาบันที่
แตกต่างกันแต่ละที่มีโครงการเข้าร่วมสหกิจศึกษา และใน [4] 
ได้สร้างขีดความสามารถและความร่วมมือการศึกษาของ
องค์กรสถาบันการศึกษาและน าเสนอข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์สหกิจศึกษาขององค์กรสถาบันการศึกษา ถือเป็น
กุญแจส าคัญในการด าเนินการตามแผนส าหรับการให้ความรู้
และปลูกฝังเยาชนซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพของการ
ปฏิรูปการศึกษาด้านวิศวกรรม 
2.2 เครือข่ายซับซ้อน (Complex Network) เป็นลักษณะ
การเช่ือมโยงแบบโลกใบเล็ก(Small world) คือ เครือข่าย
ซับซ้อนซึ่งมีอยู่มากมายทุกหนทุกแห่ง ทั้งในธรรมชาติและ
มนุษย์สร้ างขึ้น  มี โครงสร้ างประกอบด้วยจุด  nodes 
(vertices) จ านวนมากที่เช่ือมโยงกันด้วยเส้น links (edges) 
โดย [5] ท าการจ าลองเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและการสร้าง
แบบจ าลองในอนาคตส าหรับวิศวกรรมเครือข่ายเป็นสิ่ง
ส าคัญมาก เพราะเครือข่ายได้ขยายอย่างต่อเนื่อง และการ
พัฒนาต้องเป็นไปตามแผนกรอบหลักสูตรเพื่อการวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีระยะที่  7  โดยจะทดสอบและจ าลอง
เครือข่ายในอนาคตที่ถูกต้อง นอกจากนี้ [6] ได้ศึกษาการ
จ าลองเครือข่ายซับซ้อนของหลอดเลือดในสมอง ลักษณะ
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เซลล์ ชีววิทยาของสิ่ งมี ชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ในทาง
การแพทย์ 
2.3 การหาค่าความเป็นศูนย์กลางของระบบเครือข่าย 
(Betweenness Centrality) เป็นวิธีการน าเสนอจุดที่มี
ความส าคัญ โดยที่ [7] ได้ศึกษาวิธีการระบุของยีนมะเร็งเต้า
นม โดยท าการหาจ านวนของยีน ที่จะเป็นมะเร็งเต้านมแสดง
ในลักษณะกราฟ  เช่น TP53 BRCA 1 แต่ลักษณะยีนที่ได้
ออกมาในลักษณะจุดศูนย์กลางของกราฟ ยังสามารถที่จะ
น าไปวิเคราะห์ถึงโรคอื่นท่ีวิเคราะห์ได้จากกลุ่มยีนอีก 
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2.4 ทฤษฏีกราฟ  โดยกราฟ (Graph) ประกอบด้วยโหนด 
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รูปที่ 1 องค์ประกอบของกราฟ 

 

ซึ่งกราฟ (Graph) ประกอบด้วยโหนดจ านวน 6 
โหนด เมื่อ N(G) = {N1, N2, N3, N4, N5, N6}, เส้นเช่ือม
จ านวน 7 เส้น เมื่อ E(G) = {E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7} } 
เขียนความสัมพันธ์ระหว่างโหนดคือ E={{N1, N2}, {N1, N5}, 
{N2, N3}, {N2, N6}, {N3, N4}, {N4, N5}, {N5, N6}}   
2.5 เทคนิคการจัดกลุ่ม เทคนิค Density-based spatial 
clustering of applications with noise ( DBSCAN) 
เกิดจากความหนาแน่นจากการจัดกลุ่มเชิงพื้นที่ของการ
ประยุกต์ใช้งานกับเสียงรบกวนแนวความคิดหลักของความ
หนาแน่นของวิธีการจัดกลุ่มตามคือการหาภูมิภาคของความ

หนาแน่นสูงและความหนาแน่นต่ าที่มีความหนาแน่นสูง
ภูมิภาคถูกแยกออกจากพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ า วิธีการ
เหล่านี้สามารถท าให้มัน ง่ายที่จะค้นพบกลุ่มมากกว่า
โดยเฉพาะความหนาแน่นจากการจัดกลุ่มเชิงพื้นที่ของการ
ประยุกต์ใช้งานกับเสียงรบกวน ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม 
DBSCAN แสดงให้เห็นช่องทางของความสามารถค้นพบกลุ่ม
ของรูปร่างโดยสามารถแยกแยะความแตกต่างเสียงโดยใช้
วิธีการเข้าถึงพื้นที่ละมีประสิทธิภาพแม้ส าหรับฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่ขนาดใหญ่  โดยใน [8] ได้น า วิธีการจัดกลุ่ม DBSCAN 
มาใช้เพื่อดูพื้นที่ที่แตกต่างกันของความหลากหลายของ
พฤติกรรมของการใช้ไฟฟ้า ส าหรับภูมิภาคต่างๆ เพื่อระบุ
แผนการจ่ายไฟที่แตกต่างกัน เนื่องจากการเติบโตอย่าง
รวดเร็วของเศรษฐกิจจีนและการปรับปรุงมาตรฐานการครอง
ชีพของผู้คน โดยมองที่ความแตกต่างในระดับภูมิภาคในการ
ใช้พลังงานมีมากขึ้นและลักษณะการบริโภคของภูมิภาคต่างๆ
มีความหลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่
เพิ่มขึ้นส าหรับการผลิตไฟฟ้ารัฐกริดคอร์ปอเรชั่นจึงเริ่มสร้าง
ความเข้มแข็งในการสร้างสมาร์ทกริดด้วยข้อมูลดิจิตอลออโต
เมช่ันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการให้บริการที่
มีคุณภาพได้ดียิ่งข้ึน 
2.6 เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล  เป็นเทคนิคเพื่อค้นหา
รูปแบบ (pattern) ของจากข้อมูลจ านวนมหาศาลโดย
อัตโนมัติ โดยเทคนิคเหมืองข้อมูล [1] ใช้ขั้นตอนวิธีจากวิชา
สถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง และ การรู้จ าแบบ ทั้งนี้นักวิจัยได้
น าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล มาท าการประยุกต์วิเคราะห์
แบบ DBSCAN และน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์แบบ  
 K-mean และ Linear algebra เพื่อท าการจัดกลุ่มแบ่ง
ประเภทสถานประกอบการ  
2.7 โปรแกรม Pajek เป็นโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์
โ คร งสร้ า ง เ ครื อข่ า ยทางสั งคม  โดยมี จุ ด เ ด่ น ได้ แก่
ความสามารถส าหรับการวิเคราะห์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ใน
กลุ่มต่างๆ ในเครือข่าย เพื่ออธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก [9] ซึ่งมี [10] ได้น าเสนอการวิเคราะห์เครือข่ายทาง
สังคม (SNA) กับการศึกษาเครือข่ายปฏิสัมพันธ์ทางชีววิทยา 
อีกทั้ง [11] ได้ใช้ซอฟต์แวร์ Pajek เพื่อจ าลองแบบจ าลอง
ส าหรับการประเมินเครือข่ายหุ้น 

3

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A
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2.8 โปรแกรม Orange canvas เป็นโปรแกรมการท า
เหมืองข้อมูล [1] โดยสร้างแบบจ าลองใช้งานง่าย เป็น
โปรแกรม (open source) รองรับทุกแพลตฟอร์ม โดยใน 
[12] ได้น า โปรแกรม Orange canvas ไปท าการวิเคราะห์ 
SOM (self-organizing maps) เพื่อแสดงการท านายผล
วิดี โอออนไลน์ ที่มีรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย
ช่องทาง ในการติดต่อสื่อสารข้อมูลถึงกัน 
3. วิธีด าเนินการ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับจ าลองเครือข่ายและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตอบรับการเข้าร่วมโครงการสหกิจของ
สถานประกอบการด้วยเทคนิค DBSCAN  ในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยการด าเนินงานประกอบด้วย 5 ขั้นตอน  
 

 
 

รูปที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

จากรูปที่ 2  ขั้นที่ 1 ศึกษาข้อมูลของโครงการสห
กิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ว่ามีคณะใดที่เข้า
ร่วมโครงการสหกิจและรวบรวมรายช่ือสถานประกอบการที่
แต่ละคณะได้ท าการส่งนักศึกษาออกสหกิจ 

ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการประมวลผล โดยท าการ
คัด เลือกแอททริบิ วต์ที่ ใ ช้ ในการด า เนินงาน จากนั้น
ด าเนินการแปลงข้อมูลในแต่ละแอททริบิวต์ให้อยู่ในรูปแบบ

โปรแกรม Pajek และโปรแกรม Orange ส าหรับน าไป
ประมวลผล  

ขั้ น ตอนที่  3 ใ ช้ โ ป รแกรม  Pajek วิ เ ค ร า ะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูลโครงการสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการโดยใช้ ทฤษฏีกราฟในรูปแบบเครือข่ายความ
ซับซ้อน (Complex Network) 

ขั้นตอนที่ 4 ประกอบด้วย 2 ส่วนคือใช้โปรแกรม 
Orange เพื่อท าการจัดกลุ่ม และด้วยใช้โปรแกรม weka เพื่อ
จ าแนกข้อมูล โดยเลือกชุดทดสอบเป็นชุดฝึกสอน(Use 
training set) 

ขั้นตอนที่ 5 คือ การน าผลการวิเคราะห์จากการ
ประมวลผลในขั้นที่ 3 และขั้นที่ 4 มาสรุปผลลัพธ์ 

 
4. ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ จาก
เว็บไซต์ ของงานสหกิจศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลทั้งหมด ได้ท าการแบ่ง
ข้อมูลส าหรับใช้ในการทดสอบออกเป็น 3 กลุ่มเพื่อน าไปใช้
วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย ซึ่งมีขั้นตอนการ
ทดลองและสรุปผลดังต่อไปนี้ 

4.1 การแสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลโครงการสหกิจ
ศึกษากับสถานประกอบการโดยใช้ ทฤษฎีกราฟในรูปแบบ
เครือข่ายความซับซ้อน (Complex Network) สามารถที่จะ
วิเคราะห์ลักษณะโครงสร้างพื้นฐานได้ดังรูปที่ 3 
          

 
 

รูปที่ 3 โครงสร้างเครือข่ายแบบซับซ้อนโครงการสหกิจศึกษา 

 จากรูปที่ 3 แสดงถึงลักษณะของเครือข่ายซับซ้อน 
โดยการท างานแสดงลักษณะการเช่ือมต่อของโหนดต่างๆ ท่ี
ติดต่อกัน ในลักษณะกราฟ ท าให้เห็นถึงภาพรวมของงานสห
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กิจศึกษา โดยกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 268 โหนด  มาท าการ
วิเคราะห์ และจ าลองผลในลักษณะ Complex Network   

 

4.2 การจัดกลุม่สถานประกอบการด้วยเทคนิค  
Density -based spatial clustering of applications 
with noise (DBSCAN) 

 
 

รูปที่ 4 การวิเคราะห์แบบ DBSCAN 
 

จากรูปที่ 4 แสดงข้อมูลการวิเคราะห์แบบ DBSCAN ดังนี ้
Component 1 คือ (X) 
Component 2 คือ (Y)  

Component*1*และ*Component*2*ใช้ส าหรับ
ปรับระยะมุมมองในด้านต่างๆ โดยให้สามารถน ามาค านวณ
ได้ง่ายขึ้น และท าให้เห็นปัจจัยการจัดกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น 
โดยแสดงการวิเคราะห์แบบ DBSCAN สรุปผลจากการ
วิเคราะห์ได้น าหน่วยงานเอกชนเป็นตัวหลักในการวิเคราะห์
วงกลม วงที่ใกล้ที่สุดท าให้เห็นว่ามีสาขาที่เข้าร่วมกับเอกชน
มากที่สุดอยู่หนึ่งสาขาโดยที่ต้องท าการวิเคราะห์ว่าสาขาไหน
อยู่ใกล้วงกลมมากท่ีสุดถ้าใกล้มากก็หมายความว่าร่วมงานกนั
มาก 

4.3 การวิเคราะห์ลักษณะการจัดกลุ่มด้วยเทคนิค 
K-mean 

  
รูปที่ 5 การวิเคราะห์แบบ K-mean 

จากรูปที่ 5 แสดงการวิเคราะห์แบบ K-means 
สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อย โดยน ามาวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกับสถานประกอบการที่เข้าร่วมการรับนักศึกษาออกสห
กิจในหน่วยงานของตนเองโดยข้อมูลที่วิเคราะห์ คือ ดูกลุ่ม
ข้อมูลย่อยว่าสาขาวิชาต่างๆ ส่งนักศึกษาออกสหกิจไปใน
หน่วยงานใดบ้าง โดยจากการวิเคราะห์หน่ วยงานที่รับ
นักศึกษาออกสหกิจมากสุดได้แก่หน่วยงาน เอกชน รองลงมา
เป็นหน่วยงาน รัฐบาลและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจตามล าดับ 

 
4.4 การวิเคราะห์แบบ Linear algebra 

 
รูปที่ 6 การวิเคราะห์แบบ Linear algebra 

แสดงการวิเคราะห์แบบ Linear algebra สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลมาได้โดยน ากลุ่มข้อมูลมาวิเคราะห์โดยมี 
จ านวนนักศึกษา สาขาวิชาและหน่วยงานที่เข้าร่วม โดยการ
วิเคราะห์นั้นจะหากลุ่มข้อมูลโดยวิเคราะห์จากกลุ่มข้อมูล
ต่างๆ ทีละกลุ่มและแบ่งสาขาโดยจะวัดไดว้่าสาขาแตล่ะสาขา
แตกต่างกันอย่างไร ซึ่งจากผลของการวิเคราะห์กลุ่มข้อมูลอยู่
ตรงส่วนกลางมากกว่าส่วนอื่น จากการค านวณด้วยจ านวน
คนพบว่ามีการรับนักศึกษาออกสหกิจจ านวน 1 คน โดยแต่
ละสาขาวิชาจะแบ่งตามสีต่างๆ ผลที่ได้ คือ สาขาการบัญชีมี
จ านวนสถานประกอบการมากกว่าสาขาอื่น นั้นหมายความ
ว่าสาขาการบัญชีมีนักศึกษามากและมีสถานประกอบการ
รองรับไม่เพียงพอซึ่งดูได้จากมีนักศึกษาจ านวนมากเข้าร่วม
สถานประกอบการแห่งเดียวโดยที่ดูจากการวิเคราะห์ Linear 
algebra ซึ่งมีจุดที่รับนักศึกษามากที่สุดในทุกสาขา 
 4.5 การจัดกลุ่มแบ่งประเภทสถานประกอบการ  
ตารางที่ 1 การจดักลุม่แบ่งประเภทสถานประกอบการ 
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ประเภทสถาน
ประกอบการ 

ร้อยละ 

บริษัทเอกชน 80 
รัฐบาล 8 

รัฐวิสาหกิจ 12 

 
 จากตารางที่ 1 สามารถแบ่งกลุ่มสถานประกอบการ
หลักออกได้เป็ 3 กลุ่ม โดยนักศึกษาที่ได้ออกสหกิจจะเข้ารว่ม
โครงการสหกิจศึกษาแต่ละที่มากกว่า 1 คน ซึ่งจะเห็นได้ว่า
จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษากับสถานประกอบการ
ที่เป็นเอกชนอันดับหนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา คือ 
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12 และ รัฐบาลร้อยละ 8 โดยแสดงใน
ลักษณะกราฟดังรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 การเข้ารว่มสหกจิแบ่งตามกลุ่มประเภทสถาน

ประกอบการ 

4.6 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการ
สหกิจของสถานประกอบการด้วยเทคนิค Information Gain 
 การเลือกฟีเจอร์โดยการค านวณค่า Information Gain 
เพื่อใช้เป็นค่าน้ าหนักในการคัดเลือกฟีเจอร์นั้น โดยท าการ
เลือกข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง Train Set 

จากปัจจัยการตอบรับของนักศึกษาสหกิจสามารถ
สรุปได้ คือ 

1. สถานประกอบการยอมรับนักศึกษาสหกิจศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
เตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 30 ช่ัวโมง 

2. ในกรณีที่หลักสูตรด าเนินการระบุรายวิชาเตรยีม
ความพร้อมสหกิจศึกษาไว้ในแผนการศึกษา นักศึกษาต้อง
ผา่นการเรียนรายวิชาดังกล่าว 

3. การรับนักศึกษาสถานประกอบการไม่ได้มอง
เกรดเฉลี่ยว่าต้องสูง เพราะการรับนักศึกษาเข้าไป สามารถที่
จะปรับพ้ืนฐานให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมได้ 

4. การรับนักศึกษาสหกิจ สถานประกอบการอยาก
ได้แบบหลายสถาบัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กัน ไม่ได้ผูกติด
ว่าต้องเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยใดเป็นหลัก 
5. ในกรณีที่ทางมหาวิทยาลัย ส่งนักศึกษาสหกิจอย่าง
ต่อเนื่อง ทางสถานประกอบการยินดีตอบรับเสมอ 
 

 
 

รูปที่ 8 การจัดกลุ่มปัจจยัการรับนักศึกษา 
จากรูปที่ 8 แสดงการการจัดกลุ่มปัจจัย ในแต่ละ

สถานประกอบการ สามารถรองรับนักศึกษาได้หลากหลาย
ต าแหน่งงาน เพราะบางสถานประกอบการมีขนาดใหญ่ มี
หลายแผนก ท าให้นักศึกษาสามารถลงในต าแหน่งที่แตกต่าง
กันได้ โดยแยกออกเป็นความคล้ายคลึงกันในแต่ละสาขา  
โดยบางต าแหน่งงาน มีการรับนักศึกษา 2 สาขาที่มีความ
คล้ายเคียงกัน เพื่อสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น  

ปัจจัย A : นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์การ
ออกแบบอาคารสถานท่ี 
      ปัจจัย B : นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ตกแต่งภาพ
กราฟฟิก ที่ได้จากปัจจัย A เพื่อน าไปพัฒนาเว็บไซต์บริษัท 
 

5. สรุป 
 ผลการศึกษาการจ าลองความสัมพันธ์เครือข่ายและ
ศึกษาปัจจัยการตอบรับนักศึกษาสหกิจอย่างยั่งยืน นั้นโดย
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากจากเจ้าหน้าที่ และผู้ดูแล
งานสหกิจศึ กษา และข้อมู ลจากเว็บ ไซต์  โดย แสดง
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ความสัมพันธ์ของข้อมูลโครงการสหกิจศึกษากับสถาน
ประกอบการโดยใช้ ทฤษฎีกราฟในรูปแบบเครือข่ายความ
ซับซ้อน (Complex Network) จะเห็นได้ว่าข้อมูลที่น ามา
วิเคราะห์ Component 1 และ Component 2 นั้น สามารถ
น าไปวิเคราะห์แบบ DBSCAN และน าข้อมูลที่ได้ท าการ
วิเคราะห์แบบ  K-mean และ Linear algebra เพื่อท าการ
จัดกลุ่มแบ่งประเภทสถานประกอบการ ท าให้เห็นปัจจัยการ
จัดกลุ่มที่ชัดเจนมากขึ้น จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยส่งนักศึกษา
ออกสหกิจศึกษาไปสถานประกอบการที่เป็นเอกชนอันดับ
หนึ่ง คิดเป็นร้อยละ 80  และปัจจัยการตอบรับนักศึกษา
อย่างต่อเนื่องสรุปได้ 5 ประเด็น 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ ได้ รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์  สัญญาหมายเลข 
A55/2560 
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การประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน ้าใต้ดิน กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี 
Vulnerability Assessment of Groundwater: Case Study in Ratchaburi Province 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่องการประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้้าใต้ดิน ในพื้นที่ศึกษาจังหวัดราชบุรี เป็นการศึกษาด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial analysis) ด้วยแบบจ้าลองทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS modeling) ที่เรียกว่า
แบบจ้าลอง DRASTIC ซึ่งเป็นการประเมินความเปราะบางเชิงเปรียบเทียบในการที่มลสารต่างๆ จากผิวดินซึมลงสู่ช้ันน้้าบาดาล 
วิธีการศึกษาพิจารณาข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความลึกถึงระดับน้้าบาดาล (Depth to water table, D), 
2) อัตราการซึมผ่านของน้้าลงสู่ช้ันน้้าบาดาล (Net recharge, R), 3) ลักษณะของช้ันหินน้้าบาดาล (Aquifer media, A), 4) 
สมบัติดิน (Soil media, S), 5) ความลาดชันของภูมิประเทศ (Topography, T), 6) สมบัติของวัสดุที่อยู่เหนือช้ันน้้าบาดาล 
( Impact of vadose zone, I) และ 7) ค่าความน้าทางชลศาสตร์ของช้ันน้้าบาดาล (Hydraulic Conductivity of the 
aquifer, C) น้าข้อมูลทั้ง 7 ปัจจัย มาวิเคราะห์เชิงพื้นที่ร่วมกัน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลแต่ละปัจจัยจะถูก
ก้าหนดค่าน้้าหนักและค่าคะแนน โดยแบ่งกลุ่มข้อมูลออกเป็นช่วงๆ และให้ค่าคะแนนของแต่ละช่วง ผลจากการวิเคราะห์ได้ค่า
ดัชนีความเปราะบาง (DRASTIC Index Value) แสดงถึงระดับความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของมลพิษของช้ันน้้าบาดาล 
ผลการวิจัยพบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดราชบุรี มีความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้้าใต้ดินทั้งหมด 4 ระดับ คือ ระดับ
ค่อนข้างสูง คิดเป็นร้อยละ 33 ความเปราะบางระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25 ความเปราะบางอยู่ในระดับสูงและค่อนข้าง
ต่้า คิดเป็นร้อยละ 16 และความเปราะบางระดับต่้ามาก คิดเป็นร้อยละ 10 พื้นที่ที่มีความเปราะบางอยู่ในเกณฑ์สูง ควร
ระมัดระวังส้าหรับการประกอบกิจกรรมใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการปนเปื้อนของมลพิษลงสู่ช้ันน้้าใต้ดิน ซึ่งพบกระจายอยู่
ในบางพื้นที่ของทุกอ้าเภอ จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ อ้าเภอบ้านคา ปากท่อ สวนผึ้ง และจอมบึง และอ้าเภอโพธาราม 
ตามล้าดับ การเปรียบเทียบแผนที่แสดงความเปราะบางกับข้อมูลคุณภาพน้้าบาดาล ค่าปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ 
(Total Dissolve Solid: TDS) มีพื้นที่ที่มีระดับความเปราะบางสูงสุด พบว่า มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังด้านการปนเปื้อนลงสู่ช้ันน้้า
ใต้ดิน คือ พ้ืนที่อ้าเภอโพธาราม มีพื้นที่เฝ้าระวัง 39.22 ตร.กม. ผลการเปรียบเทียบแผนที่แสดงความเปราะบางกับค่าปริมาณ
ไนเตรท พบว่ามีพื้นที่ท่ีต้องเฝ้าระวังด้านการปนเปื้อนลงสู่ช้ันน้้าใต้ดิน คือ พื้นที่อ้าเภอปากท่อ มีพื้นท่ีเฝ้าระวัง 6.36 ตร.กม.จึง
ต้องควรระมัดระวังส้าหรับการประกอบกิจกรรมใดๆที่อาจเป็นแหล่งก้าเนิดสารมลพิษบนผิวดิน  

ค้าหลัก  แบบจ้าลอง DRASTIC, ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, น้้าบาดาล 
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Abstract 
The vulnerability assessment of contaminated groundwater is evaluated by using  spatial analysis and GIS 
modeling, called DRASTIC. The aim is to identify the contaminants from the topsoil, that leak into the 
groundwater system. The methodology was analyzed by using seven parameters, such as depth to water 
table (D), net recharge (R), aquifer media (A), soil media  (S), topography (T), impact of vadose zone (I), and 
hydraulic conductivity (C). The parameters are set by measuring weight and rate, then divided into range 
and given value points in each range. As a result of DRASTIC analysis, the DRASTIC index value indicated 
that the level of leaked contaminants were pollutants for the groundwater in the study area. Consequently, 
most of the study area was at a high level of vulnerability to groundwater contamination. The results of the 
study were divided into four levels such as thirty three percent for a high level, twenty five percent for a 
medium level, sixteen percent for a high to low level, and ten percent of low level. An awareness of the 
impact for risky activities, such as pollutants leaking into the groundwater, were found from the highest to 
the lowest levels in scattering areas, for example, the districts of Ban Kha, Paktho, Suan Phung, Chom Bueng, 
and Pho Tha Ram, respectively. The comparison between the vulnerability of groundwater quality, and 
Total Dissolve Solid (TDS) found that the Pho Tha Ram district of 39.22 square kilometers, had a high level 
of vulnerability of groundwater contamination. Moreover, the results of the comparison between nitrate 
and the vulnerability of groundwater contamination map also found that the Pak Tho District contained 6.36 
square kilometers . Which need to be monitored continuously. 
Keywords:  Drastic Model, Geographic Information System. Groundwater  
 
1. บทน้า 
 น้้าบาดาลเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และถูกน้ามาใช้
ประโยชน์อย่างมากในปัจจุบันเพื่อการอุปโภค บริโภค การ
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ซึ่งการพัฒนาน้าน้้าบาดาล
ขึ้นมาใช้นี้ หากท้าในลักษณะที่ไม่ถูกต้องจะท้าให้ระดับน้้า
บาดาลลดลงอย่างมาก และเป็นการลดลงที่ไม่สัมพันธ์กับการ
เพิ่มเติมของน้้าบาดาลตามธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบ
ตามมาทั้งในแง่ของแผ่นดินทรุด การแทรกซึมของน้้าเค็ม 
การปนเปื้อนของน้้าบาดาล ปัจจุบันประเทศไทยก้าลัง
ประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรน้้าบาดาลทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลกระทบของการพัฒนา การใช้
ประโยชน์ที่ดิน การเติบโตของชุมชนเมืองและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ ท้าให้แหล่งน้้าใต้ดินมีแนวโน้มเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อนสูง (กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, 2551) 
 ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับน้้าใต้ดินโดยทั่วไป
จะมุ่งเน้นไปท่ีผลกระทบของมลพิษที่ท้าให้คุณภาพน้้าบาดาล

ต่้าลง จนอาจส่งผลเสียต่อการใช้งานของมนุษย์ การเพิ่ม
จ้านวนประชากรและขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม ส่งผลให้
น้้าทิ้งจากบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมมีปริมารเพิ่มขึ้น 
ซึ่งเป็นสาเหตุของการปนเปื้อนลงสู่น้้าบาดาลได้  (Atiqur 
Rahman, 2008) 
 จังหวัดราชบุรี  ซึ่งตั้งอยู่ ในพื้นที่ภาคกลางด้านทิศ
ตะวันตก ในปัจจุบันพบว่าจังหวัดราชบุรีมีการพัฒนาน้้า
บาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน ในด้าน
กิจกรรมการอุปโภค บริโภค อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว 
มีแหล่งสุ่มเสี่ยงของสารปนเปื้อนหลายแหล่ง จากกิจกรรม
ของมนุษย์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสาเหตุหลักทั้งจากแหล่งชุมชน 
การเกษตรกรรม การปนเปื้อนจากแหล่งของเสียบนพื้นดินท่ี
เกิดจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีในทางเกษตรกรรม โรงงาน
อุตสาหกรรม และสถานีบริการน้้ามันท่ีกระจายอยู่ทั่วไปของ
จังหวัดราชบุรี ตลอดจนการทิ้งขยะหรือการฝังกลบขยะของ
ท้องถิน่เอง   
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 การปนเปื้อนของมลสารไนเตรทในน้้าใต้ดิน ซึ่งปริมาณ
สูงหรือต่้าขึ้นอยู่กับปริมาณการรับไนเตรทจากแหล่งต่างๆ 
เช่น จากของเสียหรือสิ่งสกปรกจากชุมชนการชะล้างหน้าดิน
ในพื้นทีเกษตรกรรม น้้าท่ีมีปริมาณไนเตรทสงูจะเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพได้หากน้าน้้ามาใช้ในการบริโภคหรือการผลิต
น้้าประปา น้้าที่มีไนเตรทละลายอยู่หากพบในปริมาณสูง 
โดยเฉพาะในเด็กทารกจะท้าให้ท้าให้เด็กเกิดโรค "Blue-
baby syndrome"  หรือ methemoglobinemia และมัก
เกิดในเด็กทารกอายุต่้ากว่า 4 เดือนที่ดื่มน้้ามีไนเตรทเจือปน
ในปริมาณสูง ซึ่งอาการของ บลู เบบี้ ซินโดรมซ์ จะเป็นใน
ลักษณะที่แบคทีเรียในล้าไส้เปลี่ยนรูปของไนเตรทให้เป็นไน
ไตรท์  และไนไตรท์นี้จะไปดูดซับและรวมตัวกับฮีโมโกลบิน  
เป็นเมทีโมโกลบิน  ส่งผลให้การล้าเลียงออกซิเจนไปใช้ใน
ร่างกายลดลง  เท่ากับว่าเป็นการไปขัดขวางการท้างานของ
ฮีโมโกลบินในเลือด ท้าให้ผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ  เนื้อตัวเขียว 
และอาจเสียชีวิตได้ (ณัฐวิภา อ้ิวสกุล , 2550) และของแข็ง
ละลายน้้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids; TDS) หมายถึง 
ของแข็งที่ละลายน้้าได้ ท้าให้สามารถลอดผ่านกระดาษกรอง
ใยแก้วที่มีขนาดรูกรองประมาณ 1.2 ไมครอน ประกอบด้วย
อนุภาคของคอลลอยด์ที่มีขนาดเล็กกว่ารูกระดาษกรอง และ
โมเลกุลของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่ละลายน้้า 
ปริมาณของแข็งที่ละลายน้้าได้ จะเป็นตัวบ่งบอกความ
บริสุทธ์ิของน้้าและคุณภาพของน้้ามีผลกระทบต่อการอุปโภค
บริโภค ส้าหรับน้้ากระด้างถ้าค่า TDS สูง บ่งช้ีว่าน้้านั้นมี
ความกระด้างสูง ถ้าค่าTDS สูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน จะบ่ง
บอกน้้าเค็มหรือน้้าน้้าสกปรก แหล่งที่มาหลักของสารที่
ละลายในน้้าทั้งหมด ได้แก่ น้้าทิ้งทางการเกษตรและที่อยู่
อาศัย การชะล้างของการปนเปื้อนของดิน อุตสาหกรรม
ปล่อยน้้าเสีย ค่า TDS ถูกใช้เป็นตัวบ่งช้ีทั่วไปของคุณภาพน้้า  
 ดังนั้นปัญหามลภาวะที่เพิ่มมากขึ้นเหล่านี้ ในที่สุดแล้ว
มีโอกาสที่จะแทรกซึมลงสู่ช้ันน้้าใต้ดิน ซึ่งในจังหวัดราชบุรีมี
ปริมาณการใช้น้้าบาดาล ประมาณ 133 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี(กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, 2560) สืบเนื่องจากเหตุการณ์
ที่ประชาชนในพ้ืนท่ีต้าบลน้้าพุ อ้าเภอเมืองราชบุรี และต้าบล
รางบัว อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ร้องเรียนต่อส่วน
ราชการว่าได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการ

โรงงานของบริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ้ากัด 
เกี่ยวกับมลพิษทางกลิ่นและการปล่อยน้้าเสียของโรงงาน 
บริษัทฯได้ประกอบกิจการการคัดแยกขยะสิ่งปฏิกูลที่ไม่ใช้
แล้วในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งได้ด้าเนินการมาตลอด ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2544 เป็นระยะเวลากว่า16 ปี จนถึงปัจจุบัน การ
ด้าเนินการที่ผ่านมามีปัญหาของการร้องเรียนในเรื่องของน้้า 
มลภาวะต่างๆ สืบเนื่องจากแหล่งน้้าสาธารณะที่ประชาชน
เคยใช้อยู่นั้นมีการปนเปื้อนสารเคมี และกรมควบคุมมลพิษ
ได้มีหนังสือแจ้งให้ประชาชนระงับการใช้น้้าในบ่อน้้าบาดาล 
จ้านวน 2 บ่อ ประกอบกับกรมทรัพยากรน้้าบาดาลเข้าร่วม
แก้ ไขปัญหาเรื่ องร้อง เรี ยนการประกอบกิจการของ
บริษัทแวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จ้ากัด และเก็บ
ตัวอย่างน้้าภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบ ตั้งแต่ พ.ศ.
2556 ถึง พ.ศ.2560 พบสารโลหะหนักประเภทนิกเกิลที่มีค่า
เกินมาตรฐานคุณภาพน้้าใต้ดิน และสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
(Volatile Organic Compounds: VOCs) 
 การป้องกันดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้จ้าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องทราบถึงศักยภาพของแหล่งน้้าใต้ดินเสียก่อนว่า
บริเวณใดมีโอกาสถูกปนเปื้อนมากกว่าหรือน้อยกว่าบริเวณ
อื่นๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นช่วยในการตัดสินใจในการ
วางแผนส้าหรับกิจกรรมต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ของน้้าใต้ดิน การประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อน
ของน้้าใต้ดินจึงมีความส้าคัญมาก ซึ่ งการประเมินการ
ปนเปื้อนต้องใช้ข้อมูลปริมาณมาก ดังนั้น จึงต้องมีระบบที่
ออกแบบมาเพื่อจัดการกับข้อมูลปริมาณมากๆ เหล่านี้   
ส้าหรับการวิจัยในครั้งนี้ได้น้าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มา
วิเคราะห์จัดท้าแผนที่ระดับความเปราะบางต่อการปนเปื้อน
ของแหล่งน้้าใต้ดิน โดยใช้แบบจ้าลอง DRASTIC ซึ่งถูกพัฒนา
โดย Aller et al. (1987)  แบบจ้าลองที่สร้างขึ้น โดยอาศัย
ปัจจัยทางอุทกธรณีวิทยา 7 ปัจจัย ได้แก่ Depth to Water 
table (D), Net Recharge (R), Aquifer Media (A), Soil 
Media (S), Topography (T), Impact of Vadose Zone 
 Media (I) และ Hydraulic Conductivity of the Aquifer 
(C) โดยน้าตั วย่อของแต่ละปัจจัยมารวมกันตั้ ง ช่ือว่ า 
DRASTIC จึงถูกน้ามาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือในการป้องกัน
ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษของแหล่งน้้าใต้ดินของจังหวัด
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ราชบุรีต่อไป 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินความ
เปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้้าใต้ดิน ในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี โดยใช้แบบจ้าลอง DRASTIC 2) เพื่อเปรียบเทียบ
แผนที่แสดงความเปราะบางที่ได้จากแบบจ้าลอง DRASTIC 
กับ ผลการวิเคราะห์ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total 
Dissolved Solid: TDS) และปริมาณไนเตรทในน้้าบาดาล 3)
สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับการวางแผนในการท้า
กิจกรรมต่างๆ เช่น การวางแผนการใช้ที่ดิน การก้าหนดที่ตั้ง
ของแหล่งฝังกลบขยะ การบริหารจัดการและมาตรการ
ป้องกันการปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดินในพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 
  
อุปกรณ์และวิธีการ 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็น
ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) เป็นเครื่องมือหลักใน
การศึกษา ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้ซอฟต์แวร์หลักคือ 
Arc Map v.9.3 ในการน้าเข้าข้อมูล การจัดเก็บและรวบรวม
ข้อมูลในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูล น้าเสนอ
ข้อมูล รวมทั้งโปรแกรมสนับสนุนเช่น Microsoft Office 
Word , Microsoft Office Excel  ซึ่งข้อมูลทางกายภาพของ
พื้นที่ เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ข้อมูลธรณีวิทยา ข้อมูลอุทก
ธรณีวิทยา ความลาดชัน ข้อมูลชุดดิน  ข้อมูลบ่อน้้าบาดาล 
ฯลฯ มาวิเคราะห์และประมวลผลร่วมกัน ในการวิเคราะห์
ข้อมูล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ด้วยการซ้อนทับ
ข้อมูล (Overlay Analysis) 
  
วิธีการศึกษา 
 1. ก้าหนดปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ 
ได้จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดย การประเมินความ
เปราะบางต่อการปนเปื้อนต่อมลภาวะของช้ันน้้าใต้ดิน วิธีนี้
พิจารณาข้อมูลทางอุทกธรณีวิทยา 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความ
ลึกถึงระดับน้้าบาดาล (Depth to water table, D) 2) อัตรา
การซึมผ่านของน้้าลงสู่ช้ันน้้าบาดาล (Net recharge, R) 3) 
ลักษณะของช้ันหินให้น้้าบาดาล (Aquifer media, A) 4) 
สมบัติดิน (Soil media, S) 5) ความลาดชันของภูมิประเทศ 
(Topography, T) 6) สมบัติของวัสดุที่อยู่เหนือช้ันน้้าบาดาล 

(Impact of vadose zone, I) และ 7) ค่าความน้าทางชล
ศาสตร์ของช้ันน้้าบาดาล (Hydraulic Conductivity of the 
aquifer, C)  
 2. การประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้้า
ใต้ดินด้วยแบบจ้าลอง ดราสติก (DRASTIC)  ประเมิน
ศักยภาพการปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดิน สามารถน้าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกสภาพอุทกธรณีวิทยาและเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่ วไป ถือเป็นวิธีทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
( Geographic Information System, GIS) ชนิ ด ห นึ่ ง ใ น
รูปแบบของแบบจ้าลองดัชนี (index model) เนื่องจากต้อง
อาศัยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ในการการรวบรวม จัดเก็บ 
ปรับปรุง วิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูล โดยข้อมูลปัจจัย
สภาพอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่ที่ใช้ใน DRASTIC ทั้งหมดจะ
ถูกแปลงให้เป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ (geospatial 
data) ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงพื้นที่  (spatial data) และ
ข้อมูลลักษณะประจ้า (attribute) แล้วน้าข้อมูลลักษณะ
ประจ้าของแต่ละปัจจัยมาค้านวณ เพื่อหาค่าดัชนีในรูปแบบ
ของร ะบบกา รจั ดล้ าดั บตั ว เ ลข  ( numerical ranking 
system) ประกอบด้วย ค่าถ่วงน้้าหนัก (weights) ช่วงค่า 
(ranges) และค่าคะแนน (rating)  
 ค่าถ่วงน้้าหนัก (weight) เป็นค่าที่บอกถึงความส้าคัญ
ของแต่ละปัจจัยต่อศักยภาพการปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดิน 
มีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 โดยปัจจัยที่มีความส้าคัญที่สุดจะมีค่า
เท่ากับ 5 และ ความส้าคัญน้อยสุดเท่ากับ 1   
 ช่วงค่า (ranges) ในแต่ละปัจจัยจะถูกน้ามาท้าการ
จ้าแนกข้อมูลใหม่ (reclassify) โดยการแบ่งช่วง หรือจัดกลุ่ม
ตามศักยภาพการปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดินในปัจจัยนั้นๆ 
 ค่าคะแนน (rating) เป็นคะแนนที่ให้ในแต่ละช่วงหรือ
กลุ่มข้อมูลที่ถูกจัดขึ้นมาใหม่ ตามระดับศักยภาพต่อการ
ปนเปื้อนของปัจจัยนั้นๆ ซึ่งมีค่าระหว่าง 1 ถึง 10 โดยปัจจัย
ความลึกของระดับน้้าบาดาล อัตราการเพิ่มเติมน้้าสุทธิ 
ตัวกลางของดิน ภูมิประเทศ และสัมประสิทธิ์การยอมให้
น้้าซึมผ่านของช้ันหินให้น้้า จะมีการก้าหนดค่าคะแนนหนึ่งคา่
ในแต่ละช่วง ส่วนปัจจัยตัวกลางของช้ันหินให้น้้าและเขตอิ่ม
อากาศ จะก้าหนดแบบช่วงค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มข้อมูล ซึ่ง
การน้าไปใช้ ผู้ใช้จะต้องระบุค่าคะแนนเองจากช่วงค่าที่
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ก้าหนดไว้ โดยพิจารณาจากอิทธิพลของปัจจัยนั้นๆ ว่ามีผล
ต่อศักยภาพการปนเปื้อนมากน้อยเพียงใดในแต่ละพื้นท่ี    
 การให้ค่าน้้าหนักของปัจจัยและค่าน้้าหนักของปัจจัย
ย่อย จากนั้นจะเอาค่าน้้าหนักคูณด้วยปัจจัยย่อย และน้าผล
คูณที่ได้ของทุกปัจจัยมารวมกัน ซึ่งแต่ละปัจจัยจะมีความ
เกี่ยวข้องกับความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้้าใต้ดิน ซึ่ง
แต่ละปัจจัยจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงๆ และให้ค่าของแต่ละช่วง
ตั้งแต่ 1 ถึง 10 หลังจากนั้นน้าค่าคะแนนที่ได้มาคูณด้วยค่า
ถ่วงน้้าหนักซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 เพื่อให้ได้ค่าดัชนีความ
เปราะบาง (DRASTIC Index Value) ที่แสดงถึงระดับความ
เปราะบางต่อมลภาวะของช้ันน้้าใต้ดินในพื้นที่ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1  โดยค่าถ่วงน้้าหนักของพารามิเตอร์ที่ถือได้ว่ามี
ความส้าคัญต่อความความเปราะบางของช้ันน้้าใต้ดินมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 และค่าถ่วงน้้าหนักของพารามิเตอร์ที่มี
ความส้าคัญต่อความเปราะบางน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 ดัง
สมการ 
 
DrDw+ RrRw + ArAw + SrSw + TrTw + IrIw+ CrCw 
 = DRASTIC Index                                           (1) 
 
เมื่อ D, R, A, S, T, I และ C คือ ปัจจัยก้าหนดทั้ง 7 ปัจจัย 
r  คือ ค่าที่ได้จากการแบ่งช่วงของแต่ละปัจจัยก้าหนดต่างๆ 
(rating) 
w  คือ ค่าถ่วงน้้าหนักของแต่ละปัจจัยก้าหนด (weighting)  
 ตัวเลขและค่าถ่วงน้้าหนักของแต่ละปัจจัยในการวิจัยนี้
ได้มาจากผู้เช่ียวชาญลงความเห็นร่วมกัน และอ้างอิงของ 
Aller et al. (1987)  ตัวเลขค่าถ่วงน้้าหนักเป็นค่าคงที่ ที่ใช้
เหมือนกันท่ัวโลก ส่วนตัวเลขค่าคะแนน(Rating) แตกต่างกัน
ไป จากข้อมูลที่มีในพ้ืนท่ีศึกษา  
 
ตารางที่ 1 ค่าถ่วงน้้าหนักของปัจจัยทางอุทกธรณีวิทยา (Aller et al., 
1987) 

ปัจจัยก้าหนดที่ใช้ในการศึกษา 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

ความลึกถึงระดับน้้าบาดาล 
 (Depth to water table, D) 

5 

อัตราการซึมผ่านของน้้าลงสู่ชั้นน้้าบาดาล 4 

ปัจจัยก้าหนดที่ใช้ในการศึกษา 
ค่าถ่วง
น ้าหนัก 

 (Net recharge, R) 
ลักษณะของชั้นหินน้้าบาดาล  
(Aquifer media, A) 

3 

สมบัติดิน (Soil media, S) 2 

ความลาดชันของภูมิประเทศ 
 (Topography, T)  

1 

สมบัติของวัสดุที่อยู่เหนือชั้นน้้าบาดาล 
 (Impact of vadose zone, I) 

5 

ค่าความน้าทางชลศาสตร์ของชั้นน้้าบาดาล 
(Hydraulic Conductivity of the aquifer, C) 

3 

 

ค่าดัชนีที่ได้จากการค้านวณ จะถูกน้ามาจ้าแนกโดยการแบ่ง
ค่าดัชนีเป็นช่วงค่าต่างๆ เพื่อจ้าแนกระดับศักยภาพต่อการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดินโดยพื้นที่ที่มีค่าดัชนีสูงจะเป็น
พื้นที่ท่ีมีศักยภาพความเปราะบางของการปนเปื้อนของแหล่ง
น้้าใต้ดินสูง แหล่งน้้าใต้ดินบริเวณนั้นจึงมีโอกาสที่จะเกิดการ
ปนเปื้อนได้ง่าย ดังนั้นค่าดัชนีที่ได้จึงไม่ใช่ค่าศักยภาพการ
ปนเปื้อนแหล่งน้้าใต้ดินของพื้นที่โดยตรง แต่ เป็นค่าที่ใช้
จ้าแนกศักยภาพของพื้นที่ต่อการปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดิน
ในเชิงเปรียบเทียบเท่านั้น 
 
ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยกับความเปราะบางต่อ
การปนเปื้อนของน้้าใต้ดิน 

ปัจจัย ความสัมพันธ์กับความเปราะบางต่อการ
ปนเปื้อนของน ้าใตด้ิน 

Depth 
to water (D) 

ความลึกของระดับน้้าบาดาลในพื้นที่ที่มีระดับ
น้้าบาดาลตื้นจะมีโอกาสที่จะเกิดการปนเปื้อน
ของน้้าบาดาลมากกว่าพื้นที่ที่มีระดับน้้าบาดาล
ลึก เนื่องจากมีระยะทางการไหลซึมสั้นกว่าอีก
ทั้งหากน้้าบาดาลอยู่ลึกโอกาสที่สารปนเปื้อนจะ
ถูกท้าให้เจือจางก่อนที่จะไหลซึมลงไปในน้้า
บาดาลจึงมีความเป็นไปได้สูง 

net recharge 
(R) 

อัตราการเพิ่มเติมน้้าสุทธิ น้้าที่ไหลซึมลงไปใน
ชั้นหินให้น้้าจะเป็นตัวกลางในการละลายสาร
ปนเปื้อนลงสู่ชั้นหินให้น้้า หากอัตราการเพิ่มเติม
น้้าสุทธิสูงโอกาสการปนเปื้อนของแหล่งน้้า ใต้
ดินก็จะสูง 
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ปัจจัย ความสัมพันธ์กับความเปราะบางต่อการ
ปนเปื้อนของน ้าใตด้ิน 

aquifer media 
(A) 

ชั้นหินให้น้้าแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติเกี่ยวกับ
การเคลื่อนที่และการเจือจางของสารปนเปื้อน
ผ่านชั้นหินให้น้้า ที่แตกต่างกันโดยชั้นหินให้น้้า 
ที่มีการเคลื่อนที่ของน้้าบาดาลได้เร็ว โอกาสการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดินก็จะสูง 

soil media (S) ดิน ในดินที่มีอัตราการไหลซึมลงของน้้าสูง 
โอกาสการปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดินก็จะสูง 

topography 
(T) 

สภาพภูมิประเทศ ในที่นี้จะพิจารณาถึงความชัน
ของพื้นที่ โดยในพื้นที่ที่มีความชันสูงน้้าจะไหล
ออกจากพื้นที่ได้เร็ว ท้าให้โอกาสการปนเปื้อน
ของแหล่งน้้าใต้ดินต่้า แต่ในพื้นที่ที่มีความชันต่้า 
โอกาสการปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดินก็จะสูง
ตามไปด้วย เนื่องจากไม่สามารถระบายน้้าออก
จากพื้นที่ได้ 

Impact of 
vadose  zone 

(I) 

บริเวณที่ไม่อิ่มตัวด้วยน้้า เป็นรอยต่อระหว่าง
ดินที่อยู่ชั้นบนกับ บริเวณอิ่มตัวไปด้วยน้้า โดย
จะพิจารณาถึงอัตราการไหลซึมลงของน้้าในดิน
หรือหินนั้นๆ หากมีอัตราการซึมสูงโอกาสการ
ปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดินก็จะสูง (Adams B, 
Foster SD, 2003) 

Hydraulic 
conductivity 

(C) 

ค่าสัมประสิทธิ์การยอมให้น้้าซึมผ่านของชั้นหิน
ให้น้้าเป็นตัวควบคุมความเร็วของการไหลของ
น้้าบาดาลภายในชั้นหินให้น้้า หากมีค่า 
 
สัมประสิทธิ์การยอมให้น้้าซึมผ่านของชั้นหินให้
น้้าสูง โอกาสการปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดินก็
จะสูง เนื่องจากสารปนเปื้อนสามารถกระจาย
ตัวในชั้นหินให้น้้าได้อย่างรวดเร็ว 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ได้เริ่มเก็บข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 
จากหน่วยงานราชการต่างๆ  และข้อมูลในการก้าหนดค่าถ่วง
น้้าหนักของแต่ละปัจจัยที่ใช้ในการประเมินพื้นที่ ได้จากการ
ออกแบบประเมินร่วมกับผู้เช่ียวชาญของกรมทรัพยากรน้้า
บาดาล 
 
ผลการศึกษา  

การศึกษาการประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อน
ต่อมลภาวะของช้ันน้้าใต้ดิน วิธีนี้พิจารณาข้อมูลทางอุทก

ธรณีวิทยา 7 ปัจจัย ได้แก่ 1) ความลึกถึงระดับน้้าบาดาล 2) 
อัตราการซึมผ่านของน้้าลงสู่ชั้นน้้าบาดาล 3) ลักษณะของช้ัน
หินให้น้้าบาดาล 4) ลักษณะของช้ันดินปิดทับ 5) ความลาด
ชันของภูมิประเทศ 6) สมบัติของวัสดุที่อยู่เหนือช้ันน้้าบาดาล 
และ 7 ค่าสัมประสิทธ์ิของการยอมให้น้้าซึมผ่านของช้ันหินให้
น้้า (Hydraulic Conductivity of the aquifer, C) 
 ผลจากการวิเคราะห์แต่ละปัจจัยจะถูกแบ่งออกเป็น
ช่วงๆ และให้ค่าของแต่ละช่วงตั้งแต่ 1 ถึง 10 หลังจากนั้นน้า
ค่าคะแนนท่ีได้มาคูณด้วยค่าถ่วงน้้าหนักซึ่งมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง 5 
ดังตารางที่ 2 เพื่อให้ได้ค่าดัชนีความเปราะบาง (DRASTIC 
Index Value) ที่แสดงถึงระดับความเปราะบางต่อมลภาวะ
ของช้ันน้้าใต้ดินในพื้นที่ โดยค่าถ่วงน้้าหนักของปัจจัยที่ถือได้
ว่ามีความส้าคัญต่อความความเปราะบางของช้ันน้้าใต้ดินมาก
ที่สุด มีค่าเท่ากับ 5 และค่าถ่วงน้้าหนักของปัจจัยที่มี
ความส้าคัญต่อความเปราะบางน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 1 
 1. ผลการก้าหนดค่าน้้าหนักและค่าคะแนนของปัจจัย 
 ในการก้าหนดค่าน้้าหนักและค่าคะแนนให้กับแต่ละ
ปัจจัย ได้ท้าการพิจารณาค่าคะแนนของปัจจัยต่าง ๆ จากผล
การศึกษาที่ผ่านมา การบูรณาการข้อมูล โดยให้ผู้เช่ียวชาญ
พิจารณาร่วม และก้าหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าน้้าหนักและ
ค่าคะแนนของปัจจัยต่าง ๆ ที่เป็นตัวแทนของการศึกษาใน
ครั้งนี้ ดังแสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที ่3 การก้าหนดหลักเกณฑ์การให้ค่าคะแนนของปัจจัยต่างๆ  

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ค่าถ่วงน ้าหนัก การแบง่ช่วงค่าคะแนนของปัจจัย 

ความลึกถึงระดับน้้าบาดาล 
(Depth to water table, D) 

5 

ช่วงค่าความลึกถึงระดับน้้า (เมตร) ค่าคะแนน (Dr) 

< 1.5 
1.5-4.5 
4.6-9.0 
9.1-1.5 

15.1-22.5 
22.6-30.0 
> 30.0 

 

10 
9 
7 
5 
3 
2 
1 

อัตราการซึมของน้้าลงสู่ชั้นน้้าบาดาล  
(Net recharge, R) 

4 

ช่วงค่าอัตราการซึมของน้้าลงสู่ชั้นน้้าบาดาล 
 (มม./ปี) 

ค่าคะแนน (Rr) 

< 33 
33-39 
40-46 
47-55 
>55 

1 
4 
6 
8 
10 

ลักษณะของชั้นหินให้น้้า 
(Aquifer media, A) 

3 

ลักษณะของวัสดุอุ้มน้า้ ค่าคะแนน (Ar) 

Floodplain Deposits Aquifer (Qfd) 
Terrace Deposits Aquifer (Qt) 
Younger Terrace Deposits Aquifer (Qyt) 
Carbonate aquifers : Permo-carboniferous 
limestone (Pc) 
Phanat Nikhom aquifers Colluvium (Qcl) 
Metasediment aquifers (PCms) 
Middle Khorat Aquifer (Jmk) 
Granitic aquifer (Gr) 
Precambrian Metamorphic Aquifer (SDmm) 

9 
9 
9 
 
8 
7 
6 
5 
3 
2 

คุณสมบัติของดิน 
(Soil media, S) 

2 

คุณสมบัติของดิน ค่าคะแนน (Sr) 

ทราย (Sand) 
ดินภูเขา (Mountain soil) 
ดินร่วนปนทราย (Sandy loam) 
ดินร่วนปนกรวด (Gravelly loams) 
ดินร่วน (Loam) 
ดินตะกอนทรายแป้ง (Silt) 
ดินเหนียวปนทรายแป้ง (Silty clay) 
ดินร่วนปนทรายแป้ง (Silty loam) 
ดินเหนียว (Clay) 

10 
9 
6 
6 
5 
4 
3 
3 
1 

ความลาดชันของภูมปิระเทศ 1 ช่วงค่าความลาดชัน (%) ค่าคะแนน (Tr) 

15



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

ปัจจัยที่ใช้ในการศึกษา ค่าถ่วงน ้าหนัก การแบง่ช่วงค่าคะแนนของปัจจัย 

(Topography, T) < 2 
2-6 
7-12 
13-18 
>18 

10 
9 
5 
3 
1 

คุณสมบัติของวัสดุที่อยู่เหนือชั้นน้้า
บาดาล 

(Impact of vadose zone media, I) 
5 

 
ช่วงค่าของวัสดุที่อยู่เหนอืชั้นน้้าบาดาล 

(เซนติเมตร/ชั่วโมง) 
ค่าคะแนน (Ir) 

<0.50 
0.51-2.00 
2.01-6.25 
6.26-12.50 
> 12.50 

1 
3 
5 
7 
9 

ค่าสัมประสิทธิ์ของการยอมให้น้า้ซึมผ่าน
ของชั้นหินให้น้้าบาดาล 

(Hydraulic conductivity of the 
aquifer, C) 

3 

ช่วงค่าของความน้าทางชลศาสตร์ (เมตร/วัน) ค่าคะแนน (Cr) 
<15 

15-43 
44-78 
79-123 
124-187 

>187 
 

1 
2 
4 
6 
8 
10 

ค่าดัชนีความเปราะบางของชั้นน้้าใต้ดิน
ต่อการเกิดมลภาวะ 

(DRASTIC Index Value) 

ระดับความ
เปราะบาง 

1 
2 
3 
4 
5 

ค่าดัชนีความเปราะบาง 
 

น้อยกว่า 108 
108-121 
122-132 
132-143 

มากกว่า 143 

 
 จากการศึกษาพบว่าปัจจัยหลักที่ส้าคัญที่สุดที่เป็น

ตัวก้าหนดสภาพความเปราะบางของช้ันน้้าใต้ดินในพื้นที่
จังหวัดราชบุรี คือ D (ความลึกของระดับน้้าบาดาล) และ I 
(สมบัติของช้ันท่ีอยู่เหนือช้ันน้้าบาดาล) รองลงมาคือ R (อัตรา
การซึมของน้้าลงสู่ชั้นน้้าบาดาล) A (สมบัติของวัสดุช้ัน น้้า) C 
(ค่าสัมประสิทธ์ิการซึมผ่านได้ของน้้า) S (สมบัติของดิน) และ 
T (ลักษณะภูมิประเทศ) แม้ในพื้นที่ศึกษาจะมีความแตกต่าง
ของความชันมากถึง 5 ระดับ แต่มีคะแนนที่ใช้ในการถ่วง
น้้ าหนักน้อยที่ สุ ดจึ ง ไม่ มี ผลในการประเมินมากเท่า

พารามิเตอร์อื่นๆ ดังนั้น ความเปราะบางของช้ันน้้าใต้ดินใน
พื้นที่ศึกษานี้จึงแปรผันตามความหนาของช้ันปิดทับและ 
สมบัติของช้ันปิดทับช้ันน้้าบาดาลเป็นหลัก จากแผนที่ความ
เปราะบางของชั้นน้้าใต้ดิน ดังแสดงในรูปที่ 1  ได้ท้าการแบ่ง
ระดับความเปราะบางและช่วงค่าดัชนีความเปราะบาง 
ออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ ต้่า ค่อนข้างต้่า ปานกลาง ค่อนข้าง
สูง และ สูง ตามล้าดับความเปราะบางต่อการปนเปื้อนจาก
น้อยไปมาก ดังแสดงในตารางที่ 4 จะพบว่าพื้นที่ศึกษามี
ความเปราะบางหลายระดับตั้งแตร่ะดบั 1 ถึง 5 โดยส่วนใหญ่
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จะอยู่ที่ระดับ 4 รองลงมาคือระดับ 3 ส่วนพื้นที่ที่มีความ
เปราะบางมาก คือ ระดับ 5 พบกระจายอยู่ในบางพื้นที่ของ
ทุกอ้าเภอ จากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ได้แก่ อ้าเภอบ้านคา 
ปากท่อ สวนผึ้ง จอมบึง และอ้าเภอโพธาราม ตามล้าดับ ดัง
แสดงในรูปที่ 2 

 
ตารางที่ 4 ระดับความเปราะบางต่อมลภาวะของชั้นน้้าบาดาลจาก
ระดับน้อยไปมาก จากค่าดัชนีความเปราะบางของพื้นที่ศึกษา 

ระดับความ
เปราะบาง 

ค่าดัชนี 
ความเปราะบาง 

ครอบคลุม
พื นที่ 

 (ตร.กม.) 
ร้อยละ 

ระดับที่ 1 น้อยกว่า 94 517 10.05 

ระดับที่ 2 94 - 113 844 16.40 

ระดับที่ 3 114 - 131 1,275 24.78 

ระดับที่ 4 132 - 142 1,681 32.67 

ระดับที่ 5 มากกว่า 142 829 16.11 

 

 
รูปที่ 1 แผนที่ค่าดัชนีความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของชั้นน้้าใต้ดิน 
 

 
รูปที่ 2 แผนที่แสดงระดับความเปราะบางต่อมลภาวะของชั้นน้้าใต้ดิน 
ที่กระจายตัวในบริเวณต่างๆ 

ผลการเปรียบเทียบแผนที่แสดงความเปราะบางกับข้อมูล
คุณภาพน ้าบาดาล 

ปริมาณของแข็งละลายน้้าทั้งหมด  (Total Dissolve 
Solid: TDS) การวิเคราะห์ค่าปริมาณของแข็งละลายน้้า
ทั้งหมด เกิดจากการรวบรวมผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล 
จากกองวิเคราะห์น้้าบาดาล กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ใน
พื้นที่ศึกษาทั้งหมด จ้านวน 1,032 ตัวอย่าง จากต้าแหน่งบ่อ
น้้าบาดาลในพื้นที่ศึกษา น้าข้อมูลมาประมาณค่าในช่วง 
(Interpolation) แสดงผลออกมาในรูปแบบข้อมูลเชิงพื้นที่
แสดงปริ มาณของแข็ งละลายน้้ าทั้ งหมด  เพื่ อน้ ามา
เปรียบเทียบกับแผนที่แสดงความเปราะบางของช้ันน้้าใต้ดิน 
โดยก้าหนดช่วงค่าของข้อมูลออกเป็น 3 ช่วง (ตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ เหมาะสมส้าหรับน้้าบาดาลเพื่อการบริโภค 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 
พ.ศ. 2551 ได้แก่ ช่วงค่าข้อมูลน้อยกว่า 600 มก./ลิตร ช่วง
ข้อมูลที่มีค่า 600-1,200 มก./ลิตร และช่วงค่าข้อมูลที่มีค่า
มากกว่า 1,200 มก./ลิตร ดังแสดงในรูปที่ 3 

จากผลการวิเคราะห์แผนที่จะเห็นได้ว่า บริเวณพื้นที่
ทางด้านตอนกลางและตะวันตกของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีค่าผล
วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลที่เหมาะสมส้าหรับ
การบริโภคได้ คือน้อยกว่า 600 มก/ลิตร และบางบริเวณใน
พื้นที่อ้าเภอสวนผึ้ง มีค่าผลวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสงูสดุ
ส้าหรับน้้าบาดาลที่ใช้บริโภค ค่าระหว่าง 600-1,200 มก./
ลิตร ส่วนพื้นที่ทางด้านตะวันออกของพื้นที่ ส่วนใหญ่พบว่า 
ค่าคุณภาพน้้าบาดาลมีค่ามากกว่า 1,200 มก./ลิตร สูงเกิน
เกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลที่สามารถน้ามาบริโภคได้ จากผล
การวิเคราะห์บริเวณที่มีค่าปริมาณของแข็งละลายน้้าทั้งหมด  
อยู่ในเกณฑ์สูง  ซึ่งกระจายตัวอยู่บริเวณทางด้านตะวันออก
ของพื้นที่ศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ที่รองรับด้วยช้ัน
หินให้น้้าตะกอนร่วน บริเวณพื้นที่อ้าเภอบางแพ อ้าเภอ
ด้าเนินสะดวก และอ้าเภอบ้านโป่ง 

จากการซ้อนทับข้อมูลพื้นที่ที่มีค่าปริมาณของแข็ง
ละลายน้้าทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์สูง (มากกว่า 1,200 มก./ลิตร) 
กับข้อมูลพื้นที่ที่ ระดับความเปราะบางสูงสุด  (ความ
เปราะบางระดับที่ 5) พบว่า มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังด้านการ
ปนเปื้อนลงสู่ช้ันน้้าใต้ดิน คือ พื้นที่อ้าเภอโพธาราม มีพื้นที่
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เฝ้าระวัง 39.22 ตร.กม. ดังแสดงในรูปที่ 4 
 

 
รูปที่ 3 แผนที่ค่าปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายน้้าได้ (TDS) 
 

 
รูปที่ 4 แผนที่แสดงพื้นที่เฝ้าระวังด้านคุณภาพน้้าบาดาล (TDS)  

ปริมาณไนเตรทในน ้าบาดาล (Nitrate)  
ผลการวิ เคราะห์ค่าปริมาณไนเตรท รวบรวมผล

วิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล จากกองวิเคราะห์น้้าบาดาล 
กรมทรัพยากรน้้าบาดาล ในพื้นที่ศึกษาทั้งหมด จ้านวน 
1,032 ตัวอย่าง จากต้าแหน่งบ่อน้้าบาดาลในพื้นที่ศึกษา น้า
ข้อมูลมาประมาณค่าในช่วง แสดงผลออกมาในรูปแบบข้อมูล
เชิงพื้นที่แสดงปริมาณไนเตรท เพื่อน้ามาเปรียบเทียบกับแผน
ที่แสดงความเปราะบางของช้ันน้้าบาดาล โดยก้าหนดช่วงค่า
ของข้อมูลออกเป็น 3 ช่วง (ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เหมาะสม
ส้าหรับน้้ าบาดาลเพื่อการบริ โภค ประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2551) ได้แก่ 
ปริมาณไนเตรทน้อยกว่า 10 มก./ลิตร ปริมาณไนเตรทมีค่า 
10-45 มก./ลิตร และปริมาณไนเตรทที่มีค่ามากกว่า 45 มก./
ลิตร ดังแสดงในรูปที่ 5  

จากผลการวิ เคราะห์แผนที่จะเห็นได้ว่าทางด้าน

ตะวันออกและตะวันตกของพื้นที่ศึกษา ส่วนใหญ่มีค่าผล
วิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลที่เหมาะสมส้าหรับ
การบริโภคได้ คือน้อยกว่า 10 มก./ลิต บางพื้นที่บริเวณทาง
ตอนกลาง มีค่าผลวิเคราะห์อยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดส้าหรับ
น้้าบาดาลที่ใช้บริโภค ค่าระหว่าง 10-45 มก./ลิตร มีบาง
บริเวณเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่พบว่า ค่าคุณภาพน้้าบาดาลมี
ค่ามากกว่า 45 มก./ลิตร สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลที่
สามารถน้ามาบริโภคได้ ได้แก่ บริเวณอ้าเภอเมืองและอ้าเภอ       
โพธาราม ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 5 แผนที่ค่าปริมาณค่าไนเตรท (Nitrate) 
 

 
รูปที่ 6 แผนที่แสดงพื้นที่เฝ้าระวังด้านคุณภาพน้้าบาดาลไนเตรทและ
การปนเปื้อนลงสู่ชั้นน้้าบาดาล 
 

จากการซ้อนทับข้อมูลพื้นที่ท่ีมีค่าปริมาณไนเตรทอยู่ใน
เกณฑ์สูง (มากกว่า 45 มก./ลิตร) กับข้อมูลพื้นที่ที่ระดับ
ความเปราะบางสูงสุด (ความเปราะบางระดับที่ 5) พบว่า 
พบว่ามีพื้นที่ท่ีต้องเฝ้าระวังด้านการปนเปื้อนลงสู่ช้ันน้้าใต้ดิน 
คือ พื้นที่อ้าเภอปากท่อ มีพื้นที่ เฝ้ าระวัง 6.36 ตร.กม.         

18



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

ดังแสดงในรูปที่ 6 ในการศึกษาครั้งนี้ได้น้าช้ันข้อมูลแหล่ง
มลพิษแต่ละประเภท ได้แก่ ที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม แหล่ง
ฝังกลบขยะ พื้นที่เหมืองแร่ และ แหล่งบ้าบัดน้้าเสียและกาก
ตะกอน เป็นต้น ซึ่งแสดงต้าแหน่งที่ตั้ง ดังแสดงในรูปที่ 7 
เพื่อพิจารณาในเชิงการจัดการพื้นที่และแนวโน้มการใช้
ประโยชน์ท่ีดินต่อไป 
 

 
รูปที่ 7 ต้าแหน่งของสารปนเปื้อนบนแผนที่ความเปราะบางต่อการ
ปนเปื้อนน้้าใต้ดิน 
 

สรุป 
การประเมินความเปราะบางต่อการปนเปื้อนน้้าใต้ดิน 

กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ส้าคัญ
คือ การวิเคราะห์เพื่อสร้างแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่  ที่มี
ระดับความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้้าใต้ดินแตกต่าง
กัน โดยใช้แบบจ้าลอง DRASTIC เปรียบเทียบแผนที่แสดง
ความเปราะบางกับปริมาณของแข็งละลายน้้าทั้งหมดและ
ปริมาณน้้าไนเตรทในน้้าบาดาล รวมทั้งการซ้อนทับช้ันข้อมูล
แหล่งมลพิษแต่ละประเภท ได้แก่ ท่ีตั้งโรงงานอุตสาหกรรม 
แหล่งฝังกลบขยะ พื้นที่เหมืองแร่ แหล่งบ้าบัดน้้าเสียและกาก
ตะกอน เป็นต้น  ผลการวิจัยนี้ พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของ
จังหวัดราชบุรีมีความเปราะบางต่อการปนเปื้อนน้้าใต้ดินอยู่
ในเกณฑ์ค่อนข้างสูง  รองลงมาคือ มีความเปราะบางอยู่ ใน
เกณฑ์ปานกลาง  อยู่ ในเกณฑ์สูง ค่อนข้างต่้ า และต่้า 
ตามล้าดับ พื้นที่ที่มีความเปราะบางต่อการปนเปื้อนน้้าใต้ดิน
สูง พบกระจายอยู่ในบางพื้นที่ของทุกอ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอ
บ้านคา ปากท่อ สวนผึ้ง จอมบึง และอ้าเภอโพธาราม 
ตามล้าดับ 

ผลการเปรียบเทียบแผนที่แสดงความเปราะบางกับ
ปริมาณของแข็งละลายน้้าทั้งหมดและปริมาณไนเตรทในน้้า
บาดาล พบว่าปริมาณของแข็งละลายน้้าทั้งหมด พื้นที่
ทางด้านตะวันออกของจังหวัดราชบุรี ค่าคุณภาพน้้าบาดาลมี
ค่ามากกว่า 1,200 มก./ลิตร สูงเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้า
บาดาลที่สามารถน้ามาบริโภคได้ จากการซ้อนทับข้อมูลพื้นที่
ที่มีค่าปริมาณของแข็งละลายน้้าทั้งหมดกับข้อมูลพื้นที่ที่
ระดับความเปราะบางสูงสุด (ความเปราะบางระดับที่ 5) 
พบว่า มีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังด้านการปนเปื้อนลงสู่ช้ันน้้า ใต้
ดินในพื้นที่ศึกษา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่รองรับด้วยช้ันหินให้น้้า
ตะกอนร่วน บริเวณพื้นท่ีอ้าเภอบางแพ อ้าเภอด้าเนินสะดวก 
และอ้าเภอบ้านโป่ง ซึ่งช้ันหินให้น้้าหรืออัตราการไหลซึมของ
น้้าสูง โอกาสการปนเปื้อนของแหล่งน้้าใต้ดินก็จะสูง และค่า
ปริมาณไนเตรทมีค่ามากกว่า 45 มก./ลิตร สูงเกินเกณฑ์
มาตรฐานน้้าบาดาลที่สามารถน้ามาบริโภค ได้แก่ บางบริเวณ
ในพื้นที่อ้าเภอเมืองและอ้าเภอโพธาราม คาดว่าเป็นพื้นที่มี
เกษตรกรรมร่วมอยู่ด้วย เนื่องจากปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ใน
กิจกรรมเหล่านี้มีส่วนประกอบของไนเตรทสูง  แผนที่แสดง
ความเปราะบางต่อการปนเปื้อนของน้้าใต้ดิน มีประโยชน์
อย่างยิ่งในแง่ของการใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นส้าหรับวางแผนใน
การท้ากิจกรรมต่างๆ เช่น ก้าหนดที่ตั้งของแหล่งฝังกลบขยะ 
การวางแผนการก้าหนดนโยบายสาธารณะ และวางแผน
ส้าหรับโครงการพัฒนาต่างๆ การวางแผนการใช้ประโยชน์
ที่ ดิน  พื้นที่ บางแห่ ง ไม่ เหมาะสมในการตั้ ง เป็นแหล่ง
อุตสาหกรรม หรือการเกษตรกรรม เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อ
การปนเปื้อนของน้้าใต้ดิน แต่ผู้ประกอบการไม่ทราบ ต้องมี
การแจ้งเตือนให้ระมัดระวังและเฝ้าระวังการปนเปื้อนของน้้า
ใต้ดิน อย่างไรก็ตามวิธีนี้ ใช้การประเมินจากปัจจัยทาง
กายภาพเท่านั้น ไม่ได้ค้านึงถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น ชนิดและ
แหล่งก้าเนิดของสารมลพิษ ปัจจัยทางสังคม และปัจจัยทาง
ชีวเคมีต่างๆ นอกจากนั้นแล้วระดับความเปราะบางเป็นการ
เปรียบเทียบความแตกต่างในพื้นที่ศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถ
น้าไปเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีศึกษาอื่นได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาภูมิ
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สารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้งานวิจัยครั้ง
นี้ส้าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร. สถาพร  
มนต์ประภัสสร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และ
อาจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ สุทธินนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่ได้
กรุณาที่ให้ค้าแนะน้า เสนอข้อคิดเห็น ตรวจสอบและแก้ไขให้
ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น การศึกษาครั้งนี้จะไม่ส้าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี หากไม่ได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลจาก
เจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยงานดังน้ี กรมทรัพยากรน้้าบาดาล กรม
ทรัพยากรธรณี กรมอุตุนิยมวิทยา กรมแผนที่ทหาร และกรม
พัฒนาที่ดิน ตลอดจนอีกหลายท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ 
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์กับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนผู้สนใจต่อไป 
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ปนเปื้อนและวางแผนรายละเอียดการฟ้ืนฟูทรัพยากรน ้า
บาดาลในพื นที่จังหวัดระยองและชลบุรี, เมทริกซ์ แอสโซซิ
เอทซ,์ กรุงเทพ. 
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จัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี จังหวัดราชบุรี.
แอดวานซ์ วิช่ีน เซอร์วิส, กรุงเทพ. 
[4] ณัฐวิภา อิ้วสกุล. 2550. ไนเตรทกับคุณภาพน ้าใต้ดินใน
ประเทศไทย. กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,ข้อมูลจาก 
http://www.chemtrack.org/NewsDetail.asp?TID=7 &I
D=61 (วันท่ีสืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2561) 
 [5] Adams B, Foster SD.(2003) Land-surface zoning 
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Water and Environmental Management. 6: 312-320.  
[ 6 ]  Aller,L., Bennet, T., Lehr.J.H., Petty, R.J. 1987 . 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลของทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) 
เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 3) เปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดฯของนิสิต
ก่อนกับหลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 4) ศึกษา
อิทธิพลของทักษะการเรียนรู้สารสนเทศท่ีสง่ผลต่อการรบัรู้เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดฯหลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 5) ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อทรัพยากร
การเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ นิสิต
ระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2560 จ านวน 122 คน เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ 
1) ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 2) แบบประเมินคุณภาพ
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 3) แบบทดสอบวัดการรับรู้ 
เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบ
เปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผล การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์การถดถอย 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
มีประสิทธิภาพ 80.10/84.53 เป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80  2) ดัชนีประสิทธิผลของทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด 
(MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณมีค่ าเท่ากับ 0.52 3) การรับรู้ เกี่ยวกับการใช้บริการ
ส านักหอสมุดฯ ของนิสิตหลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 4) อิทธิพลของทักษะการเรียนรู้สารสนเทศของนิสิตส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดฯ หลังการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) มีค่าเท่ากับ 0.88 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) ความพึงพอใจของนิสิต
ต่อทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณอยู่ในระดับมาก ( x = 4.46) 
ค าหลัก  ทรัพยากรการเรยีนรู้, ทรพัยากรการเรียนรู้ระบบเปิด, การใช้บริการส านักหอสมดุ 
 

Abstract 
The purposes of this research were 1) to develop the open educational resource (MOOC) on service 

use of Thaksin University Library in order to reach 80/80 efficiency criteria, 2) to find out effectiveness 
index of the open educational resource (MOOC), 3) to compare students’ cognition on service use of 
Thaksin University Library before and after using the open educational resource, 4) to study on influence 
of information learning skill that affected to students’ cognition on the library service use, and 5) to study 
on students’ satisfaction for the open educational resource (MOOC) on service use of Thaksin University 
Library. Research sample consisted of 122 undergraduate students who studying in first year at Thaksin 
University in academic year 2017. Research tools comprised of 1) the open educational resource (MOOC) 
on service use of Thaksin University Library, 2) Assessment Form for quality assessment on the open 
educational resource (MOOC), 3) Cognition Testing Form for the open educational resource (MOOC), and 4) 
Assessment Form for students’ satisfaction on the open educational resource (MOOC). Analytical statistics 
were percentage, mean, standard deviation, effective index, t-test, and regression analysis. 

The research found that: 1) Efficiency of the open educational resource (MOOC) on service use of 
Thaksin University Library was 80.10/84.53 which higher than 80/80 efficiency criteria. 2) Effectiveness index 
of the open educational resource (MOOC) on service use of Thaksin University Library was 0.52.              
3) Students’ cognition on service use of Thaksin University Library after using the open educational 
resource (MOOC), was higher than before, at statistical significance level 0.05. 4) Influence of information 
learning skill that affected to students’ cognition on the library service use, the research revealed that the 
influence was 0.88, at statistical significance level 0.05. 5) Students’ satisfaction for the open educational 
resource (MOOC) on service use of Thaksin University Library, was at high level ( x = 4.46).  
Keywords:  Educational Resource, Open Educational Resource, Use Library Services. 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในทุก ๆ ภูมิภาคของ
โลก โดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการด้ าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถ
เชื่อมโยงติดต่อสื่อสารข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว กระแส
การปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจึงได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อวิถี
ชีวิตของมนุษย์ สังคม และวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง (กฤษณพงศ์ 
เลิศบ ารุงชัยและ สุรพล บุญลือ. 2558 : 456)1 

 ระบบการศึกษาที่ เกิดขึ้นในศตวรรษที่  21 ก็มีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เน้นการถ่ายทอดเนื้อหา  จาก
วิธีการท่องจ า การบรรยายจากผู้สอนในลักษณะ Passive 
Learning เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่ เรียกว่า 
Active Learning ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการ
เรียนรู้เพื่อให้ผู้ เรียนมีความรู้ ความสามารถ และทักษะ
จ าเป็น สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ สิ่ง
เหล่านี้ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความพร้อม     

22



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ 
(สุทัศน์ สังคะพันธ์. 2555 : 14-19)2 การจัดการศึกษาทุก
ระดับจึงจะต้องอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เนื่องจาก
เป็ นกล ไกส าคัญ ที่ จะพั ฒ นาการเรี ยนการสอน ให้ มี
ป ระสิ ท ธิภ าพ  และพัฒ น าให้ ผู้ เรี ยน เป็ นผู้ มี ค วาม รู้ 
ความสามารถ ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน 
สามารถเกิดการเรียนรู้ที่กว้างไกล และเข้าถึงข้อมูลที่
หลากหลาย (สายสุดา ปั้นตระกูล. 2557 : 82)3  
 ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด หรือ MOOC มาจากค า
ว่า Massive Open Online Courses เป็นรูปแบบการเรียน
การสอนออนไลน์ที่เน้นในเรื่องของปฏิสัมพันธ์การเรียนการ
สอนในกลุ่มผู้ เรียนขนาดใหญ่  โดยจะอยู่ ในรูปแบบสื่อ
ออนไลน์ที่ มีลักษณะเป็นบทเรียน มีกิจกรรมและการ
ประเมินผลที่เน้นในเรื่องของความท้าทายให้ผู้เรียนอยากที่
จะเรียนรู้และเรียนเพื่อรอบรู้ อีกทั้งยังสามารถก ากับควบคุม
การเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ทั้งในส่วนของ
กิจกรรมและการประเมินตามสภาพจริงในบริบทการเรียนรู้
ร่วมกัน (จินตวีร์ คล้ายสังข์. 2556 : 276-285)4 อาจกล่าวได้
ว่าเป็นรูปแบบการสอนสมัยใหม่ที่สนับสนุนในการเรียนการ
สอนได้อย่างแท้จริง ประกอบกับมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
มาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น โดยเฉพาะการใช้
อินเทอร์เน็ตและระบบคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยสร้างระบบที่
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
(ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช. 2556 : 9)5 

 ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา มี
ภารกิจส าคัญในการบริการสารสนเทศทุกประเภท มีระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติและฐานข้อมูลมาให้บริการ เพื่อสนับสนุน
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน อีกทั้ง
มีการจัดอบรมหรือให้การศึกษาแก่ผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
ผู้ใช้บริการมีความรู้และมีทักษะในการใช้บริการห้องสมุด 
การสืบค้นสารสนเทศและทราบถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ใช้บริการ
ควรรู้ มีจัดท าคู่มือการสืบค้นและการใช้บริการต่าง ๆ ทั้ง   
ในรูปแบบสิ่งพิมพ์ทั้งที่เป็นแผ่นพับและป้ายประกาศและไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ลิงค์ไว้หน้าเว็บไซต์ส านักหอสมุดฯ เพื่อ     
ให้ผู้ใช้บริการได้ศึกษาและทบทวนได้ด้วยตนเอง (กอบกุล     
สุวลักษณ์. สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2560)6 

 ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาอุปสรรคโดยการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการและ
ส่งเสริมการรู้สารสนเทศและนักวิชาชีพบรรณารักษ์ ของ
ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พบว่า
การใช้บริการด้วยตนเองของผู้ ใช้บริการยังพบเจอกับ
อุปสรรคและปัญหา ได้แก่ การค้นหาตัวเล่มไม่พบ ไม่ทราบ
พื้นที่ให้บริการและรายละเอียดบริการต่างๆ ในส านักหอสมุด
ฯ ซึ่งเป็นบริการพื้นฐานที่ส าคัญ เช่น บริการยืม-คืน บริการ
ยืมต่อ และบริการจองทรัพยากรสารสนเทศ ถึงแม้จะมี
ฐานข้อมูลระบบออนไลน์เข้ามาช่วย ที่มีทั้ งความแม่นย า
ถูกต้องของข้อมูลต่างๆ และล้วนจะเกิดทั้งความสะดวก 
รวดเร็วต่อตัวผู้ใช้บริการ แต่ก็ยังพบกับปัญหา ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ ผู้ใช้บริการไม่ทราบและ
ไม่เข้าใจถึงวิธีการใช้ฐานข้อมูลระบบออนไลน์ดังกล่าว ท าให้
ไม่สามารถใช้บริการยืม -คืน ยืมต่อ และจองทรัพยากร
สารสนเทศได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่พบได้จาก
ผู้ใช้บริการกลุ่มนิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 เนื่องจากไม่
คุ้นชินกับระบบการให้บริการ แม้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมา
ส านักหอสมุดฯ ก็ได้จัดท าสื่อเพื่อแนะน าการใช้และคู่มือการ
สืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ทั้ งในรูปแบบสิ่ งพิมพ์และไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ ใช้บริการได้ทั้ งหมด (กอบกุล สุวลักษณ์ . สัมภาษณ์ ,                
24 มกราคม 2560)6 

 จากความเป็นมาและการศึกษาความส าคัญของปัญหา
การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ จะเห็นได้ว่า 
ไม่บรรลุเป้าหมายและภารกิจที่ก าหนดไว้ ด้วยเหตุที่ต้องพบ
เจอกับอุปสรรคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะฉะนั้นการแนะน าการ
ใช้ แ ล ะ ก ารพั ฒ น าสื่ อ ใน รู ป แ บ บ สิ่ งพิ ม พ์ แ ล ะ ไฟ ล์
อิเล็กทรอนิกส์คงไม่เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ ประกอบกับนิสิต
ที่มีจ านวนมาก ซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง 
และเพื่ อ ให้บรรลุตามเป้ าหมายและภารกิจหลักของ
ส านักหอสมุดฯ และสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้บริการ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างแท้จริง ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ ให้กับนิสิต เพื่อเป็นแนวทางในการ
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แก้ไขปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับ
ผู้ใช้บริการ ในขณะเดียวกันทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด 
(MOOC) สามารถรองรับปริมาณการใช้งานจ านวนมากได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการเรียนรู้
ได้เหมาะสมต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคดิจิทัล 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) 

เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ให้มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของทรัพยากรการเรียนรู้
ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

3. เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการ
ส านักหอสมุดฯ ของนิสิตก่อนกับหลังการใช้ทรัพยากรการ
เรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

4. เพื่อศึกษาอิทธิพลของทักษะการเรียนรู้สารสนเทศที่
ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดฯ หลัง
การใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้
บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 

5. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อทรัพยากร
การ เรี ยน รู้ ร ะบ บ เปิ ด  (MOOC) เรื่ อ ง  ก าร ใช้บ ริ ก าร
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  

3. สมมติฐานของการวิจัย 
1. ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การ

ใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 

2. ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การ
ใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ มีค่าดัชนี
ประสิทธิผลสูงกว่า 0.5 

3. นิสิตมีการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดฯ 
หลังการใช้สูงกว่าก่อนการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด 
(MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ 

4. อิทธิพลของทักษะการเรียนรู้สารสนเทศส่งผลต่อ

การรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดฯ หลังการใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 

5. นิสิตมีความพึงพอใจต่อการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณอยู่ในระดับมาก (ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป) 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. ได้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง 

การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  ที่ มี
ประสิทธิภาพ นิสิตสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและมี
ความหมาย มีการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดฯ 
หลังใช้สูงขึ้นกว่าก่อนใช้ และพึงพอใจต่อการใช้ ส่งผลให้นิสิต
สามารถใช้บริการของส านักหอสมุดฯ ได้ด้วยตนเองอย่าง
ถูกต้อง 

2. เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
ระบบเปิด (MOOC) ในเรื่องต่าง ๆ เพื่อน าผลการทดสอบ
ของผู้ใช้มาจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการที่ยังประสบ
ปัญหา เพื่อให้มีการใช้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อไป 

3. เป็นแนวทางออกแบบและพัฒนาทรัพยากรการ
เรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) ในหน่วยงานการเรียนรู้หรือ
รายวิชาอื่น ๆ ต่อไป ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่
ผู้เรียน 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ตัวแปรอิสระ 
- ทรัพยากรการเรียนรู้ 
  ระบบเปิด 

ตัวแปรตาม 
- ประสิทธภิาพของ  
  ทรัพยากรการเรียนรู้  
  ระบบเปิด    
- ดัชนีประสิทธิผลของ 
  ทรัพยากรการเรียนรู้ 
  ระบบเปิด 
- การรับรู้ของนิสิต 
  เกี่ยวกับการใช้บริการ 
- อิทธิพลของทักษะ 
  การเรียนรู้สารสนเทศ 
- ความพึงพอใจของนิสิต 
 
 
 
  ส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทกัษิณ 
-  การส่งเสริมการตลาด 
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6. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) 
เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ มี
ขั้นตอนการวิจัย ดังนี ้
 6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      6.1.1 ประชากรได้แก่ นิสิตระดับปริญญาตรีช้ันปีที่ 
1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 5 คณะ ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ คณะ
นิติศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ รวมนิสิตทั้งหมด 
จ านวน 2,232 คน (กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการ
การศึกษา. 2560 : 1-2) 
  6.1.2 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
  กลุ่มที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองหาประสิทธิภาพ
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญา
ตรีช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 42 คน ได้มาโดยวิธีการ
สุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  
  กลุ่มที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้หาดัชนีประสิทธิผลของ
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ นิสิตระดับปริญญา
ตรีช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ท่ีก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบ
แบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จากนั้นท าการ
เลือกแบบอาสาสมัคร (Voluntary Selection)  
  กลุ่มที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับ
การใช้บริการส านักหอสมุดฯ หลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ และความพึงพอใจ ได้แก่ นิสิตระดับ
ปริญญาตรีช้ันปีที่ 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ก าลังศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จ านวน 50 คน ได้มาโดย
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
จากนั้นท าการสุ่มอย่างง่าย  (Simple Random Sampling)  
 6.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 

  6.2.1 ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) 
เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
  6.2.2 แบบประเมินคุณภาพทรัพยากรการเรียนรู้
ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ  
  6.2.3 แบบทดสอบวัดการรับรู้ เรื่อง การใช้บริการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อเปรียบเทียบการรับรู้
ทั้ งก่อนกับหลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด 
(MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ แบบทดสอบเป็นแบบชนิดเลือกตอบ 5 ตัวเลือก 
  6.2.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่ใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 6.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6.3.1 การหาประสิทธิภาพของทรัพยากรการ
เรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ จะท าการทดลอง จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้  
  - การทดลองหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (1:1) 
จ านวน 3 คน  
  - การทดลองหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1:10) 
จ านวน 9 คน  
  - การทดลองหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) 
จ านวน 30 คน 
 ในการทดลองหาประสิทธิภาพทั้ง 3 ครั้ง ผู้วิจัยได้
แนะน าการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดผ่านระบบให้
นิสิตเข้าใจก่อนเริ่มศึกษาบทเรียน ในขณะที่เรียนผู้วิจัยจะ
สอบถามความคิดเห็นและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนิสิต 
พร้อมกับท าการบันทึกผล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขให้ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบเปิด (MOOC) ให้มี
ประสิทธิภาพไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ 80/80 
  6.3.2 การหาดัชนีประสิทธิผลของทรัพยากรการ
เรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  - ผู้วิจัยช้ีแจงและอธิบายวิธีการศึกษาทรัพยากร
การเรียนรู้ระบบเปิดฯ ให้นิสิตเกิดความเข้าใจและพร้อม
ก่อนท่ีจะศึกษาบทเรียน 
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  - นิสิตท าแบบทดสอบการรับรู้ก่อนใช้ (Pretest) ที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและผ่านการหาคุณภาพแล้ว  
   - นิสิตกลุ่มตัวอย่างใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบ
เปิด เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เมื่อนิสิตศึกษาเนื้อหาครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว ให้ท า
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยนั้นๆ โดยมีผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน า
ระหว่างท ากิจกรรมของหน่วยการเรียนผ่านระบบ  
  - ผู้วิจัยให้นิสิตท าแบบทดสอบวัดการรับรู้หลังใช้ 
(Posttest) ซึ่งเป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบการ
รับรู้ก่อนเรียน 
  - ผู้วิจัยน าผลคะแนนมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 
เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดฯ  
  6.3.3 การศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการ
ส านักหอสมุดฯ หลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด 
(MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ และความพึงพอใจ 
  - ผู้วิจัยช้ีแจงและอธิบายวิธีการศึกษาทรัพยากร
การเรียนรู้ระบบเปิดฯ ให้นิสิตเกิดความเข้าใจและพร้อม
ก่อนท่ีจะศึกษาบทเรียน 
  - นิสิตท าแบบทดสอบการรับรู้ก่อนใช้ (Pretest) ที่
ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นและผ่านการหาคุณภาพแล้ว  
   - นิสิตกลุ่มตัวอย่างใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบ
เปิด เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
เมื่อนิสิตศึกษาเนื้อหาครบทุกหน่วยการเรียนแล้ว ให้ท า
แบบฝึกหัดท้ายหน่วยนั้นๆ โดยมีผู้วิจัยคอยให้ค าแนะน า
ระหว่างท ากิจกรรมของหน่วยการเรียนผ่านระบบ 
  - ผู้วิจัยให้นิสิตท าแบบทดสอบวัดการรับรู้หลังใช้ 
(Posttest) เป็นแบบทดสอบชุดเดียวกับแบบทดสอบการรับรู้
ก่อนเรียน 
  - นิสิตตอบแบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อทรัพยากร
การเรียนรู้ระบบเปิด เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ 
  - ผู้วิจัยน าผลคะแนนที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติ  เพื่ อเปรียบเทียบการรับรู้ เกี่ยวกับการใช้บริการ
ส านักหอสมุดฯ ของนิสิตก่อนกับหลังการใช้ทรัพยากรการ
เรียนรู้ระบบเปิด และความพึงพอใจ 

7. ผลการวิจัย 
7.1 ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของทรัพยากร

การ เรี ยน รู้ ร ะบ บ เปิ ด  (MOOC) เรื่ อ ง  ก าร ใช้บ ริ ก าร
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ มีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ์ เท่ากับ E1/E2 = 80.1/84.5 ซึ่งเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 
80/80  

7.2 ผลการวิเคราะห์หาดัชนีประสิทธิผลของทรัพยากร
การ เรี ยน รู้ ร ะบ บ เปิ ด  (MOOC) เรื่ อ ง  ก าร ใช้บ ริ ก าร
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ มีค่าดัชนีประสิทธิผล
เป็นไปตามเกณฑ์ เท่ากับ 0.52 ซึ่งเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือสูงกว่า 
0.5 รายละเอียดการวิเคราะห์มีดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าดัชนีประสิทธิผลจากนิสิตหลังจากใช้ทรัพยากร
การเรียนรู้ระบบเปิดฯ 

 

รายการคะแนน 
จากการท า
แบบทดสอบ 

กลุ่ม
ตัวอยา่ง 

(n) 

คะแนน
เต็ม 

ค่าเฉลี่ย ดัชนี
ประสิทธิผล 

ก่อนใช ้ 30 30 13.57 0.52 
หลังใช ้ 30 30 22.35 

 

7.3 ผลการเปรียบเทียบการรับรู้ก่อนใช้และหลังใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า คะแนนผลการวัด
การรับรู้ก่อนใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดฯ มีค่าเฉลี่ย   
( x ) เท่ากับ 13.96 คะแนน มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 3.71 และคะแนนผลการวัดการรับรู้หลังใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดฯ ของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย 
( x ) เท่ากับ 20.98 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 3.43 และเมื่อน าคะแนนผลการวัดการรับรู้ก่อนใช้
และหลังใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดฯ ของกลุ่ม
ตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่า t พบว่าค่า t เท่ากับ 15.25 ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าหลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดฯ 
ผู้เรียนมีผลคะแนนการวัดการรับรู้หลังใช้สูงกว่าก่อนใช้อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
รายละเอียดการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 คะแนนผลการวัดการรับรู้ของนิสิตก่อนและหลังใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดฯ 

 

แบบทดสอบ กลุ่มทดลอง 
กลุ่มตัวอยา่ง 

(n) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 

ก่อนใช้ 50 13.96 3.71 15.25 
หลังใช ้ 50 20.98 3.43 
 

7.4 ผลการศึกษาอิทธิพลของทั กษะการเรียนรู้
สารสนเทศของนิสิตที่ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการ
ส านักหอสมุดฯ หลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด 
(MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พบว่า ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศส่งผลต่อการรับรู้
เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ  
หลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิ ดฯ โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิพยากรณ์เท่ากับ .880 กล่าวคือ ทักษะการเรียนรู้
สารสนเทศมีอิทธิพลต่อการรับรู้ เกี่ยวกับการใช้บริการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณหลังการใช้ทรัพยากรการ
เรียนรู้ระบบเปิดฯ รายละเอียดการวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่  3 ผลการวิเคราะห์ความถดถอยของทักษะการรู้
สารสนเทศที่ส่งผลต่อการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดฯ 
หลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดฯ 

 

 
ตัวแปรที่ศึกษา 

 

(n = 30) 
B Std. 

Error 
Beta t Sig. 

  ค่าคงที่ (Constant) 
  ทักษะการรู้สารสนเทศ 

18.745 
.095 

.687 

.010 
 

.880 
27.269 
9.821 

.000 

.000 
 

  
 7.5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่าผู้เรียนมีความพึง
พอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 รายละเอียดการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4 
 
 
 
 
 

 ตารางที่  4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อ
ทรัพยากรการเรียนรู้ ระบบ เปิ ด  (MOOC) เรื่อ ง การใช้บริการ
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ระดับมาก ( x = 3.5 ขึ้นไป) 
  

 
หัวข้อ 

กลุ่มทดลอง 
กลุ่มตัวอยา่ง 

(n) 
ค่าเฉลี่ย 
( x ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 

ระดับความ
พึงพอใจ 
ของนิสิตที่มี
ต่อ MOOC 

 
50 

 
4.46 

 
0.58 

 
53.88** 

 

 

8. อภิปรายผล 
การพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) 

เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ 
สามารถอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

8.1 ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง 
การใช้บ ริการส านั กหอสมุ ดมหาวิทยาลั ยทั กษิณ  มี
ประสิทธิภาพ 80.10/84.53 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 เนื่องจากในขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
ระบบเปิดฯ ผู้วิจัยได้น าหลักการออกแบบและพัฒนาสื่ออย่าง
มีระบบตามหลักการของ Generic ID Model : ADDIE ดังที่  
(สุไม บิลไบ. 2557 : 3-15 ; อ้างอิงจาก ฮอร์ตัน (Horton. 
2011))7 มาใช้ ซึ่งมี 5 ขั้นตอนดังนี้ คือ วิเคราะห์ (Analysis) 
ออกแบบ  (Design) พัฒ นา (Development) น าไป ใช้ 
(Implementation) และประเมินผล (Evaluation) อีกทั้ง
น าแนวคิดกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้นของกาเย่ 
(Robert Gange) มาใช้ออกแบบวิธีสอนในทรัพยากรการ
เรียนรู้ระบบเปิดฯ 

จากขั้นตอนในการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบ
เปิดฯ อย่างมีระบบตามหลักการของ Generic ID Model : 
ADDIE นั้น ส่งผลให้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) 
เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ มีผล
ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สามารถน าไปใช้ เพื่อให้นิสิตหรือ
ผู้ ใ ช้บ ริ ก าร เกิ ด การรับ รู้ เกี่ ย วกั บ การใช้บ ริ ก ารขอ ง
ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุมน หนูคง และณมน 
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จีรังสุวรรณ (2558 : 105-113)8 ได้ท าการวิจัย เรื่อง การ
ออกแบบรูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการ
สอนแบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ได้น า
หลักการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ การออกแบบ การ
พัฒนา การน าไปใช้ และการประเมินผล มาใช้พัฒนา ซึ่งมี
ลักษณะกระบวนการเดียวกับ ADDIE Model ผลการวิจัย
พบว่า รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอน
แบบ MOOC เพื่อพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต จาก
ผู้เช่ียวชาญ มีความเหมาะสมเฉลี่ยรวมอยู่ ในระดับมาก 
รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ 
MOOC และกระบวนการและกิจกรรมของรูปแบบการ
ฝึกอบรมแบบผสมผสานร่วมกับการสอนแบบ MOOC มี
ความเหมาะสมต่อการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี อีกทั้ง รูปแบบการฝึกอบรมแบบผสมผสาน
ร่วมกับการสอนแบบ MOOC ที่ออกแบบขึ้น มีความเป็นไป
ได้ในการน าไปใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้จริง 

8.2 ดัชนีประสิทธิผลหรือช่วงความแตกต่างระหว่าง
คะแนนจากการท าแบบทดสอบวัดการรับรู้เรื่อง การใช้
บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณก่อนใช้และหลังใช้
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิดฯ ของนิสิต มีค่าเท่ากับ     
0.52 หรือ ร้อยละ 52 

8.3 นิสิตที่ใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) 
เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ มี
พัฒนาการทางการรับรู้สูงกว่าก่อนใช้ อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

จากผลจากการหาค่ าดัชนีประสิทธิผลและการ
เปรียบเทียบการรับรู้ก่อนและหลังใช้ทรัพยากรการเรียนรู้
ระบบเปิดฯ ตรงตามสมมติฐานท่ีก าหนดตั้งไว้ เป็นผลมาจาก
ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) ที่พัฒนาเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีลกัษณะเป็นบทเรียน มี
กิจกรรมและการประเมินผล ที่เน้นในเรื่องของความท้าทาย
ให้ผู้ เรียนอยากที่จะเรียนรู้และเรียนเพื่อรอบรู้  ผู้ เรียน
สามารถควบคุมการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และปฏิสัมพันธ์ทั้ง
ในส่วนของกิจกรรมและการประเมินตามสภาพจริงในบริบท

การเรียนรู้ร่วมกัน ที่เน้นในเรื่องของปฏิสัมพันธ์การเรียนการ
สอนในกลุ่ม (จินตวีร์ คล้ายสังข์. 2556 : 276-285)4 อีกทั้ง
คุณสมบัติของทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด (MOOC) 
สนับสนุนในการเรียนการสอนได้อย่างแท้จริง มีการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการเรียนการสอนมากขึ้น 
ส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน 
ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ระหว่างผู้สอน ท าให้เกิด
วิธีการเรียนรู้ที่มีความหมาย ไม่ท าความเบื่อหน่าย  

 สอดคล้องกับงานวิจัยของหทัยภัทร พึ่งต าบล (2558 : 
89-92)9 ได้ท าการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ของ    
ความพึงพอใจท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่
เรียนผ่านบนเรียนออนไลน์ลักษณะ MOOCs เรื่อง การดูแล
ผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการเจาะน้ าไขสันหลัง ผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนออนไลน์ที่สร้างขึ้น มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับ
ดีมาก และมีคุณภาพด้านสื่อและการน าเสนออยู่ในระดับดี 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่าคะแนนทดสอบ
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และผลการศึกษาความสัมพันธ์ของความพึงพอใจ
ที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ เรียนพบว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

8.4 อิทธิพลของทักษะการเรียนรู้สารสนเทศของนิสิต
ส่งผลต่อการรับรู้ เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ หลังการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ระบบ
เปิดฯ มีค่าเท่ากับ 0.88 เป็นผลมาจากทักษะการเรียนรู้
สารสนเทศ อันจะช่วยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กล่าวคือ นิสิตสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ วิเคราะห์
ประเมินสารสนเทศ จัดระบบประมวลสารสนเทศ  และ
ประยุกต์ใช้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลได้ ซึ่ง
การท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ ซึ่งทักษะ
การเรียนรู้สารสนเทศจัดเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่มีอิทธิผลส่งผล
ใหผู้้เรียนเกิดการรับรู้เกี่ยวกับการใช้บริการส านักหอสมุดฯ ที่
สร้างสรรค์ 

8.5 ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้
ระบบเปิด (MOOC) เรื่อง การใช้บริการส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยทักษิณ เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก เท่ากับ 4.46 และ
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจากขั้นตอนการ
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ออกแบบทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด ฯ ผู้วิจัยได้ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานการใช้บริการส านักหอสมุดของผู้เรียน 
ก่อนแล้วจึงออกแบบให้เหมาะสม ทั้งในด้านการใช้งาน 
ภาพประกอบ และสื่อมัลติมีเดีย ผนวกกับทรัพยากรการ
เรียนรู้ระบบเปิดฯ เป็นสื่อเทคโนโลยีการสอนสมัยใหม่ที่เริ่ม
น ามาประยุกต์กับการศึกษาในไทย ด้วยเทคโนโลยีและ
วิธีการเรียนรู้สมัยใหม่ที่มาผสมผสาน ท าให้ผู้เรียนเข้าถึงผ่าน
ออนไลน์  สามารถเข้ าถึ งได้ โดยไม่ มี ค่ าใช้จ่ าย  มี การ
ปฏิสัมพันธ์ที่ท าให้ผู้เรียนตื่นตัว และมีเสรีภาพ ซึ่งถือเป็น
วิธีการจัดการเรียนรู้ที่ ค านึงถึงความต้องการ ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนในการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับงานวิจัยของรวีวรรณ ข าพล และกิตติ
ศักดิ์ แก้วเนียม (2560 : 20-27)10 ได้ท าการวิจัยเรื่อง ระบบ
บทเรียนออนไลน์ JFK Online Course ด้วยการประยุกต์ใช้
ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส Course Builder มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ส ร้ างแหล่ ง เรี ยน รู้ ออน ไลน์ แบบ เปิ ด  (Open Online 
Education) ที่รวบรวมรายวิชาที่น่าสนใจของห้องสมุดเอาไว้ 
เช่น บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด การใช้งานฐานข้อมูล ฯลฯ 
ส าหรับให้บริการแก่ผู้ใช้และผู้สนใจทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบอยู่ใน
ระดับมาก 

9. ข้อเสนอแนะ 
9.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
     9.1.1 จากการวิจัยพบว่าคุณสมบัติของทรัพยากร

ก าร เรี ย น รู้ ร ะ บ บ เปิ ด  (MOOC) ช่ ว ย ให้ นิ สิ ต ได้ พ บ
ประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้และส่งผลให้นิสิตได้ดีขึ้น 
สามารถน ามาประยุกต์สร้างเครื่องมือทางการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนให้เกิดวิธีการเรียนรู้แบบใหม่ๆที่เหมาะสมผู้เรียนใน
ยุคสมัยปัจจุบันได้อีกหนึ่งหนทาง 

9.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป 
9.2.1 ควรพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด 

(MOOC) รองรับการโต้ตอบของผู้ เรียนแบบส่วนบุคคล
หรือไม่เผยแพร่ข้อมูลแบบสาธารณะ เพื่อให้ผู้ เรียนกล้าที่จะ
แสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อมูลความรู้มากยิ่งขึ้น 
เพื่อใหส้ามารถต่อยอดองค์ความรู้ได้ต่อไป 

9.2.2 ควรพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ระบบเปิด 
(MOOC) ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้ได้รูปแบบ
วิธีการเรียนรู้ด้วยสื่อเสมือนจริงรูปแบบใหม่ๆ 
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บทคัดย่อ 

พร้อมเพย์ (Prompt Pay) เป็นหนึ่งในโครงการ National e-Payment (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ) ท่ีรัฐบาลพยายามผลักดันเพื่อให้มีระบบรองรับการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งปัจจุบันท าให้มีประชาชนสนใจลงทะเบียนใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เป็นจ านวนมาก
ในการรับโอนเงิน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน คุณค่าด้านราคา ที่มีผลต่อ
ความตั้งใจในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีจ านวน 400 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ การวิเคราะห์ความถดถอย
อย่างง่าย ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัยการรับรู้ถึงประโยชน์ 2) ปัจจัยการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 3) ปัจจัยคุณค่าด้านราคา 
มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้บริการของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยรวม สรุป ปัจจัยการรับรู้ถึง
ประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน คุณค่าด้านราคา ที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt 
Pay) ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ควรใช้ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และสร้างความรู้ ความเข้า ใจ
เกี่ยวกับระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เพิ่มมากข้ึน เพื่อให้ประชาชนท่ียังไม่ลงทะเบียนใช้บริการ รับรู้ถึงประโยชน์ ความง่าย
ต่อการใช้งาน คุณค่าด้านราคา ของระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 
 
ค าหลัก  การรับรู้ถึงประโยชน์  การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน  คุณค่าด้านราคา  ความตั้งใจในการใช้บริการ  พร้อมเพย์ 
 
Abstract 

 Prompt Pay is one of several national e-payment initiatives (strategic plan developing basic structure 
of national e-payment system) which the government is making an effort to ensure standard for e-payment 
system. At present, several people have been interested in registering to use Prompt Pay for transferring 
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and receiving funds. Therefore, the researcher studied Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and 
Price Value effecting intention to use Prompt Pay service by gathering data from 400 Udon Thani Rajabhat 
University students. Statistics used in the analysis are Multiple Correlations and Simple Regressions. The 
result of test of hypothesis is found that 1) Perceived benefits factor. 2) Perceived ease of use factor. And 
3) Value for money factor are correlated in Udon Thani Rajabhat University students’s total intention to use 
Prompt Pay service. To summarize, perceived benefits factor, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, 
and Price Value for money factor are correlated in intention to use Prompt Pay service. Thus, both public 
and private agencies should pay more attention in public relation, dissemination as well as knowledge 
building relating to Prompt Pay system in order to make people who haven’t registered Prompt Pay 
recognize Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and Price Value of money of using Prompt Pay. 
Keywords:  Perceived Usefulness; Perceived Ease of Use; Price Value; Prompt Pay 
 
1. บทน า 
 ประ เทศ ไทยก าลั งก้ า ว เ ข้ า สู่ ยุ คของ เศรษฐกิจ
อิเล็กทรอนิกส์ National e-Payment เป็นระบบการช าระ
เงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลก าลังพยายามผลักดันเพื่อให้
มีระบบรองรับการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน 
สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต 
และโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น [1] และมีการน า
เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจโดยรวม โดย
มีโครงการ National e-payment หลักการแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเ งินแบบ
อิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติไว้ 5 โครงการ ได้แก่ โครงการที่หนึ่ง
ระบบรับและโอนเงินพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โครงการที่
สองการขยายการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่สามระบบ
ภาษี และเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โครงการที่สี่ e-
Payment ภาครัฐ โครงการที่ห้าการให้ความรู้ และส่งเสริม
การใช้อิเล็กทรอนิกส์ [2] 
 ระบบรับเ งินและโอนเ งิน ผ่านระบบพร้อมเพย์  
(Prompt Pay) เป็นหนึ่ งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบการช าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
แห่งชาติ ที่สะดวก ปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลดีต่อทุกภาคส่วน [1] 
เช่น การโอนเงินระหว่างบุคคลของประชาชน การโอนเงิน
เพื่อช าระค่าสินค้า และบริการของภาคธุรกิจ สามารถเข้าถึง
บริการการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว สามารถท าได้โดยง่าย ด้วยต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่

เหมาะสม ผ่านช่องทางและบริการช าระเงินท่ีหลากหลาย ทั้ง
การโอนเงิน การช าระเงินตามใบแจ้งหนี้ การช าระค่าสินค้า
และบริการทางออนไลน์ โดยใช้เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
หรือหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ แทนการใช้เลขบัญชีธนาคาร
ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก
มากยิ่งขึ้น ปัจจุบันมีสถาบันการเงินที่เปิดให้บริการโอนเงิน
ผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) จ านวน 23 สถาบัน 
แบ่งออกเป็นธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศไทย 14 
ธนาคาร ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย 1 ธนาคาร สาขา
ธนาคารต่างประเทศ 4 ธนาคารและสถาบันการเงินเฉพาะกจิ 
4 ธนาคาร [2] 
 จากการศึกษางานวิจัยในอดีต เรื่องการศึกษาปัจจัยที่มี
อิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้บริการพร้อมเพย์ 
(Prompt Pay) ของพนักงานในกรุงเทพมหานคร ของ     
พาณิภัค พันธ์ก าเนิด [3] จากกรอบแนวความคิดพบว่ามี
ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้งาน คุณค่าด้านราคา เป็นปัจจัยที่มีนัยส าคัญ ซึ่งทั้ง 3 
ปัจจัย เป็นแนวทางที่จะน าไปศึกษาต่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย
อื่นเพื่อที่จะรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
ระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ 
พรชนก พลาบูลย์ [4] พบว่า การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน
แรงจูงใจด้านอารมณ์ อิทธิพลของสังคม การรับรู้ถึงประโยชน์ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในการใช้งาน ส่งผลต่อความตั้งใจของ
ประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
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พร้อมเพย์ของรัฐบาลไทย 
 โดย Davis [5] ได้น าเสนอแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptant Model: TAM) โดย
อธิบายความตั้งใจในการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ หรือความ
ตั้งใจในการใช้บริการมาจาก 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) ด้าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมีความตั้งใจ คือ บริการพร้อม
เพย์ (Prompt Pay) จะช่วยให้ธุรกรรมทางการเงิน สะดวก 
และรวดเร็วกว่าเดิม เป็นการบริการโอนเงินมาตรฐานใหม่ที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท าธุรกรรม เช่น สามารถรับ /
โอนเงิน ได้ทุกที่เพียงแค่ทราบเบอร์โทรศัพท์ หรือเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน 2) ด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
คือ การลงทะเบียนบริการ พร้อมเพย์ (Prompt Pay) หรือ
การใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เป็นเรื่องง่าย ไม่
ยุ่งยาก และไม่ซับซ้อน การเรียนรู้ที่จะใช้งานบริการพร้อม
เพย์ (Prompt Pay) เป็นเรื่องง่าย และ 3) การรับรู้ถึงคุณค่า
ด้านราคา คือ บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) มีอัตรา
ค่าบริการที่สมเหตุสมผล ให้ความรู้สึกคุ้มค่ากับอัตรา
ค่าบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่จ่ายไป และมีอัตรา
ค่าบริการถูกกว่าบริการของธนาคารรูปแบบอ่ืน ๆ  
  จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ 
(Prompt Pay) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัยดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ในการ
เลือกใช้บริการระบบพร้อมเพย์ที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)  
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
เพื่อท าความเข้าใจของผู้ใช้บริการ ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการ
ใช้บริการระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)  
 3. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณค่าด้านราคา ที่มีผลต่อความ
ตั้งใจในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)  
 

2. การทบทวนวรรณกรรม 
 การศึกษาการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้งาน คุณค่าด้านราคา ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการระบบพร้อมเพย์  (Prompt Pay) ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวความคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
2.1 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
 แ บ บ จ า ล อ ง ก า ร ย อม รั บ เ ทค โ น โ ล ยี ไ ด้ ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceive 
Usefulness) และการรับรู้ถึงขั้นตอนวิธีการที่เข้าใจง่ายใน
การใช้เทคโนโลยี (Perceive Ease of Use) พบว่า การรับรู้
ถึงขั้นตอนวิธีการที่เข้าใจง่ายในการใช้เทคโนโลยี (Perceive 
Ease of Use) ส่ งผลให้ เ กิ ดการรับรู้ ถึ งประโยชน์ของ
เทคโนโลยี (Perceive Usefulness) [5] 
 2.1.1 การรับรู้ถึงประโยชน์  
 ก า ร รั บ รู้ ถึ ง ป ร ะ โ ย ช น์  (Perceive Usefulness) 
หมายถึง ทัศนคติความเช่ือของบุคคลที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี
หรือระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการท างานของ
บุคคลนั้น [5 ] ระดับที่บุคคลเ ช่ือว่าการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ จะเพิ่มสมรรถภาพและประสิทธิภาพในการ
ท างานให้มากขึ้นการที่บุคคลรับรู้ว่าเทคโนโลยีที่น ามาใช้นั้น
ก่อให้เกิดประโยชน์ และเสนอทางเลือกที่มีคุณค่าส าหรับการ
ปฏิบัติงานเดียวกัน รวมทั้งถ้าใช้เทคโนโลยีใหม่นี้จะท าให้งาน
ที่ท ามีคุณภาพดีขึ้น หรือเสร็จเร็วข้ึน ซึ่งส่งผลมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ถือเป็นแรงจูงใจภายนอก ในทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีถือ
ว่าการรับรู้ประโยชน์เป็นปัจจัยส าคัญที่บ่งช้ีถึงการยอมรับ 
และการรับรู้ประโยชน์ [6] 
 2.2.2 การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
 การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceive Ease of 
Use) หมายถึง ทัศนคติ ความเช่ือของบุคคลที่มีต่อขั้นตอน
วิธีการใช้เทคโนโลยีที่เข้าใจง่าย [5] การรับรู้ความง่ายต่อการ
ใช้งานทัศนคติความเช่ือของผู้ที่ใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ เชื่อ
ว่าเทคโนโลยีจะต้องมีความง่ายในการใช้งาน สะดวกไม่
ซับซ้อน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม 
 
2.3 คุณค่าด้านราคา 
 คุณค่าด้านราคา (Price Value ) หมายถึง การรับรู้และ
ความเข้าใจของผู้บริโภค เรื่องค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้บริการ 
การประเมินถึงราคาสินค้าหรือบริการตลอดจนการประเมิน
ถึงคุณภาพของสินค้า ว่ามีความเหมาะสมคุ้มค่ากับเงินที่ต้อง
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จ่ายออกไป [7] การแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจของ
ผู้บริโภคระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของธนาคารบนมือถือ 
(Mobile Banking) และค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้บริการ  
 
2.4 ความต้ังใจในการใช้งาน  
 ความตั้ งใจในการใช้งาน (Behavioral Intention) 
หมายถึง พฤติกรรมความตั้งใจที่จะใช้งานเทคโนโลยีนั้น ๆ 
โดยได้รับอิทธิพลจากการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานเทคโนโลยีนั้น [5] และมีความ
เป็นไปได้ที่จะยอมรับและพร้อมที่จะใช้เทคโนโลยีใหม ่ๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
 จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถน ามาพัฒนาเป็น
แบบจ าลองในการศึกษาและสมมติฐานในการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1 แบบจ าลองการศึกษาผลกระทบของการรับรู้ถึง

ประโยชน์ การรับรูค้วามง่ายต่อการใช้งาน คุณค่าด้านราคา 
ที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ของ

นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
 
 2.5 สมมติฐานการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมและแบบจ าลองการศึกษา
สามารถน าเสนอสมมติฐานการวิจัยได้ดังนี้ 
 
 H1 การรับรู้ถึงประโยชน์มีผลกระทบต่อความตั้งใจใน
การใช้บริการระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay)  
 H2 การรับรู้ความง่ายมีผลกระทบต่อการใช้งานต่อ
ความตั้งใจในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 
 H3 คุณค่าด้านราคามีผลกระทบต่อการใช้งานต่อความ

ตั้งใจในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก ที่ซึ่งระบบสถิติทางการทะเบียนระบุว่าจ านวน
นักศึกษาปัจจุบัน 7,782 คน [8] 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ ซึ่งผู้วิจัยได้
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ โดยใช้หลักการจาก
ตารางของ Krejcie และ Morgan [9] จากประชากรทั้งหมด 
7,782 คน กลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอในการศึกษาเท่ากับ 367 
คน จึงเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 400 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มตามสะดวก 
(Convenience Sampling) จากแบบสอบถามออนไลน์ เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 30 เดือน มกราคม 2561 ถึงวันที่ 23 เดือน 
เมษายน 2561 รวมทั้งสิ้น 24 วัน 
 
3.2 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 ในการศึกษาครั้ งนี้ ได้ ใ ช้แบบสอบถามออนไลน์  
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งพัฒนาตาม
กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม 
โดยแบ่งเป็น การรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ความง่ายต่อการ
ใช้งาน คุณค่าด้านราคา ที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
ระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) โดยใช้มาตราส่วนแบบ
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (จาก 1 หมายถึง เห็น
ด้ ว ยน้ อยที่ สุ ด  ถึ ง  5  หม ายถึ ง  เ ห็ นด้ ว ยมากที่ สุ ด ) 
ประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) 
จ านวน 4 ข้อ  ด้ านการรับรู้ ความ ง่ายต่อการใ ช้งาน 
(Perceived Ease of Use) จ านวน 4 ข้อ และการรับรู้ถึง
คุณค่าด้านราคา (Price Value) จ านวน 4 ข้อ ความตั้งใจใน
การใช้บริการ (Intention to Use) จ านวน 4 ข้อ โดยพัฒนา
ข้อค าถามมาจากนิยามของแบบจ าลองจาก Davis [5] และ
ปรับข้อค าถามให้เข้าบริบทของกลุ่มตัวอย่างและประชากร 
 
3.3 ความเชื่อมั่น 
 การทดสอบเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) 

การรับรู้ถึงประโยชน์ 

การรับรู้ความง่ายต่อ
การใช้งาน 

คุณค่าด้านราคา 

ความตั้งใจใน    
การใช้งาน 
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ของแบบสอบถาม 30 ชุดที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บที่
นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย จ านวน 
30 ชุด โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่  1 การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วย ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha - Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค 
(Cronbach) 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค
แอลฟา 

การรับรู้ถึงประโยชน ์(PCU) 0.891 
การรับรู้ความง่าย (PEU) 0.705 
คุณค่าด้านราคา (PV) 0.863 
ความตั้งใจในการใช้บริการ (ITU) 0.790 

 
 ซึ่งตัวแปรทั้งหมด มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 
0.705-0.891 มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมากกว่า 
0.40 ถือว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมั่น (Reliability) ใน
ระดับที่ยอมรับได้ [10] 
 
4. ผลการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง ผลกระทบของการรับรู้ถึงประโยชน์ 
การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน คุณค่าด้านราคา ที่มีผลต่อ
ความตั้งใจในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ใช้สถิติเชิงอนุมานด้วยการ
วิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation 
Analysis) และการวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple 
Regression Analysis) เพื่อดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม พร้อมกับสร้างสมการท านายหรือ
พยากรณ์ตัวแปรตาม ในที่นี้คือความตั้งใจเลือกใช้บริการ
พร้อมเพย์ โดยสามารถเขียนเป็นสมการพยากรณ์ของ
การศึกษา ได้ดังนี ้
 
                   ITU=β1+β01PCU+β02PEU+β03PV+1           (1) 
 

 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์
ความถดถอยอย่างง่ายตามสมการพยากรณ์ แสดงผลดัง
ตารางที ่2 และ 3 ดังนี ้

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์
แบบพหุคูณ และ VIFs 

ตัวแปร ITU PCU PEU PV VIFs 
Mean 3.991 4.250 4.036 3.979  
S.D. 0.658 0.563 0.552 0.651  
ITU - 0.616* 0.610* 0.565*  
PCU  - 0.598* 0.537* 1.695 
PEU   - 0.587* 1.843 
PV    - 1.663 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่  2 พบว่าตัวแปรอิสระแต่ละด้านมี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจเกิดปัญหา Multicolinearity ดังนั้น 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการทดสอบ Multicolinearity โดยใช้ค่า VIFs 
ปรากฏว่าค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ ความตั้งใจใช้บริการ
พร้อมเพย์ (Prompt Pay) มีค่าตั้งแต่ 1.663 – 1.843 ซึ่งมี
ค่าน้อยกวา่ 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันแต่ไม่
เกิดปัญหา Multicolinearity [11] 
 
ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยของ

ความตั้งใจในการใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 

ตัวแปร
ต้น 

ความตั้งใจในการใช้บริการ 
(ITU) 

t P-value 

สัมประสทิธิ์
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

ค่าคงที่ 0.104 0.198 0.524 0.601 

PCU 0.382 0.054 7.062* <0.000 

PEU 0.338 0.058 5.872* <0.000 

PV 0.226 0.046 4.866* < 0.001 

F = 131.918; P=  0.0001; AdjR2= 0.496 

*มีระดับนัยส าคัญทางด้านสถิติที่ 0.05 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า การรับรู้ประโยชน์ (PCU) การ
รับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน (PEU) คุณค่าด้านราคา (PV) มี
ความสัมพันธ์ และผลกระทบเชิงบวกกับความตั้งใจในการใช้
บริการ (ITU) โดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จึงยอมรับสมมติฐานทั้งหมด 
 โดยตัวแปรต้นที่มีการพยากรณ์ที่ดีที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
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การรับรู้ประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการ
พยากรณ์เท่ากับ 0.382 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายต่อการ
ใช้งาน มีค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 
0.338 และปัจจัยด้านคุณค่าด้านราคา มีค่าสัมประสิทธิ์
ถดถอยของการพยากรณ์เท่ากับ 0.226 ท าให้ตัวแปรทั้งสาม
สามารถอธิบายความตั้งใจในการเลือกใช้บริการพร้อมเพย์ 
(Prompt Pay) ร้อยละ 49.60 และมีค่าความคลาดเคลื่อน
ของการณ์พยากรณ์ที่  ± 0.198 ซึ่งสามารถสร้างสมการ
ถดถอย ได้ดังนี ้
 
     ITU=0.198+0.382PCU+0.338PEU+0.226PV+e   (2) 
 
5. อภิปรายผล 
5.1 การรับรู้ถึงประโยชน์ที่มีผลตอ่ความตั้งใจในการใช้บริการ
ระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เนื่องจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานีรู้ถึงประโยชน์จากการใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt 
Pay) ในการรับ/โอนเงิน หรือการคืนภาษี อีกทั้งยังช่วย
ประหยัดเวลาในการท าธุรกรรมทางการเงิน ที่หน่วยงานของ
รัฐบาล และเอกชนได้ประชาสัมพันธ์ไว้ ให้ลงทะเบียนเพื่อใช้
บริการ สอดคล้องกับการศึกษาของ พรชนก พลาบูลย์ [4] 
พบว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ส่งผลต่อความตั้งใจของ
ประชาชนในการใช้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
พร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของรัฐบาลไทยมาก เนื่องจาก 
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ เป็นบริการที่เพิ่ม
ความสะดวก อาทิ การโอนเงิน การช าระสินค้าและบริการ
เป็นต้น เช่นเดียวกับ Morosan และ DeFranco [12] ศึกษา
การยอมรับการใช้บริการการจ่ายเงินทางโทรศัพท์มือถือ 
(Mobile Payment) มาจากความง่ายในการจ่ายเงินผ่าน
เ ท ค โ น โ ล ยี สื่ อ ส า ร ไ ร้ ส า ย ร ะ ย ะ สั้ น  ( Near Field 
Communication: NFC) ด้ ว ย ก า ร ช า ร ะ เ งิ น ผ่ า น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Payments) เรียกว่า NFC-MP ที่
ใช้ในประเทศสหรัฐอเมริกา หากผู้บริโภครับรู้ถึงประโยชน์
จากการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ จะท าให้เกิดการตัดสินใจใช้
งานได้ง่ายขึ้น 
5.2 การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ที่มีผลต่อความตั้งใจใน

การใช้บริการระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษา
มหา วิ ทย าลั ย ร าชภั ฏอุ ด ร ธ านี  เ นื่ อ ง จ ากนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับรู้ถึงความง่ายต่อการใช้
งานของเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามา และทัศนคติความเช่ือของผู้ที่
ใช้บริการ เช่ือว่าเทคโนโลยีมีความง่ายต่อการใช้งาน สะดวก
ไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ความพยายาม 
เพียงแค่รู้เลขบัตรประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ ท่านสามารถ
ท าธุรกรรมทางการเงินได้ทันที สอดคล้องกับการศึกษาของ 
พาณิภัค พันธ์ก าเนิด [3] พบว่า ได้รับทราบขั้นตอนการ
ลงทะเบียนบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) หรือการใช้
บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) จากสื่อประชาสัมพันธ์ และ
การสนับสนุนระบบบริการจากภาครัฐ เพียงแค่มีเลขบัตร
ประชาชน หรือเบอร์โทรศัพท์ สามารถท าธุรกรรมทางการ
เงินกับระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ได้ทันที เช่นเดียวกับ 
Wonglimpiyarat [13] ได้ท าการทดสอบการยอมรับการใช้
พร้อมเพย์ผ่านการอธิบายของแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี ซึ่งการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) 
ท าให้จูงใจการใช้งานพร้อมเพย์ในประเทศไทย 
5.3 คุณค่าด้านราคา ท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการ
ระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี เนื่องจาก นักศึกษามหาวิทยาลัยได้รับรู้ถึง
คุณค่าด้านราคา ในเรื่องของค่าใช้จ่ายส าหรับการใช้บริการ ที่
มีราคาเหมาะสม คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายออกไป และมีอัตรา
ค่าบริการที่ถูกกว่าในรูปแบบอื่น ๆ ที่สามารถประหยัด
ค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี สอดคล้องการศึกของ พาณิภัค พันธ์
ก าเนิด [3] พบว่า ผู้ใช้บริการเคยได้รับข่าวสารเกี่ยวกับอัตรา
ค่าบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ค่าธรรมเนียมในการใช้
บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay)  มีความสมเหตุสมผล หรือ
ถูกกว่า ถ้ามีการโอนเงินไม่เกิน 5,000 บาท จะรู้สึกคุ้มค่า 
และเหมาะสมที่จะจ่าย เช่นเดียวกับ ชวิศา พุ่มดนตรี [14] ที่
พบว่าการรับรู้ประโยชน์ในด้านมูลค่าทางราคา สามารถท าให้
เกิดการยอมรับการใช้พร้อมเพย์ได้ง่ายขึ้น 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลวิจัยไปใช ้
 6.1.1 ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ 
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 รัฐบาล หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควรให้
ความส าคัญในการประชาสัมพันธ์ประโยชน์ของบริการพร้อม
เพย์  (Prompt Pay) ผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
สื่อมวลชน สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสมัยใหม่ และมีการจัดท าสื่อ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์เพื่อ
เผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนรับรู้ถึง
ประโยชน์ของบริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay)   
 6.1.2 ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน 
 รั ฐบาลควรให้ความส าคัญในการจัดท า โฆษณา
ประชาสัมพันธ์อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนและขั้นตอน
วิธีการใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ทั้งทางออฟไลน์
และออนไลน์เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนรับรู้ถึงขั้นตอนวิธีการใช้บริการของบริการพร้อม
เพย์ (Prompt Pay) 
 6.1.3 ปัจจัยด้านคุณคา่ด้านราคา 
 รัฐบาล หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องควร
ประชาสัมพันธ์ถึงประโยชน์จากคุณค่าด้านราคาอยู่สม่ าเสมอ
เพื่อเป็นการตอกย้ าให้ประชาชนรับรู้ถึงประโยชน์ของคุณค่า
ด้านราคาและเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ประชาชนใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 
 
6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 6.2.1 นักวิจัยสามารถเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างหรือ
ประชากรระดับต่าง ๆ ในสังคม เนื่องจากรัฐบาลมีการ
สนับสนุน และผลักดันให้ประชาชนทุกคนหันมาใช้บริการ
พร้อมเพย ์(Prompt Pay) ในการท าธุรกรรมทางการเงิน  
 6.2.2 นักวิจัยควรศึกษาถึงตัวแปรอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มมี
ความสัมพันธ์กับความตั้งใจของประชาชนในการใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 
อาทิ ตัวแปรด้านความไว้วางใจ ด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง ที่
มีผลต่อความตั้งใจการใช้บริการพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 
ในการท าธุรกรรมทางการเงิน เป็นต้น เพื่อจะได้ทราบถึงตัว
แปรที่สามารถกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการตัดสินใจใช้บริการ
ธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (Prompt Pay) 
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บทคัดย่อ 
จากปัญหาผู้ใช้ส านักงานห้องปรับอากาศแห่งหนึ่งขนาดพื้นที ่ 18.4 ตารางเมตรในจังหวัดชลบรุีประเทศไทยทุกคนได้บ่นถึง
ภาวะความไมส่บายทางความร้อนว่ารู้สึกช้ืนและปรากฏเชื้อราบนเกา้อี้ท างานในห้อง บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ส ารวจภาวะ
อากาศในห้องส านักงานแห่งนี้จากสภาพการใช้งานจริงและวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาดังกลา่ว จากการเก็บข้อมูล 3 วันในช่วง

เดือนมิถุนายน 2561 พบว่าภาวะอากาศในห้องขณะเครื่องปรับอากาศมีอุณหภูมิเฉลี่ย 25.17C ความช้ืนสัมพัทธ ์ 75.7% 

ภาวะอากาศในห้องขณะปดิเครื่องปรับอากาศเวลากลางคืนท่ีไม่มีคนใช้งานมีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.2C ความช้ืนสัมพัทธ ์ 77.2% 

ส่วนอากาศนอกห้องบริเวณทางเดนิมีอุณหภมูิและความชื้นสมัพัทธเ์ฉลี่ยเวลากลางวันเท่ากับ 28.4C และ 72.8% ตามล าดับ 
จากการประเมินภาระการปรับอากาศและเปรียบเทียบกับขนาดเครือ่งปรับอากาศท่ีติดตั้ง จึงสรปุว่าห้องส านักงานดังกล่าว
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดใหญเ่กินกว่าภาระการปรับอากาศของห้องส่งผลให้เกดิภาวะความไม่สบายทางความร้อนในห้อง
ดังกล่าว 

ค าหลัก  การปรับอากาศ ภาวะความสบายทางความร้อน ภาวะความไมส่บายทางความร้อน  
 
Abstract 
The objective of this article is to study the thermal situation in an office after hearing complains from 
office workers in the office with floor area of 18.4 square meters in Chonburi, Thailand that they felt 
discomfort due to high humidity and mould spreading in their chairs. Problem analysis was performed. 
Data were colled from the field for three days in June, 2018. It was found that average temperature and 
relative humidity inside the air conditioned room in the daytime during air conditioner was on were 

25.17C and 75.7%, respectively. While turn off the air conditioner at night, the average temperaure and 

relative humidity were 27.2C and 77.2%, respectively. The average temperarue and relative humidity of 

the air outside the studied room or specifically in the corridor inside the building were 28.4C and 72.8%, 
respectively. By comparing estimated cooling load and air conditioner size installed in the room, it was 
found that the size of the air conditioner installed was too big for the studied causing the thermal 
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discomfort in the room. 

Keywords:  air conditioning, thermal comfort, thermal discomfort 
 
1. บทน า 
 ภาวะความสบายของคนขึ้นกับภาวะของอากาศของ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวคนได้แก่อุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิแผ่รังสี
จากวัตถุ ความช้ืน ความเร็วลม และลักษณะของบุคคลได้แก่
ลักษณะเครื่องนุ่งห่ม และอัตราการเผาผลาญพลังงาน โดย
อุณหภูมิแผ่รังสีจากวัตถุจะพิจารณากรณีมีแหล่งความร้อน
เช่นแสงแดด เตาอบ เครื่องอบแห้ง เครื่องหลอมโลหะ เป็น
ต้น [1] ภาวะความสบายในห้องปรับอากาศเพื่อความสบาย
จึงข้ึนกับหลายปัจจยั ASHRAE แนะน าค่าภาวะออกแบบ

ภายในเพื่อการอนุรักษ์พลังงานในช่วงอุณหภูมิ 24.4-25.6C 
ความช้ืนสัมพัทธ ์50-55% ความเร็วลมไม่เกิน 50 fpm หรือ 
0.25 m/s เสื้อผ้า Clothing Insulation, Clo = 0.5 
 เมื่อมีปัญหาว่าผู้ใช้ส านักงานแห่งหนึ่งขนาดพื้นท่ี 18.4 
ตารางเมตรในอ าเภอศรรีาชา จังหวัดชลบุรีประเทศไทยได้
บ่นมาตลอด 1 ปีตั้งแตเ่ข้าท างานในห้องนี้ว่าห้องที่ใช้งานมี
ความช้ืนท่ีสูงเกินไปโดยสังเกตได้จากเชื้อราบนเก้าอ้ีท างานใน
ห้องส านักงานทีเ่ป็นห้องปรับอากาศ จึงเป็นท่ีมาของ
บทความนี้ในการส ารวจภาวะอากาศจากสภาพการใช้งาน
จริงและวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 
 

2. ส านักงานที่ศึกษา 
 ส านักงานท่ีศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ที่ตั้ง 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี ส านักงานท่ี
ศึกษาอยู่ภายในอาคาร ช้ัน 1 ซึ่งมีความสูงทั้งหมด 3 ช้ัน ไม่
มีผนังด้านใดสัมผัสแสงแดดโดยตรง  อย่างไรก็ตามใน
บทความจะกลา่วถึงผนังเป็นทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก 
และตะวันตก เพื่อความสะดวกในการเรยีกช่ือแต่ไมเ่กี่ยวพัน
กับเรื่องรังสีดวงอาทิตย์แต่อย่างใด รูปที่ 1 แสดงผังของห้อง
ที่ศึกษาและห้องข้างเคียง  
 

ห้องส านักงาน
ปรับอากาศ

ห้องปฏิบัติการ
ปรับอากาศ

ห้องส านักงานปรับอากาศ
ที่ศึกษา

ห้องปฏิบัติการ
ไม่ปรับอากาศ

ทางเดินภายในอาคาร  
 
 
รูปที่ 1 ผังห้องที่ศึกษาและห้องข้างเคียง (Remark: Not to scale) 

 
ทิศเหนือติดส านักงานอีกห้องที่ปรับอากาศ ทิศตะวันออกติด
ห้องปฏิบัติการที่มเีครื่องปรับอากาศแต่ไม่ไดเ้ปิดใช้งานเป็น
ประจ า ทิศใต้เป็นทางเข้าห้องซึ่งติดกับห้องไม่ปรับอากาศ
และทางเดินภายในอาคาร ทิศตะวันตกติดกับทางเดินใน
อาคาร  
 ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของห้อง และรูปที่ 2 
แสดงภาพถ่ายของห้องที่ศึกษา 
 
ตารางที่ 1 รายละเอียดของหอ้งที่ศึกษา 
รายการ รายละเอียด 
ขนาดห้อง ห้องกว้าง 3.77 เมตร ยาว 4.87 เมตร สูง 

2.7 เมตร 
พื้นที่ห้อง 18.4 ตารางเมตร 
ปริมาตรห้อง 49.6 ลูกบาศก์เมตร 
ทิศเหนือ  ผนังคอนกรีต 
ทิศอื่นๆ ผนังส าเร็จรูปส าหรับกั้นห้อง 
อุปกรณ์ไฟฟ้าในห้อง คอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง 

หลอดไฟขนาด 60 วัตต์จ านวน 4หลอด 
จ านวนคนในห้อง
ส านักงาน 

3 คน 

พัดลมระบายอากาศ แบบดูดออก อัตราระบายเครื่องละ 124 
cfm (58.5 L/s) จ านวน 2 เครื่อง 

 ต าแหน่งพัดลมระบายอากาศตดิไว้เหนือประต ู (ทิศใต้) 
1 เครื่องดังรูปที่ 2 ค และเหนือหน้าต่าง (ทิศตะวันตก) ตาม

N 
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รูปที่ 2 ก อีก 1 เครื่อง เครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งไว้มีขนาด 
25,000 BTU/h ต าแหน่งติดตั้งดา้นทิศใต้ของห้อง  
 

 
2 ก ผนังทิศตะวันตกซ่ึงติดกับทางเดินภายในอาคาร 

 
2 ข ภาพภายในส านกังาน 

 

 
2 ค ภาพต าแหน่งเครื่องปรับอากาศและประตู 

รูปที่ 2 ภาพถ่ายส านกังานที่ศึกษา 
   
 ช่องทางเข้าของอากาศภายนอกส าหรับการระบาย
อากาศคือช่องว่างใต้ประตูซึ่งเล็กมากส าหรับประตูกระจก 
หรือขณะที่เปิดประตูอากาศภายนอกก็สามารถเข้าสู่ห้องได้
เช่นกัน  จากรูปที่ 2 ก และ 2 ค จะเห็นว่าการตดิตั้งพัดลม

ระบายอากาศอยู่ในต าแหน่งที่ไมเ่หมาะสมเพราะการติดตั้ง
พัดลมดดูอากาศเหนือประตูหรือช่องทางเข้าของอากาศใน
กรณีนี้ อากาศภายนอกท่ีเข้าสูห่้องจะถูกดูดออกไปในทันที 
ส่วนพัดลมดูดอีกตัวที่ติดตั้งกไ็ม่ไดอ้ยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม
เพราะอยู่ใกลป้ระตูเช่นกัน ดังนั้นห้องที่ศึกษาน้ีจะมีการ
ระบายอากาศแค่เพียงบรเิวณใกลป้ระตู ไมไ่ดร้ะบายอากาศ
ในต าแหน่งท่ีคนส่วนใหญ่ท างาน  
  

3. ผลและอภิปราย 
3.1 ผลการส ารวจเก็บข้อมูล 
 ผลการส ารวจเก็บข้อมลูภาวะอากาศตั้งแต่วันท่ี 4 ถึง 6 
มิถุนายน 2561 ทั้งในและนอกห้องส านักงานภายในอาคาร
เป็นเวลา 3 วัน 10.00-15.00 น. 2 คืน 20.00-06.00 น. โดย
บันทึกค่าทุกๆ 1 นาทีด้วยเครื่องมือวัดและบันทึกคา่อุณหภูมิ
และความช้ืน (ยี่ห้อ DIGICON รุ่น HT771SD ส าหรับ
ความช้ืน ย่านการวัด 10%-90%RH ความละเอียด 0.1%RH 

ความเที่ยงตรง 70%RH: ±4%ค่าที่อ่านได้+1%RH, 

<70%RH: ±4%RH ส าหรับอุณหภูมิ ย่านการวัด 0-50C 

ความละเอียด 0.1C ความเทีย่งตรง C-0.8C) และ
เครื่องวัดความเร็วลม (ยี่ห้อ testo รุ่น 435 ส าหรับ Vane 
aneometer มียา่นการวัด 0-60 m/s ความเทีย่งตรง 0.1 
m/s) ไดผ้ลดังต่อไปนี ้
 ภาวะอากาศในห้องขณะปดิเครื่องปรับอากาศเวลา

กลางคืนท่ีไมม่ีคนใช้งานมีอุณหภมูเิฉลี่ย 27.2C ความช้ืน
สัมพัทธ ์ 77.2% ส่วนอากาศนอกห้องบริเวณทางเดินมี
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธเ์ฉลีย่เวลากลางวันเท่ากับ 

28.4C และ 72.8% ตามล าดับ ส่วนภาวะอากาศในห้องใน
แต่ละวันถูกแสดงในรูปที่ 3  
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3 ก วันที ่1 (ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพกักลางวัน)  
 

 
3 ข วันที ่2 (ปิดเครื่องปรับอากาศช่วงพกักลางวัน) 
 

 
3 ค วันที่ 3 (เปิดเครื่องปรับอากาศตอนพักกลางวันดว้ย) 

รูปที่ 3 ภาวะอากาศในห้องปรับอากาศ 

 
 
 จากรูปที่ 3 จะเห็นว่าอุณหภูมภิายในห้องปรับอากาศมี

ค่าค่อนข้างคงที่ใกล้เคียง 25 Cตามที่ตั้งค่าในเทอรโ์มสแตท
ของเครื่องปรับอากาศ แต่ผู้ใช้ไม่สบายเพราะความชื้นสูง  
วันท่ี 3 ไม่ได้ปิดเครื่องปรับอากาศตอนกลางวัน 
 ความเร็วลมวัดที่ต าแหน่งใกล้เคียงกับที่ผู้ใช้นั่งตามทิศ
ของการจ่ายลมจากเครื่องปรับอากาศ ค่าความเร็วลม
ประมาณ 1 m/s การสังเกตด้วยสายตาพบคราบขาวกระจาย
ทั่วพื้นผิวของเก้าอี้ในส านักงาน (ไม่ได้แสดงภาพถ่ายใน
บทความ) ซึ่งคาดว่าจะเป็นเช้ือราเมื่อเช็ดออกด้วยน้ ายา
ก าจัดเช้ือราสามารถกระท าได้อย่างไรก็ตามผู้ใช้ห้องพบว่า
กลับมาเป็นซ้ าอีกทุกครั้งหลังจากเช็ดแล้ว สาเหตุน่าจะเกิด
จากการติดตั้งพัดลมระบายอากาศในต าแหน่งที่ไม่เหมาะสม
ดังที่อธิบายในหัวข้อที่ 2 เป็นผลให้การระบายอากาศของ
ห้องที่ศึกษาท าได้เพียงบริเวณใกล้เคียงประตู ความช้ืนจึง
สามารถสะสมบริเวณอื่นของห้องได้ 
 การส ารวจการตัดต่อการท างานของคอมเพรสเซอร์
พบว่าคอมเพรสเซอร์และพัดลมคอนเดนเซอร์ท างาน 3 นาที
และหยดุท างาน 3 นาทีสลับกันไประหว่างที่เปิด
เครื่องปรับอากาศ หรือกล่าวอีกอย่างว่าช่วงเวลาของวัฏจักร
การท างานของคอมเพรสเซอร์เท่ากับ 3 นาที 
 โดยทั่วไปแล้วคอมเพรสเซอร์แบบความเร็วรอบคงที่จะ
ตัดการท างานเมื่ออุณหภูมิในห้องปรับอากาศถึงค่าที่ก าหนด 
เมื่อคอมเพรสเซอร์เริ่มท างานประสิทธิภาพด้านพลังงานจะ
ต่ า พอใช้งานได้สักพักประสิทธิภาพด้านพลังงานจะสูงขึ้น
และช่วงเวลาส าหรับวัฏจักรการท างานของคอมเพรสเซอร์ที่
เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงสุดคือ 10 นาที 
วัฏจักรการท างานที่มีช่วงเวลาสั้นเกินไปนอกจากจะท าให้
ระบบมีประสิทธิภาพด้านพลังงานต่ าแล้วยังจะท าให้ไม่
สามารถลดความช้ืนของห้องลงได้ตามต้องการ [2] 
 การที่เครื่องปรับอากาศของห้องที่ศึกษามีช่วงเวลา
ของวัฏจักรการท างานเพียง 3 นาทีจึงสันนิษฐานได้ว่า
เครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งอาจมีขนาดใหญ่เกินไป เพราะ
เครื่องปรับอากาศที่มีก าลังการท าความเย็นที่มากเกินไปจะ
ท าให้สามารถลดอุณหภูมิห้องให้ถึงค่าที่ต้องการได้อย่าง
รวดเร็วและเมื่ออุณหภูมิห้องถึงค่าที่ตั้งไว้ตามเทอร์โมสแตท 
ระบบควบคุมจะส่ งสัญ ญ าณ ไปหยุดการท างานของ
คอมเพรสเซอร์ขณะที่คอมเพรสเซอร์หยุดท างานความช้ืนใน
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ห้องจะสูงขึ้นด้วยดังปรากฏในรูปที่ 3 (ทั้งรูปที่ 3 ก ข และ 
ค) จะเห็นว่ามีการแกว่งขึ้นลงของค่าความช้ืนสัมพัทธ์ในห้อง
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาวัฏจักรการท างานของ
คอมเพรสเซอร์  กล่าวคือขณะที่คอมเพรสเซอร์ท างาน
ความช้ืนสัมพัทธ์ในห้องมีค่าลดลงในระดับหนึ่ง แต่ขณะที่
คอมเพรสเซอร์หยุดท างานความช้ืนสัมพัทธ์ในห้องแกว่งตัว
สูงขึ้นและเมื่อคอมเพรสเซอร์กลับมาท างานอีกครั้งความช้ืน
สัมพัทธ์ในห้องจึงแกว่งตัวลง  
 
3.2 การประเมินภาวะความสบายด้วย PMV/PPD 
 ถ้าพิจารณา PMV (Predicted Mean Vote) และ 
PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied) [3] และใช้ 
mean radiant temperature เท่ากับ air temperature 
เนื่องจากห้องที่ศึกษาอยู่ภายในอาคารไม่โดนแดดดังท่ีแนะน า
ใน [4] ด้วยเครื่องมือค านวณออนไลน์ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัย
จาก Berkeley University [5] โดยเครื่องมือออนไลน์นี้
ต้องการข้อมูลป้อนเข้าได้แก่ค่า air temperature, mean 
radiant temperature, air speed, metabolic rate, 
cloth level การประเมินความสบายจะใช้ PMV แบบ 
elevated air speed และ PMD แบบ elevated air 
speed เมื่อท าการกรอกข้อมูลที่ส ารวจได้ (ส าหรับ 
metabolic rate ก าหนดให้เท่ากับการท างานพิมพ์ typing 
ค่าในเครื่องมือเท่ากับ 1.1 และ cloth level ระบุว่าเท่ากับ 
0.5 ซึ่งคาดว่าจะเป็นเสื้อผ้าชุดท างานส าหรับอากาศ
เมืองไทย) จากการประเมินด้วยเครื่องมือนี้พบว่าอากาศใน
ห้องปรับอากาศของส านักงานแหง่นี้อยู่นอกโซนสบายโดย
ผู้ใช้รู้สึกอากาศค่อนข้างเย็น (Slightly Cool)  จะเห็นว่าการ
ใช้ PMV/PPD อาจไม่เพียงพอต่อการประเมินคณุภาพอากาศ
หรือความเสี่ยงต่อสุขภาพผู้ใช้ด้านอื่นอย่างเช่นกรณีนี้ท่ีพบ
เชื้อราในห้องส านักงาน  
  

3.3 ผลการค านวณภาระการปรับอากาศ 
 ทฤษฎีการค านวณภาระการปรับอากาศสามารถพบได้
ในหนังสือวิชาการปรับอากาศ ส าหรับการค านวณภาระการ
ปรับอากาศโดยทั่วไปถ้ามีผนังด้านที่สัมผัสแสงแดดโดยตรง
จะต้องค านึงถึงผลของแสงแดดที่เปลี่ยนแปลงตามเวลาด้วย
แต่เนื่องจากในกรณีห้องที่ศึกษานี้ไม่มีผนังด้านใดสัมผัส

แสงแดดเลยจึงไม่ต้องค านวณค่าดังกล่าว และผนังทุกด้านอยู่
ในอาคารซึ่งอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงน้อยจึงสามารถประเมิน
ภาระโดยประมาณแบบไม่ขึ้ นกับ เวลาได้ คร่าวๆและ
สมมติฐานต่างๆที่ใช้ประมาณดังต่อไปนี้ 
 สมมติผนังคอนกรตีและกระจกมีคา่การถ่ายโอนความ
ร้อนรวม 0.2 และ 7.9  W/(m2K) ตามล าดับ (หรือ 0.035 
และ 1.4 BTU/ft2F ตามล าดับ) เพื่อเป็นการประมาณให้
มากกว่าความเป็นจริงโดยไมต่้องบวกค่าความปลอดภัยในท่ีนี้
จะใช้สมมติค่าการถ่ายโอนความรอ้นของผนังกั้นห้องเท่ากับ
ค่าของกระจก สมมติภาระจากคอมพิวเตอร์เท่ากับ 200 
วัตต์/เครื่อง สมมตภิาระจากคนเท่ากับ 400 BTU/h ต่อคน 
หรือ 117.2 วัตต์ต่อคน สมมติ Ballast factor ของหลอดไฟ
เท่ากับ 1.25 ตารางที่ 2 แสดงผลการค านวณภาระการปรับ
อากาศ 
 

ตารางที่ 2 ผลการค านวณภาระการปรบัอากาศของเดือนที่เก็บข้อมูล 
รายการ ภาระการปรับอากาศ (W) 

ภาระผ่านผนัง
ที่อยู่ภายใน

อาคาร 

979.8 

ภาระจาก
อุปกรณ์ในห้อง 

900 

ภาระจากคน 351.6 

ภาระจากการ
ระบายอากาศ 

1524.7 

ภาระรวม 3756.1 W 
  

 ภาระการปรับอากาศของห้องนี้  (ในเดือนมิถุนายน)
โดยประมาณรวมเท่ากับ 3756.1 W หรือ 3.76 kW หรือ 
12 ,830 BTU/h อย่างไรก็ตามอุณหภูมิอากาศภายนอก
อาคารจะมีค่าเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลด้วยอาจส่งผลต่อ
อากาศภายในอาคารบริเวณทางเดินได้บ้าง หากสมมติว่า
อากาศภายในอาคารอุณหภูมิไม่แปรเปลี่ยนตามฤดูกาลหรือ
เดือนอาจสรุปได้ว่าภาระการปรับอากาศของห้องส านักงาน
แห่งนี้เท่ากับ 3.76 kW หรือ 12,830 BTU/h ซึ่งจะพบว่า
ขนาดเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้ งมีขนาดใหญ่กว่าความ
ต้องการเกือบเท่าตัวจึงเป็นการยืนยันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
ในหัวข้อ 3.1 ว่าเครื่องปรับอากาศที่ติดตั้งของห้องนี้มีขนาด
ใหญ่เกินไป  
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5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการส ารวจและวิเคราะห์สภาพการท างานของ
เครื่องปรับอากาศและภาวะอากาศในห้องปรับอากาศของ
ส านักงานแห่งนี้สรุปได้ว่าแม้อากาศในห้องจะเย็นแต่ผู้ใช้รู้สึก
ไม่สบายอันเนื่องจากความช้ืนและเช้ือราซึ่งไม่สามารถ
ประเมินได้ด้วยเครือ่งมือ PMV/PPD ที่ใช้ประเมินภาวะสบาย
ทั่วไป เมื่อวิเคราะห์ปัญหาคาดว่าสาเหตุที่ควบคุมความช้ืน
ภายในห้องให้มีค่าอยู่ในค่าแนะน าไม่เกิน 60%RH ไม่ได้
เนื่องจากขนาดเครื่องปรับอากาศมีขนาดใหญ่เกินไป เป็นเหตุ
ให้คอมเพรสเซอร์มีการตัดและต่อบ่อยเกินไปจึงไม่สามารถ
ควบคุมความช้ืนในห้องได้ นอกจากนี้ต าแหน่งการติดตั้งพัด
ลมระบายอากาศของห้องที่ ศึกษาอยู่ ในต าแหน่ งที่ ไม่
เหมาะสมจึงเป็นผลให้ความชื้นสะสมในบริเวณห้องได้  
 ข้อเสนอแนะหากมีความประสงค์ใช้งานห้องส านักงาน
แห่งนี้เพื่อความสบายและความปลอดภัยของผู้ใช้ควรติดตั้ง
เครื่ องปรับอากาศขนาดไม่ เกิน  13,000 BTU/h และ
ออกแบบและติดตั้งระบบการระบายอากาศใหม่ให้สามารถ
ระบายอากาศได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ในการศึกษานี้ไม่ได้
เก็บตัวอย่างอากาศเพื่อวัดคุณภาพอากาศด้านจุลชีพใน
อากาศหากต้องการความแม่นย ามากขึ้นจึงควรเก็บตัวอย่าง
อากาศเพื่อตรวจในห้องปฏิบัติการต่อไป 
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บทคัดย่อ 

ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์จะได้รับผลกระทบจากความสามารถในการส่งผ่านอิเล็กตรอน
ของช้ันส่งผ่านอิเล็กตรอน ในงานวิจัยนี้อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ถูกน ามาใช้สร้างเป็นช้ันส่งผ่านอิเล็กตรอนในเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ โดยจะน ามาละลายในตัวท าละลาย 2 ชนิด ชนิดแรกเป็นคลอโรฟอร์มต่อเมทานอล (ตัวท าละลาย A) 
อัตราส่วน 9:1 ส่วนชนิดที่ 2 เป็นบิวทานอลต่อคลอโรฟอร์มต่อเมทานอล (ตัวท าละลาย B) อัตราส่วน 14:1:1 ในการสร้างช้ัน
ส่งผ่านอิเล็กตรอนจะท าการทดลองปรับจ านวนช้ันของฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จากตัวท าละลายทั้งสองชนิดด้วย
วิธีการเคลือบปั่นเหวี่ยง มีจ านวนรอบตั้งแต่ 1-5 ช้ัน เพื่อเปรียบเทียบผลที่ให้ประสิทธิภาพในการแปลงไฟฟ้าที่ดีที่สุด จากการ
ทดสอบพบว่าความหนาของช้ันส่งผ่านอิเล็กตรอนแปรผันตรงกับจ านวนรอบที่ใช้ในการปั่นเหวี่ยง โดยสารละลาย A จะให้ช้ันที่
มีความหนากว่าสารละลาย B เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ที่มีช้ันฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จากตัวท าละลาย 
A เคลือบปั่นเหวี่ยงจ านวน 2 ช้ัน ให้ประสิทธิภาพในการแปลงไฟฟ้า และค่าความหนาแน่นของกระแสไฟฟ้าสูงที่สุด คือร้อยละ 
4.08 และ 12.34 mA cm-2 ตามล าดับ ซึ่งมีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า จากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ที่ไม่มีช้ันฟิล์มบาง
อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์เป็นช้ันส่งผ่านอิเล็กตรอน 

 
ค าหลัก  ซิงก์ออกไซด์ อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ ช้ันส่งผ่านอิเล็กตรอน เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอรร์อฟสไกต ์

 
Abstract 

Efficiency of perovskite solar cells is directly related to the ability of electron transport via an 
electron transporting layer. In this work, zinc oxide (ZnO) nanoparticles were employed as the electron 
transporting layer in the perovskite solar cells. They were dispersed in two different mixture solvents where 
the first one is chloroform: methanol (solvent A) at a ratio of 9: 1 by v/v and the second solvent is butanol: 

ID042 
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chloroform: methanol (solvent B) at a ratio of 14:1:1 by v/v. The deposition cycles of ZnO thin films were 
varied from 1-5 cycles using a spin coater in order to obtain the optimal thickness for power conversion 
efficiency. It was found that the thickness of ZnO film is related to the number of cycles and solution A 
provides greater film thickness compared to solution B. The maximum power conversion efficiency and 
current density of 4.08% and 12.34 mA cm-2 were observed from perovskite solar cell fabricated from 
solution A with two ZnO coating layers. The efficiency of the cell with ZnO film is two times higher than 
that of the cell without ZnO film as an electron transporting layer.  
 
Keywords:  ZnO, ZnO nanoparticles, Electron transporting layer, Perovskite solar cells 
 
1. บทน า 
 ตั้งแต่มีการค้นพบเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอนจนมา
จนถึงปัจจุบันพบว่ามีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ออกมาใช้งานแบ่ง
ได้ทั้งหมด 3 รุ่นได้แก่ รุ่นที่ 1 คือเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึก
ซิลิกอนซึ่งมีทั้งแบบผลึกเดี่ยว (mono crystalline) และ
แบบผลึกรวม (poly crystalline) รุ่นที่  2 คือแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ไม่อยู่ในรูปผลึกคือแบบ ฟิล์มบาง (thin film) 
เซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสองรุ่นนี้จัดอยู่ในกลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดที่ผลิตมาจากซิลิกอน โดยประสิทธิภาพในการแปลง
ไฟฟ้านั้นจะมีค่าประมาณร้อยละ 5-20 [1] และเนื่องจาก
ราคาทีล่ดลงอย่างมากรวมทั้งประสิทธิภาพท่ีเพิ่มสูงขึ้น เซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอนจึงได้รับความนิยมน าไปใช้งานติดตั้ง
จริ งตามอาคารบ้านเรือนซึ่ งสามารถพบเห็นได้ทั่วไป 
นอกจากนั้นยังมีการน าไปติดตั้งเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าส าหรับ
จ าหน่าย หรือท่ีเรียกว่าโซลาร์ฟาร์ม แต่จากการใช้งานจริงยัง
พบว่าเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอนนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับ
น้ าหนักแผงที่มาก รอยแตกของกระจกและซิลิกอนเมื่อมีการ
กระแทก รวมทั้งมีขนาดที่ใหญ่  และประสิทธิภาพที่ยังไม่สูง
มาก ถึงแม้ว่าจะมีการใช้ฟิล์มบางซิลิกอนท าให้ได้แผงที่มี
น้ าหนักเบาลง และมีความยืดหยุ่นเพิ่มขึ้น แต่แผงชนิดนี้มี
ประสิทธิภาพที่ต่ ามาก เนื่องจากซิลิกอนที่ใช้ในการผลิตเป็น
แบบผลึกอสัณฐาน (amorphous) [2] ส่งผลให้ต้องมีการใช้
แผงจ านวนมากในการติดตั้ง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
สร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความ
ยืดหยุ่นมาก และมีน้ าหนักที่น้อย เพื่อให้เกิดการใช้งานที่
แพร่หลายมากข้ึน  

 เซลล์แสงอาทิตย์รุ่นที่ 3 ซึ่งจะประกอบไปด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง (dye sensitized solar cells) 
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสารอินทรีย์กึ่งตัวน า (organic solar 
cells) และเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ (peroskite 
solar cells) [3] เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อ
แก้ปัญหาของเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลิกอน เซลล์แสงอาทิตย์
ในรุ่นที่ 3 นี้จะแตกต่างจากรุ่นที่หนึ่งและสองคือจะไม่ได้อยู่
ในรูปผลึกซิลิกอน หรือท ามาจากซิลิกอน แต่จะอยู่ในรูปของ
สารละลายเนื่องจากมีกระบวนการผลิตจากสารตั้งต้นที่เป็น
ของเหลว ท าให้มีเทคนิคในการผลิตที่หลากหลายไม่ว่าจะ
เป็น spin coating [4] spray coating [4-5] และ roll-to-
roll ink jet printing [6] เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการน าไป
ผลิตเซลล์ในขนาดที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้ต้นทุนที่ถูกลงส าหรับการ
ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในระดับการใช้งาน ซึ่งในปัจจุบัน
เ ซลล์ แ ส งอาทิ ต ย์ ชนิ ดนี้ ยั ง มี ขน าด เล็ ก  และอยู่ ใ น
กระบวนการวิจัย โดยพบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ในรุ่นที่ 3 ที่เป็น
แบบเพอร์รอฟสไกต์มีประสิทธิภาพสูงสุดคือร้อยละ 22 [7] 
และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง [8]  
 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์จะมีลักษณะ
พิเศษคือแบ่งออกเป็นช้ันๆ จ านวน 5 ช้ันหลักซ้อนทับกัน 
โดยแบ่งตามหน้าที่เริ่มจากวัสดุฐานรองหรือขั้วอาโนดจะใช้
กระจกเคลือบขั้วโลหะน าไฟฟ้าโปร่งแสง ช้ันที่สองเป็นช้ัน
ส่งผ่านอิเล็กตรอน ท าหน้าที่ส่งผ่านอิเล็กตรอนที่หลุดออก
จากช้ันเพอร์รอฟสไกต์ผ่านไปยังกระจกเคลือบสารน าไฟฟ้า 
ช้ันท่ีสามเป็นช้ันสารเพอร์รอฟสไกต์ที่ท าหน้าที่เป็นช้ันสารกึ่ง
ตัวน าส าหรับสร้างโฮลและอิเล็กตรอนเมื่อได้รับการกระตุ้น
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จากแสง ช้ันท่ีสี่เป็นช้ันส าหรับส่งผ่านโฮล ซึ่งท าหน้าทีป่้องกัน
การสัมผัสกันระหว่างขั้วโลหะกับช้ันที่มีสารเพอร์รอฟสไกต์
แทรกซึมอยู่ เพื่อลดการกลับมารวมตัวกันอีกครั้ งของ
อิเล็กตรอนกับโฮล และช้ันสุดท้ายเป็นช้ันของขั้วเคาน์เตอร์
ซึ่งท าจากโลหะ และท าหน้าที่รับโฮลท าให้วงจรสมบูรณ์ [9]  
 โดยทั่วไปช้ันส่งผ่านอิเล็กตรอนจะนิยมใช้ TiO2, ZnO, 
SnO2, SiO2 และ ZrO2 [10,11] และในงานวิจัยช้ินนี้จะใช้
ซิ งก์ออกไซด์ เป็น ช้ันส่งผ่านอิ เล็กตรอนส าหรับเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ ซิงก์ออกไซด์เป็นสารกึ่ง
ตัวน า n-type ที่มีค่าช่องว่างของแถบพลังงาน (band gap) 
เท่ากับ 3.37 eV และไม่เป็นพิษต่อธรรมชาติ [12] ทั้งนี้
โครงสร้างของซิงก์ออกไซด์สามารถท าได้หลายรูปแบบไม่ว่า
จะเป็น แท่งนาโนซิงก์ออกไซด์  (nanorods) สปริงนาโน 
(nanosprings) หวีนาโน (nanocombs) วงแหวนนาโน 
(nanorings) และอนุภาคนาโน (nanoparticles) [13]  โดย
ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้โครงสร้างอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์
มาละลายในตัวท าละลาย 2 ชนิด จากนั้นท าการเคลือบช้ัน
ฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ด้วยเทคนิคของการเคลือบปั่นเหวี่ยง 
โดยมีการเปลี่ยนจ านวนช้ันฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ เพื่อให้ได้
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพในการแปลงไฟฟ้าที่ดีที่สุด 
2. วิธีการทดลอง 
 ในการศึกษาถึงผลของจ านวนช้ันอนุภาคนาโนซิงก์
ออกไซด์ในตัวท าละลาย 2 ชนิด โดยชนิดแรกเป็นตัวท า
ละลายที่ได้จากการผสม คลอโรฟอร์มเข้ากับ เมทานอล
อัตราส่วน 9:1 จะเรียกว่า ตัวท าละลาย A และชนิดที่ 2 ได้
จากการผสมบิวทานอล คลอโรฟอร์ม และเมทานอล
อัตราส่วน 14:1:1 เรียกว่า ตัวท าละลาย B ส าหรับใช้เป็นช้ัน
ส่งผ่านอิเล็กตรอนในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ 
การทดลองสามารถแบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน คือ ขั้นตอนของ
การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ ด้วยกระบวนการ
ไฮโดรไลซิส และขั้นตอนในการสร้างและทดสอบเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์บนช้ันฟิล์มบางอนุภาคนาโน
ซิงก์ออกไซด์ แต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
2.1 วิธีการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ 
 อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ถูกสังเคราะห์ขึ้นตาม
กระบวนการ Hydrolysis-condensation [14] สารละลาย

โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ในเมทานอลที่มีความเข้มข้น 24.67 
mg cm-3 ถูกหยดลงในสารละลาย zinc acetate dihydrate 
ในเมทานอลที่มีความเข้มข้น 24.58 mg cm-3 ที่อุณหภูมิ 
65°C ภายในเวลา 10 นาที สารผสมที่ได้จะถูกกวนต่อไปจน
ครบเวลา 135 นาที น าสารละลายคอลลอยด์ที่ได้ไปปั่น
เหวี่ยงเพื่อน าตะกอนมาท าการกระจายตัวในสารละลาย 2 
ชนิดดังกล่าวข้างต้น 
 เมื่ อท าการเตรียมอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ ใน
สารละลายทั้ง 2 ชนิดเสร็จเรียบร้อย ก็ท าการเตรียมกระจก
เคลือบสารน าไฟฟ้า Indium tin oxide  Glass (ITO- glass) 
โดยน ามาท าการวาดขนาดและกัดผิวหน้าด้วยผงซิงก์และ
สารละลายกรดไฮโดรคลอริกส าหรับใช้เป็นวัสดุฐานของตัว
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ จากนั้นน าไปล้างท า
ความสะอาดด้วยสารละลาย alconox น้ ากลั่น อะซิโตน และ
ไอโซโพรพานอล อย่างละ 30 นาที ตามล าดับในเครื่องล้าง
ความถี่สูง เป่าให้แห้งด้วยแก๊สไนโตรเจน และน าไปท าความ
สะอาดต่อในเครื่องท าความสะอาดยูวีโอโซน  
 กระจก ITO ที่ ได้หลั งจากท าความสะอาดเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว จะถูกน ามาเคลือบด้วยอนุภาคนาโนซิงก์
ออกไซด์ในตัวท าละลาย A และ B โดยมีจ านวนช้ันตั้งแต่ 1-5 
ช้ัน เพื่อศึกษาผลเปรียบเทียบ เมื่อท าการเคลือบอนุภาคนา
โนซิงก์ออกไซด์ (ความเร็ว 3,000 rpm เวลา 30 วินาที) เสร็จ
ใ น แ ต่ ล ะ ช้ั น จ ะ ต้ อ ง ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น ที่  1 6 0 °C บ น
เครื่องให้ความร้อน (Hot plate) เป็นเวลา 10 นาที รอให้
กระจกเย็นแล้วท าให้ครบตามจ านวนช้ันที่ต้องการ เมื่อครบ
แล้วจะน ากระจกไปให้ความร้อนต่อบนเครื่องให้ความร้อนที่ 
160°C เป็นเวลา 30 นาที เพื่อท าการระเหยสารละลายที่
ตกค้าง 
2.2 ขั้นตอนการท าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์
บนชัน้ฟิล์มบางอนภุาคนาโนซิงกอ์อกไซด์ 
 เมื่อได้ฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ตามจ านวน
ช้ันที่ต้องการแล้ว ก็ท าการเคลือบช้ัน Phenyl-C61-butyric 
acid methyl ester (PCBM) (อัตราส่วน 10 mg/ 1 ml) ที่
เตรียมในคลอโรเบนซีน (CB) ด้วยเครื่องเคลือบปั่นเหวี่ยง 
โดยใช้สารละลาย PCBM ปริมาตร 150 µl (ความเร็ว 2,000 
rpm เวลา 30 วินาที) จากนั้นเช็ดท าแพทเทิร์นของ PCBM 
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ด้ ว ย  CB แ ล้ ว น า ก ร ะ จ ก ไ ป ใ ห้ ค ว า ม ร้ อ น บ น 
เครื่องให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 70°C เวลา 5 นาที ก่อนจะท า
การเคลือบช้ันต่อไป  
 จากนั้นท าการเคลือบช้ัน PbI2 (อัตราส่วน 460 mg/ 1 
ml) ที่เตรียมในไดเมททิลฟอร์มาไมด์ (DMF) และเจือด้วย 4-
tert-butylpyridine (4-TBP) (อัตราส่วน 460 mg/ 1 ml 
ของปริมาตรทั้งหมด) ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง โดยใช้ PbI2 
ปริมาตร 150 µl (ความเร็ว 3,000 rpm เวลา 30 วินาที) 
จากนั้นเช็ดท าแพทเทิร์นของ PbI2 ด้วย DMF และน ากระจก
ไปให้ความร้อนบนเครื่องให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 100°C เป็น
เวลา 1 ช่ัวโมง  
 ท าการเตรียมเมททิลแอมโมเนียมไอโอไดด์ MAI0.6 
(อัตราส่วน 6 mg/ml)  และฟอร์มาไมด์ดิ เนียม FAI0.4 
(อัตราส่วน 4 mg/ml) ในไอโซโพรพานอล ( IPA) ผสมเข้า
ด้วยกัน จากนั้น MAI0.6FAI0.4 ปริมาตร 180 µl จะหยดลงบน 
PbI2 จับเวลา 40 วินาที ก่อนเคลือบปั่นเหวี่ยง (ความเร็วรอบ 
2,000 rpm เวลา 30 วินาที) เพื่อให้ได้ชั้นสารเพอร์รอฟสไกต์  
แล้วท าการให้ความร้อนบนเครื่องให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 
75°C เป็นเวลา 20 นาที 
 โพลีไตรเฮกซิลไทโอฟีน (Poly-3-hexythiophene , 
P3HT) (อัตราส่วน 20 mg/ml) เติมด้วยอะซิโตไนไตร์ (16 
mg/ml) เติม 4-TBP (8 µl/ml) และเติม Co (ละลายใน 
ACN อัตราส่วน 80 µl/1.5 ml) ปริมาตร 8 µl/ml ของ
ปริมาตรทั้งหมด ในคลอโรเบนซีน (CB) จากนั้นน า P3HT 
ปริมาตร 150 µl เคลือบไว้บนสุด (ความเร็วรอบ 1,000 rpm 
เป็นเวลา 30 วินาที) เช็ดท าแพทเทิร์น P3HT ด้วย CB  
 เมื่อเคลือบช้ันสุดท้ายด้วย P3HT ตัวเซลล์จะถูกน าไป
เข้าเครื่อง Thermal evaporator เพื่อท าขั้วไฟฟ้าโดยจะใช้
ทองเป็นตัวเคลือบไว้ด้านบนของ P3HT โดยโครงสร้างของ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 
1 
 

 
รูปที่ 1 โครงสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์บนชั้นฟิล์มบาง

อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ 
 

3. วิเคราะห์สมบัตขิองอนภุาคนาโนซิงก์ออกไซด์ และสาร
เพอร์รอฟสไกต์ 
 อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ และสารเพอร์รอฟสไกต์จะ
ถูกน าไปวิเคราะห์สารประกอบด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของ
รั งสี เ อ็ กซ์  (X-Ray Diffraction, XRD) โ ดย ใ ช้ เ ครื่ อ ง รุ่ น 

Rigaku, MiniFlex ΙΙ การศึกษาถึงลักษณะอนุภาค รวมถึง
ขนาดอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จะท าโดยกล้องจุลทรรศน์
อิ เ ล็ ก ต ร อ น แ บ บ ส่ อ ง ผ่ า น  (Transmission electron 
microscope, TEM) และความหนาจะถูกน าไปตรวจด้วย
กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (FE-SEM) รุ่น 
JEOL JSM-6335F จากนั้นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟส
ไกต์ที่ได้จะถูกน าไปตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้าด้วยเครื่อง
จ าลองแสงอาทิตย์ (solar simulator) รุ่น San-Ei Electric 
XES 301S จ าลองแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มแสง 100 mW 
cm-2 (AM 1.5) และวัดค่ าระหว่ างความหนาแน่นของ
กระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า (J-V characteristics) ด้วย
การต่อเซลล์ตัวอย่างร่วมกับแหล่งจ่ายแรงดันไฟฟ้ารุ่น 2400, 
Keithley instruments, UK เพื่อท าการวัดค่าสมบัติทาง
ไฟฟ้าออกมา 
 

4. ผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
4.1  อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ 
 อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ที่ถูกใช้เป็นช้ันฟิล์มบางซิงก์
ออกไซด์จะท าหน้าที่ เป็นช้ันส่งผ่านอิเล็กตรอนในเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ ซึ่งในตอนเริ่มต้นจะท าการ
ตรวจสอบองค์ประกอบของธาตุ และลักษณะโครงสร้าง
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หลังจากการสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ด้วยเทคนิค 
XRD ซึ่งเป็นการใช้สมบัติการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในการ
ตรวจสอบสมบัติของสสารดังแสดงได้ในรูปที่ 2 (a) จากรูป
พบว่ากราฟแสดงพีคที่ต าแหน่ง (100) (002) (101) (102) 
และ (110) [15-16] ซึ่งคือต าแหน่งของอนุภาคนาโนซิงก์
ออกไซด์ จากนั้นได้น าอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ไปตรวจสอบ
ลักษณะของผลึกที่ได้ ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ
ส่องผ่าน (รูปที่ 2 (b)) พบว่า มีอนุภาคซิงก์ออกไซด์มีลักษณะ
ค่อนข้างกลม โดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใกล้เคียงกันประมาณ 
10 นาโนเมตร และมีการกระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ จากรูป
พบว่ามีการกระจุกตัวของอนุภาคในบางต าแหน่งเท่านั้น 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดง (a) ลวดลาย XRD ของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ (b) 
TEM ของอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ 

 

 
รูปที่ 3 XRD ของสารเพอร์รอฟสไกต์ที่เคลือบบนฟิล์มบางอนุภาคนาโน

ซิงก์ออกไซด์ บนกระจก ITO 
 

หลังจากที่เตรียมฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ได้แล้ว ขั้นตอน
ต่ อ ไ ป จึ ง เ ป็ น ก า ร เ ค ลื อ บ ช้ั น ส า ร เ พ อ ร์ ร อฟส ไ ก ต์  

(MA0.6FA0.4PbI3) ลงบนช้ันฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่เตรียม
จากทั้งตัวท าละลาย A และ B เนื่องจากการเคลือบสารเพอร์
รอฟสไกต์ในการศึกษาครั้งนี้ท าโดยเทคนิคการปั่นเคลือบ 
PbI2 จากนั้นจึงท าการปั่นเคลือบ MAI0.6FAI0.4 ตามลงไป 
จากนั้นสารทั้งสองชนิดจะสามารถรวมตัวกันเป็นสารเพอร์
รอฟสไกต์ ซึ่งเทคนิคดังกล่าวนี้เป็นการเคลือบสารเพอรร์อฟส
ไกต์แบบ 2 ขั้นตอน ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์สารประกอบ
เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการเกิดเป็นสารเพอร์รอฟสไกต์อย่าง
สมบูรณ์ และมีโครงสร้างทางเคมีเป็น MA0.6FA0.4PbI3 แสดง
ดังสมการที่ (1)  

 

PbI2 (s) + MA0.6FA0.4I (aq) ↔ MA0.6FA0.4PbI3 (s)      (1)  
 

รูปที่ 3 แสดงผลที่ได้จากเทคนิค XRD ของสารเพอร์
รอฟสไกต์บนกระจก ITO (เส้นสีชมพู) สารเพอร์รอฟสไกต์
บนกระจก ITO บนฟิล์มบางอนุภาคนาโนจากตัวท าละลาย A 
(เส้นสีด า) และสารเพอร์รอฟสไกต์บนกระจก ITO บนฟิล์ม
บางอนุภาคนาโนจากตัวท าละลาย B (เส้นสีแดง) จากรูป
พบว่า พีคของ PbI2 ไม่มีปรากฏเลย นั่นหมายความว่า PbI2 
ได้เกิดปฏิกิริยากับ MAI0.6FAI0.4 ทั้งหมด กลายเป็นสารเพอร์
รอฟสไกต์อย่างสมบูรณ์ซึ่งสามารถยืนยันได้จากเทคนิค XRD 
ที่แสดงพีค ณ ต าแหน่ง 13.2° 27.5° และ 31.5° ซึ่งพีคเหล่านี้
คือคุณลักษณะของสารเพอร์รอฟสไกต์ [17] ทั้งหมด  

 

 
รูปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์ระหวา่งจ านวนชั้นและความหนา ของฟิล์ม
บางอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จากตัวท าละลาย A และตวัท าละลาย B 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าความหนาของซิงก์ออกไซด์ในชั้นส่งผ่านอิเล็กตรอน  

 
Conditions Thickness 

(nm) 
PCE (%) 

Solvent No. of Layers 
1 - - 0 1.57±0.35 
2 Sol. A 1 52 3.15±0.24 
3 Sol. A 2 63 4.08±0.34 

4 Sol. A 3 72 4.03±0.39 
5 Sol. A 4 87 3.66±0.39 
6 Sol. A 5 103 3.65±0.20 
7 Sol. B 1 23 3.07±0.37 

8 Sol. B 2 30 3.23±0.23 
9 Sol. B 3 37 3.34±1.13 
10 Sol. B 4 43 3.92±0.62 
11 Sol. B 5 48 3.10±0.53 

 
เมื่อเคลือบปั่นเหวี่ยงช้ันฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงก์

ออกไซด์ ท้ัง 2 ตัวท าละลายซึ่งประกอบไปด้วยตัวท าละลาย 
A และ B ท าการปรับเง่ือนไขเพิ่มจ านวนช้ันของการเคลือบ
ฟิล์มตั้งแต่ 1-5 ช้ัน เมื่อท าการหาความหนาแล้วเปรียบเทียบ
ระหว่างอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จากตัวท าละลาย A และ B 
พบว่า ความหนาของฟิล์มซิงก์ออกไซด์ที่เตรียมจากตัวท า
ละลาย A จะมีความหนามากกว่าจากการเตรียมด้วยตัวท า
ละลาย B ประมาณ 1 เท่าตัว ดังแสดงได้ในรูปที่  4 ซึ่ง
รายละเอียดความหนาของแต่ละชั้นสามารถแสดงได้ในตาราง
ที่ 1 โดยจะแสดงผลของข้อมูลที่ได้ท าการทดลองทั้งหมด 11 
เง่ือนไข ทั้งนี้ เนื่องจากคลอโรฟอร์มมีอัตราการระเหย 11.6 
ซึ่งสูงกว่าอัตราการระเหยของบิวทานอลอย่างมาก (มีค่าเพียง 
0.46) [18] ดังนั้น ในระหว่างการปั่นเหวี่ยงสารละลาย A มี
โอกาสที่จะระเหยไปได้เร็วกว่าการถูกเหวี่ยงออกนอก
ฐานรองกระจกใสน าไฟฟ้า แต่ส าหรับสารละลาย B ซึ่งมี
อัตราการระเหยต่ า จึงมีโอกาสถูกเหวี่ยงออกนอกฐานรอง
กระจกใสน าไฟฟ้าได้ในปริมาณที่มากกว่า จึงท าให้มีช้ันฟิล์ม
บางซิงก์ออกไซด์ที่บางกว่าฟิล์มบางท่ีเตรียมจากตัวท าละลาย 
A  

จากตารางพบว่าความหนาสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อท าการ
เคลือบฟิล์มทั้งหมด 5 ช้ัน ฟิล์มบางท่ีเตรียมจากตัวท าละลาย 
A และ B มีความหนาสูงสุดเท่ากับ 103 นาโนเมตร และ 48 
นาโนเมตร ตามล าดับ 

4.2 สมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟส
ไกต์ 

ในการพิ จ ารณาลักษณะทาง ไฟฟ้ าจะใ ช้ เซลล์
แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์ที่มีช้ันส่งผ่านอิเล็กตรอนเป็นซิงก์
ออกไซด์ และมีโครงสร้าง คือ ITO-glass/ ZnO NPs (Sol. A 
และ Sol. B)/ PCBM/ MA0.6FA0.4PbI3/ P3HT/ Ag เซลล์
แสงอาทิตย์ที่สร้างขึ้นจะถูกน าไปตรวจสอบสมบัติทางไฟฟ้า
ด้วยเครื่องจ าลองแสงอาทิตย์  และท าการวัดค่าความ
หนาแน่นกระแส-ความต่างศักย์แรงดันไฟฟ้า (J-V curve) 
ระหว่างการรับแสงของ (รูปที่ 5) โดยกราฟ J-V curve ของ
อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จากตัวท าละลาย A 1-5 ช้ัน (รูปท่ี 
5 (a)) แสดงให้เห็นกราฟที่ดีที่สุดเป็นของฟิล์มบางจ านวน 2 
ช้ัน (สีแดง) ส่วนกราฟ J-V curve ของอนุภาคนาโนซิงก์
ออกไซด์จากตัวท าละลาย B (รูปที่ 5 (b)) แสดงลักษณะ
กราฟท่ีดีที่สุดที่ฟิล์มบางจ านวน 4 ช้ัน (สีชมพู)  

จากการทดสอบพบว่าเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีชั้นฟิล์มบาง
อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จากตัวท าละลาย A จ านวน 2 ช้ัน 
(หนา 63 นาโนเมตร) มีประสิทธิภาพในการแปลงพลังงาน
ไฟฟ้าเท่ากับร้อยละ 4.08 ซึ่งมีค่าสูงกว่าเซลล์ที่สร้างด้วย
เง่ือนไขที่ไม่มีช้ันส่งผ่านอิเล็กตรอนประมาณ 2.5 เท่า โดย
เซลล์ที่ไม่มี ช้ันฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์ จะมี
ประสิทธิภาพในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเพียงร้อยละ 1.57 
ตารางที่ 2 สรุปผลที่ได้จากการทดสอบสมบัติทางไฟฟ้าของ
เซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์ทั้งหมดในการทดลองนี้ โดย
แสดงเง่ือนไขที่ไม่มีช้ันฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์
เง่ือนไขที่มีประสิทธิภาพสูงในฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงก์
ออกไซด์จากตัวท าละลาย A จ านวน 2 ช้ัน และเง่ือนไขที่มี
ประสิทธิภาพสูงในฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จากตัว
ท าละลาย B จ านวน 4 ช้ัน เมื่อน าทั้ ง  3 เ ง่ือนไขมา
เปรี ยบ เทียบกัน  พบว่ า  ประสิทธิภาพในการแปลง
กระแสไฟฟ้าที่ดีที่สุดในงานวิจัยนี้ เป็นของ ช้ันฟิล์มบาง
อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จากตัวท าละลาย A จ านวน 2 ช้ัน 
คือร้อยละ 4.08 มีความหนาแน่นกระแสสูงสุดคือ 12.34 mA 
cm-2 และมีค่าฟิลแฟกเตอร์เท่ากับ 0.44 ซึ่งยังถือว่าค่าฟิล
แฟกเตอร์ที่ได้ยังมีค่าห่างจาก 1 ค่อนข้างมาก ส่งผลให้สมบัติ
ของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้ยังไม่ใกล้เคียงกับเซลล์แสงอาทิตย์
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ตามอุดมคติ ซึ่งต่างจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิกอนที่มีค่า
ฟิลแฟกเตอร์เข้าใกล้ 1   

 

 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระแสไฟฟา้ต่อ

แรงดันไฟฟ้า (a) อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จากตัวท าละลาย A 1-5 ชั้น
(b) อนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์จากตัวท าละลาย B 1-5 ชั้น 

 
ตารางที่ 2 แสดงสมบัติทางไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์รอฟ 
สไกต ์

Conditions 
Jsc 

(mA/cm2) 
Voc 
(V) 

FF 
PCE 
(%) Solvent 

No. of 
Layers 

- - 
9.53 

±2.20 
0.63 

±0.02 
0.26 

±0.03 
1.57 

±0.35 

Sol. A 2 
12.34 
±0.49 

0.76 
±0.00 

0.44 
±0.02 

4.08 
±0.34 

Sol. B 4 
10.72 
±1.48 

0.70 
±0.00 

0.52 
±0.02 

3.92 
±0.62 

 
จากรูปที่ 5 เห็นได้ว่าความหนาที่น้อยเกินไปจะให้

ประสิทธิภาพต่ า ทั้งนี้ เป็นผลมาจากฟิล์มบางของซิงก์
ออกไซด์หนาไม่เพียงพอในการป้องกันการไหลย้อนของ
อิเล็กตรอนจาก ITO ไปยังช้ันเพอรอฟสไกต์ แล้วไปรวมตัว
กับโฮล เกิดเป็นการรวมกลับของประจุไฟฟ้า และการสูญเสยี
พลังงาน ส่วนความหนาที่มากเกิดไปอาจส่งผลให้มีความ
ต้านทานไฟฟ้าสูง ท าให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านน้อยกว่าส่งผล
ให้ค่าประสิทธิภาพต่ าเช่นกัน  

 
5. สรุปผลการทดลอง 
 งานวิจัยนี้ได้น าเอาช้ันฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์มาท าการ
เปรียบเทียบชนิดตัวท าละลายและปรับความหนาของช้ันซิงก์
ออกไซด์ เพื่อใช้เป็นช้ันส่งผ่านอิเล็กตรอนในเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดเพอร์รอฟสไกต์ จากการศึกษาพบความหนาของฟิล์ม
บางซิงก์ออกไซด์ขึ้นกับจ านวนช้ันและชนิดของสารละลาย 
โดยฟิล์มบางซิงก์ออกไซด์ที่ได้จากตัวท าละลาย A ซึ่งมีอัตรา
การระเหยสูงกว่าสารละลาย B ให้ความหนาที่มากกว่าเมื่อใช้
อัตราการปั่นเหวียงเท่ากัน และด้วยความหนาของฟิล์มบาง
ซิงก์ออกไซด์ที่ เหมาะสมประมาณ 63 นาโนเมตร ให้
ประสิทธิภาพในการแปลงกระแสไฟฟ้าดีที่สุดเท่ากับร้อยละ 
4.08 มีค่าความหนาแน่นกระแสเท่ากับ 12.34 mA cm-2  

และคิดเป็น 2.5 เท่า เพิ่มจากเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดเพอร์
รอฟสไกต์ที่ไม่มีช้ันฟิล์มบางอนุภาคนาโนซิงก์ออกไซด์เป็นช้ัน
ส่งผ่านอิเล็กตรอน  
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บทคัดย่อ 

ปัญหามลภาวะอากาศในภาคเหนือของประเทศไทยส่วนใหญ่มีแหล่งก าเนิดมาจากการเผาไหม้ชีวมวลเช่น การเผา
ทางการเกษตร การเผาในที่โล่ง และ ไฟป่า เป็นต้น นอกจากแหล่งก าเนิดที่เกิดขึ้นในประเทศแล้ว การพัดพาของมลพิษจาก
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษอากาศในภาคเหนือ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ศึกษาเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) จากประเทศเพื่อนบ้านมายังภาคเหนือของประเทศไทยในช่วง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบจ าลอง The Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model 
(HYSPLIT) โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศจากแบบจ าลอง the Weather Research and Forecasting Model (WRF) ได้แก่ 
อุณหภูมิ ปริมาณน้ าฝน และลม ซึ่งได้ท าการทดสอบค่าความถูกต้องเปรียบเทียบกับค่าตรวจวัดจริงภาคพื้นดินของกรมควบคุม
มลพิษ ณ จังหวัดเชียงใหม่และน่าน โดยใช้ค่าทางสถิติได้แก่ Index of Agreement (IOA) และ Fraction Bias(FB) เป็นตัวช้ีวดั 
โดยทั่วไปพบค่าแบบจ าลองจากแบบจ าลอง WRF มีความสอดคล้องกับค่าตรวจวัดจากกรมควบคุมมลพิษอยู๋ในเกณฑ์ที่ยอมรับ
ได้ โดย FB มีค่าในช่วง (-0.34) และ (-1.33) ขณะที่ IOA พบว่ามีค่าอยู่ในช่วงเท่ากับ 0.39 ถึง 0.76  การวิเคราะห์เส้นทาง
มลพิษแบบย้อนกลับ (Backward Trjectory) ในแบบจ าลอง HYSPLIT ถูกน ามาประยุกใช้ในการวิเคราะห์หาเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของ PM2.5 มายังภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า มีแหล่งก าเนิดมาจากประเทศอินเดียและบังคลาเทศ และเคลื่อนที่
ผ่านประเทศเมียนมามายังภาคเหนือของประเทศไทย  

ค าหลัก การเผาไหม้ชีวมวล, PM2.5, WRF-HYSPLIT, ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 

 
Abstract 

In northern Thailand, air pollution event mostly causes from biomass burning emission i.e. 
agriculture activities, open burning, and forest fire. It is not only from Thailand’s emission, but neighboring 
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countries such as Burma and Laos are also the huge emission sources. This study aims to investigate the 
long-range transport of PM2.5 from neighboring countries to northern Thailand in March 2016 using the Hybrid 
Single Particle Lagrangian Integrated Trajectory Model (HYSPLIT). The meteorological conditions for forced 
HYSPLIT model were generated by the Weather Research and Forecasting Model (WRF). The output from 
the WRF model was validated to a ground-based measurement from Pollution Control Department (PCD) 
at Chiang Mai and Nan stations. The WRF model ability is indicated by statistical values such as Fractional 
Bias (FB) and Index of Agreement (IOA). In general, WRF model agrees fairly well compared to PCD data with 
FB of (-0.34) to (-1.33), while IOA was found in ranges of 0.39 to 0.76. The backward trajectory in the HYSPLIT 
model has been applied to track source contribution of PM2.5 in northern Thailand. It indicates that the 
pathway of PM2.5 begins at India and Bangladesh, then comes across Burma to northern Thailand.  
Keywords: Biomass burning,  PM2.5, WRF-HYSPLIT, Northern Thailand 
 
1. บทน า 
  ฝุ่นละอองเป็นอนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่
สามารถลอยอยูในอากาศได้ตั้งแต่ 2-3 วินาทีไปจนถึง
หลาย ๆ เดือนฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อทั้งสิ่งมี
ชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอนุภาคฝุ่นละอองขนาดเล็ก

กว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) เกิดจากแหล่งก าเนิดหลายชนิด 

ฝุ่นที่เกิดจากธรรมชาติ เช่น ฝุ่นจากละอองไอของทะเล 
(sea spray) และฝุ่นที่เกิดจากการท ากิจกรรมของมนุษย์ 
ได้แก่ การเผาไหม้เช้ือเพลิงจากยานพาหนะที่ใช้น้ ามัน
ดีเซล การเผาไหม้ในท่ีโล่ง เช่น การเผาขยะ การเผาในทาง
การเกษตรกรรม กระบวนการอุตสาหกรรม เป็นต้น 
อนุภาคของ PM2.5 ส่วนใหญ่จะเป็นอนุภาคทุติยภูมิ เกิดขึ้น
ในอากาศเมื่อรวมตัวกับแก๊ส มีช่วงเวลาที่อยู่ในอากาศเป็น
ระยะเวลายาวนานเป็นวันหรือสัปดาห์ และสามารถ
เคลื่อนที่ไปได้ในระยะไกล 100 – 1,000 กิโลเมตร จึงเป็น
การยากที่จะส ารวจย้อนกลับไปหาแหล่งก าเนิดปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะพบ
ระดับเกินค่ามาตรฐานเป็นประจ าในช่วงฤดูแล้ง ที่มี
ผลกระทบอย่างยิ่งต่อสุขภาพของประชาชน แหล่งก าเนิด
ส าคัญที่มีปริมาณการปล่อยมลพิษออกมามากอย่างชัดเจน
ในช่วงฤดูกาลนี้คือการเผาในที่โล่งเนื่องด้วยในฤดูกาลนี้มี
สภาพอุตุนิยมวิทยาเหมาะแก่การแพร่กระจายของสาร
ม ล พิ ษที่ อ า จ เ กิ ด ม า จ า ก แ ห ล่ ง ก า เ นิ ด ม ล พิ ษ ทั้ ง

ภายในประเทศเองและถูกพัดพามาจากประเทศเพื่อนบ้าน
ที่นอกจากจะส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชายแดนแล้ว ลมยังพัด
เอากลุ่มควันลอยเข้ามาปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือด้วยส่งผล
ต่อสภาพอากาศ ประชาชนในพื้นที่เกิดการระคายเคืองตา 
แสบคอ แสบจมูก ต้องเข้ารับการรักษาเป็นจ านวนมาก 
ส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจาก
เป็นสารมลพิษที่ลอยอยู่ในอากาศ มีขนาดเล็กมากเล็กจน
สามารถเข้าจมูกและผ่านเข้าสู่ร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้ 
สามารถเข้าสู่เส้นเลือดฝอยและกระจายตัวไปตามอวัยวะ
ทุกส่วนในร่างกาย(Hong Guo, et al., 2017) การได้รับ
ฝุ่นละอองทั้งในระยะสั้นและระยะยาว มีความเกี่ยวข้อง
กับอาการป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและมีอัตรา
การเสียชีวิตสูง ส่วนใหญ่จะพบในประชากรบางกลุ่ม เช่น 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคหลอด
เลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจอุดตันซึ่งจะเป็นอันตรายมากหาก
ผู้ป่วยมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ (Martinelli, Olivieri 
and Girelli, 2013) จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศทั่วประเทศของกรมควบคุมมลพิษพบว่าประเทศ
ไทยประสบปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพิ่มมากขึ้น
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันเนื่องจากความ
หนาแน่นของประชากรและสภาพสังคมและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงไป ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) จาก
ดาวเทียม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการแสดงจ านวน
การเกิดไฟไหม้ในพื้นที่ศึกษา การศึกษามลภาวะอากาศ 
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สามารถแบ่ งได้  2 แบบ ได้แก่  ใ ช้แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์  และใช้เครื่ องมือตรวจวัด โดยการใช้
แบบจ าลองจะเป็นการจ าลองค านวณการแพร่กระจาย
และค่าความเข้มข้นของมลพิษครอบคลุมขอบเขต
การศึกษาในขณะที่เครื่องมือตรวจวัดจะเป็นการวัดค่า
ความเข้มข้นจริงของสารพิษในบริเวณนั้น ๆ ในการศึกษา
ด้านมลภาวะอากาศอย่างมีประสิทธิภาพควรประกอบด้วย
ทั้ง 2 แบบ เพื่อให้ได้ข้อมูลมลพิษที่ถูกต้องครอบคลุม
ตลอดพื้นที่ศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
จัดหามลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของ PM2.5 จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังพื้นที่
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในช่วงเผาไหม้ชีวมวล
เดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2559 โดยประยุกต์ใช้แบบจ าลองคู่
ควบสภาพอากาศ-มลภาวะอากาศ (WRF-HYSPLIT) โดย
แบบจ าลอง WRF ใ ช้ เป็นการจ าลองสภาพอากาศ
ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ขณะที่แบบจ าลอง HYSPLIT ใช้ในการจ าลองเส้นทางการ
เคลื่อนที่ของสารมลพิษ  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยการพัดพาของฝุ่นละอองขนาดเล็ก 
PM2.5 จากประเทศเพื่อนบ้านมายังภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การ
จ าลองสภาพอากาศโดยใ ช้แบบจ าลอง  Weather 
Research and Forecasting Model (WRF) การประเมนิ
ความถูกต้องผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจ าลองโดยเทียบกับค่า
ตรวจวัดจริงภาคพื้นดินจาก กรมควบคุมมลพิษ และการ
จ าลองเส้นทางการเคลื่อนที่ของ PM2.5 โดยใช้แบบจ าลอง 
Hybrid Single Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory Model (HYSPLIT) 
 
2.1 ก าหนดช่วงเวลาและพื้นที ่
ในงานวิจัยนี้ได้เลือกช่วงวันที่ 1 - 7 มีนาคม พ.ศ. 2559 
ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของปัญหามลพิษอากาศเป็นกรณีศึกษา 
ดังแสดงในรูปที่ 1 พบว่าค่าความเข้มข้นของ PM2.5 ณ 

จังหวัดเชียงใหม่และน่าน พิกัดที่ตั้งดังแสดงในตารางที่ 1 
มีค่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่  1 – 7 มีนาคม โดย
เฉลี่ยจากทั้งสองสถานีพบค่าความเข้มข้นของ PM2.5 สูงสุด
ในวันท่ี 7 มีนาคม มีค่าเท่ากับ 70 g/m3 

 
รูปที่  1 แสดงค่าความเข้มข้นของ PM2.5  

ในช่วงวันที่ 1 – 7 มีนาค 2559 ณ สถานีตรวจวัด ยุพราช 
 จ.เชียงใหม่ และ รพ.เฉลิมพระเกียรต ิจ.น่าน 

 
ตารางที่ 1 พิกัดที่ตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศภาคพื้นดิน 

รหัส สถานีตรวจวัด 
คุณภาพอากาศ 

สถานที่ ละติจูด ลองจิจูด 

36 รร.ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ 18.47 98.59 
75 รพ.เฉลิมพระ

เกียรต ิ
น่าน 19.32 101.02 

 
2.2 ระบบการจ าลอง WRF-HYSPLIT 
 งานวิจัยนี้ใช้แบบจ าลอง Hybrid Single Particle 
Lagrangian Integrated Trajectory Model (HYSPLIT) 
แบบ Backward Trjectory ในการวิเคราะห์แหล่งที่มา
ของ PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยใช้
ข้อมูลสภาพทางอุตุนิยมวิทยาจาก แบบจ าลองสภาพ
อ า ก า ศ  อ า ก า ศ  The Weather Research and 
Forecasting Model (WRF) เ ป็ นข้ อมู ลน า เ ข้ า สภาพ
อากาศ 
 ในการประมวลผลแบบจ าลอง WRF ใช้ข้อมูลน าเข้า
จ าก  Final Analysis Data ซึ่ ง เ ป็ น ข้ อมู ลที่ ผ่ า นกา ร
วิเคราะห์ร่วมกันระหว่าง ข้อมูลไหลเวียนอากาศระดับโลก 
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(Global Circulation Model, GCM) และข้อมูลตรวจวัด
ต่าง ๆ ซึ่งมีความละเอียด 111 km x 111 km คลอบคลุม
ทั่ วโลก เพื่อน ามาลดขนาดเชิงพลวัตร (Dynamical 
Downscaling) โดยมีขั้นตอนดังแสดงในรูปที่ 2  
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการท างานของ WRF Modeling System 

 
โดยแบ่งออกเป็นข้ันตอนต่าง ๆ ดงันี้ 

(1) Geogrid เตรียมข้อมูลลักษณะภูมิประเทศ เช่น 
การใช้ประโยชน์ที่ดินความสูงภูมิประเทศ 
อุณหภูมิของดินเฉลี่ยรายปี และอื่น ๆ 

(2) Ungrib เตรียมข้อมูลสภาพอากาศ โดยใช้ข้อมูล
จาก GCM model ZFNL/NCEP) จ าลองสภาพ
ทางอุตุนิยมวิทยา 

(3) Metgrid เป็นการรวมข้อมู ล  Geogrid และ
Ungrib เข้าด้วยกัน เพื่อน าไปใช้ในการเตรียม
เง่ือนไขเริ่มต้นและขอบเขตของข้อมูลสภาพ
อากาศในขั้นตอน real เพื่อน าไปสู่การค านวณ
ใน WRF 

โดยมีการก าหนดขอบเขตพื้นท่ีศึกษาดังแสดงในรูปที่ 3  

 
 

รูปที่ 3 แสดงขอบเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 ในการก าหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาได้แบ่งออกเป็น 2 
domain ตามข้อมูลในตารางที่  2 โดยการค านวณใน 
domain และจะมีการใ ช้ เทคนิค 1-way nesting ซึ่ ง  
domain ที่ 2 จะใช้ข้อมูลจากการค านวณใน domain 1 
เป็นข้อมูลเงื่อนไขเริ่มต้นและขอบเขต 

 

ตารางที ่2 รายละเอียดของพื้นที ่ๆ ศึกษา 
ข้อมมูล โดเมน 1 โดเมน 2 
พิกัดโดเมน (5.79 N, 82.13 E), 

(30.05 N, 119.97 E) 
(8.27 N, 91.73 E), 
(27.54 N, 110.08 E) 

ระยะกริด 50 km. 10 km 
จ านวนกริด ew = 96, sn = 65  ew = 231, sn = 256 
ความละเอียด
เชิงเวลา 

รายชั่วโมง/วัน 

ช่วงเวลาศึกษา เดือนมีนาคม ปี 2559 
 

โดยที่ในการค านวณในแบบจ าลอง WRF จะมีการใช้ตัว
แปรทางกายภาพต่าง ๆ เช่น การค านวณค่าความร้อนใน
การเกิดเมฆ การค านวณกระบวนการคายระเหยในดิน 
และการแผ่รังสีความร้อน เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตารางที่ 3 Model configuration 
Physical 

parameterization 
Description 

mp_physics=3 WSM 3-class simple ice scheme 
 

ra_lw_physics=1 rrtm scheme 
(Default values for GHG in V3.5: 
co2vmr=379.e-6, n2ovmr=319.e-9, 
ch4vmr=1774.e-9; Values used in 
previous versions: co2vmr=330.e-
6, n2ovmr=0., ch4vmr=0.) 
 

ra_sw_physics=1 Dudhia scheme (ptop > 50 mb) 
 

sf_surface_physics 
=2 

unified Noah land-surface model 

bl_pbl_physics=1 YSU scheme; use sf_sfclay_physics 
=1 

cu_physics =1 Kain-Fritsch (new Eta) scheme 
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ในการวิ เคราะห์ เส้นทางการเคลื่อนที่ของ PM2.5 ใ ช้
แ บ บ จ า ล อ ง  Hybrid Single Particle Lagrangian 
Integrated Trajectory (HYSPLIT) Model ประมวลผล
แบบย้อนกลับ (Backward trajectory) ดังแสดงในรูปที่ 3 
โดยใช้ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาจากแบบจ าลอง WRF ดัง
แสดงในรูปที่ 4 
 

 

รูปที่ 4 ขั้นตอนการท างานของแบบจ าลอง HYSPLIT 

2.3. การประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง 
 ก่อนน าข้อมูลจากแบบจ าลอง WRF น าเข้าสู่
แบบจ าลอง HTSPLIT ต้องมีการประเมินประสทิธิภาพของ
ข้อมูล จากแบบจ าลอง WRF โดยในที่นี้ ได้เปรียบเทียบ
ผลลัพธ์ตัวแปรทางอุตุนิยมวิทยาจากแบบจ าลอง WRF 
ได้แก่ อุณหภูมิ และทิศทางลม กับข้อมูลตรวจวัดจริงจาก
กรมควบคุมมลพิษ ในการเปรียบเทียบได้ใช้ค่าทางสถิติ
เป็นตัวช้ีวัดได้แก่ ค่า Fractional Bias (FB) และ Index 
of Agreement (IOA)  

Fraction Bias (FB) ซึ่งเป็นดัชนีส าหรับการวัด
ประสิทธิภาพของแบบจ าลองสภาพอากาศที่เป็นที่นิยม
อย่างกว้างขวาง โดยหากพบว่า FB อยู่ในช่วง -2 ถึง +2 
แสดงว่าแบบจ าลองนั้นมีประสิทธิภาพการค านวณใน
ระดับที่ยอมรับได้ และหากค่า FB อยู่ในช่วง -0.5 ถึง +0.5 
แสดงว่าแบบจ าลองนั้นมีประสิทธิภาพดีมาก (egat, 2018) 
โดยค านวณได้ตาม (1) 

 




















po

po

CC

CC
 x 2  FB       (1) 

 
Co = ค่าที่ได้จากการตรวจวัด, Cp = ค่าที่ได้จากแบบจ าลอง 
 Index of Agreement (IOA) เ ป็ น ดั ช น ช้ี วั ด
ความสอดคล้องของข้อมูล โดยแบ่งออกเป็นระดับต่างๆ 
ดังตารางที่  4 และสามารถค านวณได้ตาม (2) 
 
ตารางที่ 4 การพิจารณาค่า ค่า Index of Agreement ใช้เกณฑ์
ดังต่อไปนี้ (Willmott, 1981) 

ค่า Index of Agreement คุณลักษณะ 
080 – 1.00 ดีมาก 
0.60 – 0.80 ดี 
0.30 – 0.60 ปานกลาง 
0.00 – 0.30 แย่ 
< 0.00 แย่มาก 

 

𝐼𝑂𝐴 = 1 −
∑ (𝑃𝑖−𝑂𝑖)2𝑛

𝑖=1

∑ (∣𝑃𝑖−Ō∣ + ∣𝑂𝑖−Ō∣)2𝑛

𝑖=1
 
 (2) 

 

Pi =  ค่าที่ ได้จากแบบจ าลอง , Oi = ค่าที่ ได้จากการ
ตรวจวัดจริง, Ō = ค่าเฉลี่ยรวมของการตรวจวัดจริง (Cort 
J. Willmott, et al) 
 
ตารางที่ 5 ค่าทางสถิติ Fractional Bias และ Index of Agreement 
(IOA 

สถานี 
 

Fractional Bias IOA 
Wind 
Speed 

Temperature Wind 
Speed 

Temperature 

เชียง 
ใหม่ 

-0.340 0.076 0.39 0.76 

น่าน -1.333 -0.083 0.57 0.52 

 

 ค่า FB และ IOA จากการเปรียบเทียบค่าจากแบบจ าลอง 
WRF และ ข้อมูลตรวจวัดจาก PCD แสดงในตารางที่ 5 
พบว่า แบบจ าลองมีความสามารถในการค านวณความเร็ว
ลมได้ในระดับที่ดีมากโดยให้ค่า FB ณ สถานีตรวจวัด 
จังหวัดเชียงใหม่และมีค่าเท่ากับ (-0.34) และ (-1.33) 
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ขณะที่ตัวแปรอุณหภูมิมีค่า FB เท่ากับ 0.76 และ (-0.083)  
เมื่อพิจารณาค่า IOA พบว่าค่าความเร็วลมและอุณหภูมิ
จากแบบจ าลองมีความสอดคล้องในระดับ ปานกลาง ถึง ดี 
โดยให้ค่า IOA เท่ากับ 0.76 ส าหรับอุณหภูมิ ณ จังหวัด
เชียงใหม ่และ 0.52 ณ จังหวัดน่าน 
 

4. ผลการทดลองและวิจารณ์ 
ในการวิเคราะห์การเคลื่อนที่ของ PM2.5 จะวิเคราะห์ตัว
แปรทางอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้องโดยใช้แผนที่ลมและ 
skew-T diagram ซึ่ ง ไ ด้ จ า ก ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข อ ง
แบบจ าลอง WRF 
  

 
 

รูปที่ 5 ทิศทางและความเร็วลมในวันที่ 7. มีนาคม 2559 
 

ลักษณะลมในวันที่ 7 มีนาคม 2559 พบว่ามีลมตะวันออก
เฉียงใต้ ความเร็วประมาณ 10 m/s พัดมาทางทิศใต้ของ
ภาคเหนือตอนบน ในขณะที่ลมในบริเวณภาคเหนือเป็นลม
สงบ    
 จาก skew-T diagram ในรูปที่ 6 พบว่ามีอุณหภูมิ
ผกผันในบริเวณบรรยากาศช้ันบนท่ีความสูงประมาณ 700 
hPa ทั้งในบริเวณจังหวัดน่านและเชียงใหม่ ซึ่งลักษณะ
สภาพอากาศเช่นนี้ส่งให้การเคลื่อนที่ของอากาศในแนวดิ่ง
เป็นไปได้ยากท าให้เอื้ออ านวยต่อการสะสมของสารพิษใน
ช้ันบรรยากาศ 
 

 

 
 

รูปที่ 6 Skew-T Diagram ณ จังหวัดเชียงใหม่ (บน) 
และ จังหวัด น่าน (ล่าง) 

 

รูปที่ 7 แสดงเส้นทางการเคลื่อนที่ของสารมลพิษ 
จากแบบจ าลอง HYSPLIT (      แทนเสน้ทางการเคลื่อนที่จาก

สถานีตรวจวัดจังหวัดน่าน,     แทนเส้นทางการเคลื่อนที่จากสถานี
ตรวจวัดจังหวัดเชียงใหม่ ) 
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เส้นทางการเคลื่อนที่ของ PM2.5 ซึ่งได้จากการประมวลผล
ของแบบจ าลอง HYSPLIT แบบย้อนกลับ (backward 
trajectory)  ณ จุดตรวจวัดบริ เวณจังหวัดน่าน และ
เชียงใหม่ ในวันที่ 7 มีนาคม 2561 พบว่า ณ จังหวัดน่าน 
มีเส้นทางการเคลื่อนที่ของฝุ่นมาจากบริเวณประเทศเมียน
มา ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีเส้นทางการพัดพามาจาก
บริเวณประเทศบังคลาเทศ เคลื่อนที่ผ่านประเทศเมียนมา
เข้ามายังภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในงานวิจัยนี้
ได้ศึกษาเพียง 2 จุด และแค่สัปดาห์แรก ซึ่งควรจะมีการ
เพิ่มจุดการศึกษารวมถึงช่วงเวลาให้ครอบคลุมมากกว่าน้ี 

5. สรุป 
 การศึกษาเส้นทางการเคลื่อนที่ของฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก  (PM2.5) จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายั ง
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยในช่วงเผาไหม้ชีวมวล 
ณ บริเวณจุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ จังหวัดน่านและ
เชียงใหม่ ในช่วงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2559 ผลจากการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลอุณหภูมิและควาเร็วลมจาก
แบบจ าลอง WRF กับข้อมูลตรวจวัดจริงของกรมควบคุม
มลพิษโดยใช้ค่าทางสถิติทั้งค่า IOA และค่า FB พบว่า
ข้อมูลอุณหภูมิและควาเร็วลจากแบบจ าลอง WRF กับ
ข้อมูลตรวจวัดจริงมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ดี ส าหรับ
การวิเคราะห์การเคลื่อนท่ีของ PM2.5 โดยใช้แผนท่ีลมและ 
skew-T diagram ซึ่งได้จากแบบจ าลอง WRF ของวันที่
ตรวจพบค่า PM2.5 สูงสุดในวันที่ 7 มีนาคม 2559 พบว่ามี
ลมตะวันออกเฉียงใต้  พัดมาทางทิศใต้ของภาคเหนือ
ตอนบน ในขณะที่ลมในบริเวณภาคเหนือเป็นลมสงบ มี
อุณหภูมิผกผันในบริเวณบรรยากาศช้ันบนที่ความสูงทั้งใน
จังหวัดเชียงใหม่และน่าน และจากการใช้แบบจ าลอง 
HYSPLIT พบว่ามีเส้นทางการเคลื่อนที่มาจากบริเวณ
ประเทศบังคลาเทศและประเทศเมียนมา ในขณะเดียวกัน
ประกอบกับลักษณะสภาพอากาศในช่วงเวลาดังกล่าว
เอื้ออ านวยต่อการสะสมของสารพิษในบรรยากาศซึ่งจะ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษอากาศในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
การแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ ต้องลด
การเผาในที่โล่งทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคในเขต

ภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน งานวิจัยนี้สามารถน า
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและการจัดการมลพิษ
ทางอากาศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป
ได้ 
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 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมควบคุมมลพิษ
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และความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เพื่อใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี ้
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การเปรียบเทียบช่วงความเชื่อมั่นส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหาย               
ที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม ภายใต้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความนา่จะเป็น            

ในการเลือกไม่เท่ากัน และไม่ใส่คืน 

Comparison on Confidence Interval for Population Mean with some Items 
Nonresponse under Unequal Probability Sampling without Replacement  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่วงความเช่ือมั่นส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร ระหว่างวิธีตัด
ข้อมูล และวิธีประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม ภายใต้การสุ่ม
ตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคือ ค่าความน่าจะเป็นที่จะ
ครอบคลุมของความเช่ือมั่น ที่สัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่น เท่ากับ 0.95 ท าการศึกษาโดยการจ าลองด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล 
ผู้วิจัยก าหนดความน่าจะเป็นท่ีจะตอบสนอง เท่ากับ 0.3 และ 0.5 ก าหนดขนาดตัวอย่างเท่ากับ 30 35 40 45 และ 50 จากนั้น
ท าการเลือกตัวอย่างสุ่มโดยใช้แผนการสุ่มตัวอย่างของ Midzuno ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพ พบว่าช่วงความเชื่อมั่นเมื่อ
ใช้วธิีประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีตัดข้อมูล 
 
ค าหลัก  วิธีตัดข้อมลู การประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย รีเวริส์เฟรมเวิร์ค 

 
Abstract 
This research aims to compare the efficiency of confidence intervals for population mean between 
deletion method and mean imputation with some items nonresponse and unequal probability sampling 
without replacement. The considered criterions are based on the coverage probability of interval. Data are 
generated using Monte carol technique simulation. The sampling sizes of this research were 30, 35, 40, 45 
and 50. Then, it was selected according to Midzuno sampling with probability of response was respectively 
defined as 0.3 and 0.5. We also define confidence coefficient with 0.95. The result shown that, the 
confidence interval with mean imputation was more efficiency than deletion method. 
 
Keywords:  Deletion method, Mean imputation, Reverse framework 
 
1. บทน า 
 การประมาณค่า เป็นวิธีทางสถิติที่ใช้ข้อมูลของตัวอย่าง
อ้างอิงถึงข้อมูลระดับประชากร เช่นการประมาณค่าปริมาณ

ข้าวโพด เลี้ ยงสัตว์ เฉลี่ ยของเกษตรกร ใน เขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยใช้ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยที่ค านวณได้
จากเกษตรกรเพียงบางส่วน ค่าที่ค านวณได้จากตัวอย่าง 

ID052 
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เรียกว่าค่าสถิติ (Statistic) ส่วนค่าที่ต้องการอ้างอิงในระดับ
ประชากร เรียกว่าพารามิเตอร์ (Parameter) การประมาณ
ค่าแบ่งเป็น การประมาณค่าแบบจุด (Point estimation) 
และการประมาณ ค่ าแบบ ช่วง ( Interval estimation)      
การประมาณค่าแบบจุด เป็นการประมาณพารามิเตอร์ที่
สนใจศึกษาด้วยค่าสถิติเพียงค่าเดียว โดยปกติการประมาณ
ค่าแบบจุด มีโอกาสที่ตัวประมาณค่าจะคลาดเคลื่อน จากค่า
จริงของพารามิ เตอร์ทั้ งนี้ ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ         
ตัวประมาณค่า ส่วนการประมาณค่าแบบช่วง จะเป็นการหา
ช่วงที่เหมาะสมที่จะครอบคลุมพารามิเตอร์ที่สนใจศึกษาด้วย
ความเชื่อมั่นที่ก าหนด กล่าวคือหา ˆ ˆ( , )L U  ที่ ˆ ˆ( , )L U    
หรือ  ˆ ˆ

L U     เมื่อ   แทนพารามิเตอร์ที่สนใจศึกษา 
ˆ ˆ,L U  แทนค่าของฟังก์ชันของตัวสถิติ (ตัวประมาณค่าแบบ

จุด) ที่ปราศจากพารามิเตอร์ไม่ทราบค่า เรียก ˆ
L  ว่าขีด

ความเช่ือมั่นล่าง เรียก ˆ
U ว่าขีดความเช่ือมั่นบน และเรียก 

ˆ ˆ
L U    ว่าช่วงความเชื่อมั่น (1 )100%  ของ    

 การประมาณค่าพารามิเตอร์ที่สนใจศึกษา เช่นการ
ประมาณค่าปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยของเกษตรกร ใน
เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ อาจประสบปัญหาเกี่ยวกับการสูญหาย
ของข้อมูล เนื่องจากผู้ศึกษาไม่สามารถเก็บปริมาณข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ของกษตรกรบางครัวเรือนได้ สาเหตุอาจเนื่องจาก 
เกษตรไม่สามารถระบุผลผลิตในแต่ละรอบปีการเพาะปลูกได้
อย่างชัดเจน หรือเกษตรกรปลูกข้าวโพดในเขตบริเวณภูเขา
สู ง ชัน  ท า ให้ ล าบ าก ใน การสอบ ถามข้ อมู ล  จ าล อ ง           
วงษ์ประเสริฐ [1] กล่าวว่า การสูญหายของข้อมูลสามารถ
เกิดขึ้นได้กับงานวิจัยทุกประเภท และส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพของการประมาณค่า แต่การจัดการกับปัญหา
การสูญหายของข้อมูลยังถูกละเลยในปัจจุบัน ซึ่งเห็นชัดจาก 
ผลจากการศึกษาของ Wood et al. [2] ที่พบว่าจากงานวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจ านวนทั้งหมด 71 ช้ิน มีถึง     
ร้อยละ 89 ที่พบปัญหาเกี่ยวกับการสูญหายของข้อมูล แต่มี
เพียงร้อยละ 21 เท่านั้นท่ีจัดการกับการสูญหายของข้อมูล  
 พิจารณาประชากร  {1,2,3,..., }U N ขนาด N และ 

i
y แทนค่าสังเกตุของหน่วยตัวอย่างที่ i ของตัวแปรที่สนใจ
ศึ ก ษ า  (Study variable) y เ มื่ อ  i U ส ม ม ติ ว่ า
พ ารามิ เตอร์ที่ ส น ใจศึ กษ าได้ แก่ ค่ า เฉลี่ ยป ระชากร 

(Population mean)  เ ขี ย น แ ท น ด้ ว ย สั ญ ลั ก ษ ณ์ 



 

1
i U iY N y  โดยปกติค่า Y  จะไม่ทราบค่า เนื่องจาก

สูตรอ้างอิงถึงข้อมูลระดับประชากร ดังนั้น จ าเป็นต้อง
ประมาณค่า จากข้อมูลของตัวอย่าง สมมติว่าตัวอย่าง 

1 2
{ , ,..., }ns j j j  ขนาด n  เมื่อ , ,l k l kj j U j j  และ 

, 1,2,...,l k n   ถูกสุ่มตามข้อตกลงของแผนการสุ่มตัวอย่าง 
แบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน 
( Unequal probability sampling without 
replacement) Horvitz & Thompson [3] น า เสน อตั ว

ประมาณค่าแบบจุดของ Y เขียนแทนด้วย Ŷ


และมีค่า
ตามที่แสดงในสมการที่ (1) 

  
1 1ˆ

i s i iY N y



 


   (1) 

 เมื่อ ( )i P i s    นอกจากนี้ตัวประมาณค่าความ

แปรปรวน ของ Ŷ


เขียนแทนด้วย ˆˆ( )V Y


และมีค่าตามที่
แสดงในสมการที่ (2) 

 
2 2

\{ }

ˆˆ ˆ ˆ( ) i s i i ij i j
i s j s i

V Y N D y D y y





 

 
  

 
    (2) 

   เมื่ อ  2ˆ (1 )i i iD  


   1ˆ ( )( )ij ij i j ij i jD      


   
และ ( )ij P i j s     ถ้าตัวอย่าง s  ขนาด n  มีขนาด
ใหญ่ ( 30)n  การประมาณค่าแบบช่วงส าหรับค่าเฉลี่ย
ป ร ะ ช า ก ร  ส า ม า ร ถ ห า ค่ า ไ ด้ โ ด ย ใ ช้ ท ฤ ษ ฎี เข้ า                    
สู่ส่วนกลาง (Central limits theorem) ปรับตัวแปรสุ่ม 

ˆ

ˆˆ( )

Y Y
Z

V Y






  ให้มีการแจกแจงใกล้เคียงการแจกแจงปกติ 

(approximately normal distribution) จ ากนั้ น ห า ช่ วง
ความเช่ือมั่น (1 )100%  ของ Y  ตามวิธีของ Casella 
& Berger [4] และมีค่าตามที่แสดงในสมการที่ (3) 

 
ˆ ˆ ˆ. .( ) [ , ]L UC I Y Y Y

  (3)  

 เมื่อ 
 

2
1

ˆ ˆ ˆˆ( )LY Y z V Y
    

             
 

2
1

ˆ ˆ ˆˆ( )UY Y z V Y
   

 กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบาง
ค าถาม (Item nonresponse) ช่วงความเช่ือมั่นของ Y  
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ตามที่แสดงใน (3) ไม่สามารถค านวณได้เนื่องจาก ตัวอย่าง 
s ขนาด n  ถูกแบ่งออกเป็นเซตที่สามารถสังเกตุค่าได้ 

rs

ขนาด 
rn  และเซตที่ไม่สามารถสังเกตุค่าได้ 

ms ขนาด 
mn

ซึ่ง  r ms s s  และ  r mn n n  วิธีการแก้ไขปัญหากรณี
ที่มีข้อมูลหาย นิยมใช้วิธีตัดข้อมูล หรือตัดหน่วยตัวอย่างท่ี i

เมื่อ  mi s  และใช้เพียงหน่วยตัวอย่างที่สมบูรณ์ ในเซต
rs

ขนาด  
rn ในการสร้ างตั วป ระมาณ ค่ าแบบจุ ด  หรื อ           

ตัวประมาณค่าแบบช่วง อย่างไรก็ตาม วราฤทธิ์ พานิชกิจโก 
ศลกุจ [5] กล่าวว่าในบางครั้งข้อมูลที่ศึกษามีจ านวนไม่มาก 
จึงไม่สามารถตัดข้อมูลออกไปได้ ท าให้ต้องใช้วิธีประมาณค่า
ข้ อ มู ล สู ญ ห าย  เช่ น ป ระ ม าณ ด้ ว ย ค่ า เฉ ลี่ ย  (Mean 
imputation) ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะแทนที่ค่า 

i
y เมื่อ  mi s  

ที่ไม่สามารถสังเกตุค่าได้ด้วย  * ( )iy f y  เมื่อ 
ri s  

ภายใต้การประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย ค่า 
* ( )iy f y ที่ใช้ในการแทนที่ข้อมูลสูญหาย จะมีค่าขึ้นอยู่

กับแผนการสุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้ในการสุ่มตัวอย่าง s  ขนาด 
n  เช่น Haziza [6] น าเสนอตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร 
กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม 
ภายใต้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายและไม่ใส่คืน ซึ่งประมาณค่า

ข้อมูลสูญหายด้วยค่า  * 1

r
i s i ry y n 


   ต่อมาภายใต้

การสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน
และไม่ใส่คืน ชูเกียรติ โพนแก้ว [7] น าเสนอตัวประมาณ
ค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่
ตอบ   เฉพาะบางค าถาม และประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วย

ค่ า  
1

* i i i
i s i s

i i

r y r
y

 



 

  
  
  
  ซึ่ ง  1ir   ถ้ า  

ri s

และ 0ir  ในกรณีอื่นๆ นอกจากนี้ภายใต้การสูญหายของ
ข้ อ มู ล เป็ น แ บ บ สุ่ ม ส ม บู รณ์  (Missing complete at 
random) และสัดส่ วนตั วอย่ างมีขนาดเล็ก  (Sampling 
fraction)        ชูเกียรติ โพนแก้ว [7] น าเสนอตัวประมาณ
ค่าความแปรปรวนของตัวประมาณค่าที่น าเสนอ ภายใต้เฟรม
เวิร์คแบบรีเวิร์ส (Reverse framework) (ศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมได้จาก Fay [8] , Shao & Steel [9]) 
 ตามที่ได้กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าการประมาณค่าเฉลี่ย
ประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะ
บางค าถาม ส่วนใหญ่ศึกษาเฉพาะตัวประมาณค่าแบบจุด 

หรือศึกษาภายใต้การสุ่มแบบง่ายและไม่ใส่คืน ดังนั้นการวิจัย
ในครั้งนี้  มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าแบบช่วง 
ส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร โดยใช้ตัวประมาณค่าแบบจุด และ
ตัวประมาณค่าความแปรปรวน ที่ ชูเกียรติ โพนแก้ว [7] 
น าเสนอ สร้างช่วงความเชื่อมั่น (1 )100%  ของ Y ตาม
วิ ธี ข อ ง  Casella & Berger [4] ร ว ม ถึ ง เป รี ย บ เที ย บ
ประสิทธิภาพของช่วงความเช่ือมั่นที่น าเสนอกับช่วงความ
เชื่อมั่นที่ได้จากวิธีการตัดข้อมูล 
 

2. วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่วงความเช่ือมั่น
ส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจาก
การไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม  เมื่อใช้วิธีตัดข้อมูล และวิธี
ประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย 
 
3. ขอบเขตในการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าแบบ
ช่วงส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิด
จากการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม ภายใต้การสุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่ เท่ ากันและไม่ ใส่คืน 
ก าหนดให้ y แทนตัวแปรที่สนใจศึกษา และ k แทนตัวแปร
ก าหนดขนาด ที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรที่สนใจศึกษา เช่น 
y แทน ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ รอบปีการเพาะปลูก 2561 และ k แทน 
ปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ รอบปีการเพาะปลูก 2551 (ทราบจากส ารวจ
ข้อมูลในอดีต) ก าหนดให้การสูญหายของข้อมูลเกิดขึ้นแบบ
สุ่มสมบูรณ์และเกิดเฉพาะตัวแปรที่สนใจศึกษา รวมถึง
สัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก  
 
4. วิธีด าเนินการวิจัย  
 4.1 การประมาณค่าแบบช่วงส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร 
เมื่อใช้วิธีตัดข้อมูล 
   ภายใต้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นใน
การเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิด
จากการไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม ตัวอย่าง s  จะแบ่ง
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ออกเป็นเซตข้อมูลที่ไม่สูญหาย 
rs และเซตข้อมูลสูญหาย 

ms  วิธีการตัดข้อมูลจะตัดหน่วยตัวอย่างที่เป็นสมาชิกของ 

ms ออกไป ท าให้เหลือเซตข้อมูลที่สมบูรณ์ 
rs ขนาด 

rn  
ดังนั้นตัวประมาณค่าแบบจุดส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร เขียน

แทนด้วยสัญลักษณ์ ˆ
rY


และตัวประมาณค่าความแปรปรวน

ของ ˆ
rY


เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ˆˆ( )rV Y


หาค่าได้โดยการ

แทนเซต s ด้วยเซต 
rs ในสมการที่ (1) และ (2) ตามล าดับ 

 ส าหรับช่วงความเช่ือมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อใช้

วิธีตัดข้อมูล เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ˆ. .( )rC I Y


หาได้โดย
ใช้ทฤษฎี เข้ าสู่ ส่ วนกลางปรับ  ตั วแป รสุ่ ม  (Random 

variable) 
ˆ

ˆˆ( )

r

r

Y Y
Z

V Y






  ให้มีการแจกแจงใกล้ เคียงการ 

แจกแจงปกติ  จากนั้นหาช่วงความเช่ือมั่นของค่าเฉลี่ย
ประชากร ตามวิธีของ Casella & Berger [4]  
 4.2 การประมาณค่าแบบช่วงส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร 
เมื่อใช้วิธีประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย 
  วิธีการตัดข้อมูลเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว ที่ใช้
จัดการกับข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะบาง
ค าถาม อย่างไรก็ตามวิธีดังกล่าวอาจท าให้ประสิทธิภาพของ
ตัวประมาณค่าลดลง ดังนั้นหัวข้อนี้ผู้วิจัยจะได้พิจารณาการ
ประมาณค่าแบบช่วงส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อใช้วิธี
ประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย  
 ภายใต้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการ
เลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจาก
การไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม และประมาณข้อมูลสูญหาย
ด้วยค่าเฉลี่ย ชูเกียรติ โพนแก้ว [7] ได้น าเสนอตัวประมาณคา่

แบบจุด ของ Y  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ˆ
MIY  รวมถึง

น าเสนอตัวประมาณค่าความแปรปรวนของ ˆ
MIY เขียนแทน

ด้วยสัญลักษณ์ ˆˆ( )MIV Y   
 ส าหรับช่วงความเช่ือมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อใช้
วิธีประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย เขียนแทนด้วย

สัญลักษณ์ ˆ. .( )MIC I Y หาได้โดยใช้ทฤษฎีเข้าสู่ส่วนกลางปรับ 

ตัวแปรสุ่ม 
ˆ

ˆˆ( )

MI

MI

Y Y
Z

V Y


  ให้มีการแจกแจงใกล้เคียงการ

แจกแจงแบบปกติ จากนั้นหาช่วงความเช่ือมั่นของค่าเฉลี่ย

ประชากร ตามวิธีของ Casella & Berger [4]  
 4.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพช่วงความเช่ือมั่นโดยการ
แสดงตัวอย่างเชิงตัวเลข 
  4.3.1 ข้อมูลประชากร 
   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพส าหรับ
การประมาณค่าเฉลี่ยประชากรแบบช่วง ผู้วิจัยใช้ข้อมูลของ 
Lohr [10] ช่ือไฟล์ “agstrat.dat” ซึ่ง N  299 ตัวแปรที่
สนใจศึกษา y  ได้แก่ จ านวนพื้นที่ที่ใช้ในการท าฟาร์มในปี 
1992 ตัวแปรก าหนดขนาด k  ได้แก่จ านวนพื้นท่ีที่ใช้ในการ
ท าฟาร์มในปี 1982  
  4.3.2 แผนการสุ่มและขนาดตัวอย่าง 
   ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น
ในการเลือกไม่ เท่ากันและไม่ใส่คืน และใช้แผนการสุ่ม
ตัวอย่างของ Midzuno [11] สุ่มเลือกตัวอย่าง s  ขนาด n  
ทั้ งหมด  5 ระดับ ได้ แก่  n 30  35  40  45  และ 50 
ภายใต้แผนการสุ่มตัวอย่างของ Midzuno [11] ค่า 

i และ 

ij  มีค่าตามที่แสดงในสมการที่ (5) และ (6) ตามล าดับ   

 1

1 1
i

i

k N n n

K N N


 
 

 

 (5) 

 
1 1 2

1 2 1 2

i j
ij

k k N n n n n

K N N N N


    
 

   

 (6) 

ซึ่ง 
ik  แทนค่าสังเกตุของของหน่วยตัวอย่างที่ i ของตัวแปร

ก าหนดขนาด เมื่อ i U  และ i U iK k


  
  4.3.2 ก าหนดการสูญหายของตัวแปรที่สนใจศึกษา 
   การก าหนดการสูญหายของตัวแปรที่
สนใจศึกษา ในแต่ละระดับของขนาดตัวอย่าง ผู้วิจัยก าหนด
ความน่าจะเป็นจะตอบสนองทั้งหมด 2 ระดับ ประกอบด้วย 
p  0.3 และ 0.5 จากนั้นก าหนดข้อมูลสูญหายในแต่ละ

ระดับ p  โดยพิจารณาจากตัวแปรสุม่ 
iA ซึ่ง iA   (0,1)U

เมื่อ i s  ถ้า
iA p ค่า 

ir  1 และ 
ir   0 ในกรณีอื่นๆ 

 
 
  4.3.3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่วงความ
เชื่อมั่น 
   การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการ
ประมาณค่าแบบช่วง ใช้เทคนิคมอนติคาร์โลซิมูเลช่ัน และ
ก าหนดการท าซ้ าทั้งหมด M  10,000 ครั้ง และพิจารณา
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ประสิทธิภาพ จากค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุมของช่วง
ความเช่ือมั่น (Coverage probability of interval) ตามที่ 
Dihidar [12] น าเสนอ และมีค่าตามแสดงในสมการ (6)  

  
1

ˆ. .( )
M

m
k

m

a
ACP C I Y

M

   (6) 

ซึ่ง 1ma   ถ้า 
( ) ( )

ˆ ˆ
Lm k Um kY Y Y   และ 0ma   ในกรณี

อื่นๆ ค่า ,k r MI  
 
  4.3.4 เกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพช่วง
ความเชื่อมั่น 

เกณฑ์การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ
การประมาณค่าแบบช่วงส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร ก าหนด
ตามนิยามที่ 1 

นิยาม 1  ก ำหนดให้ ˆ. .( )AC I Y  และ ˆ. .( )BC I Y  แทนช่วง
ควำม เช่ือมั่ น  ส ำหรับค่ ำ เฉลี่ ยประชำกร จะกล่ ำวว่ ำ 

ˆ. .( )AC I Y  เป็นตั วประมำณค่ำที่ มีประสิทธิภำพดีกว่ำ 
ˆ. .( )BC I Y  ก็ต่อเมื่อ 

 

    ˆ ˆ. .( ) . .( )A BACP C I Y ACP C I Y  (7) 
 

5. ผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเกี่ยวกับการประมาณค่าแบบ
ช่วงส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร ภายใต้แผนการสุ่มตัวอย่างโดย
ใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน รวมถึง
สัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจาก
การไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม และการสูญหายเป็นแบบสุ่ม
สมบูรณ์ ผู้วิจัยใช้วิธีการตัดข้อมูล และวิธีประมาณข้อมูล  
สูญหายด้วยค่าเฉลี่ย จากนั้นใช้ทฤษฎีเข้าสู่ส่วนกลางปรับการ
แจกแจงของตัวสถิติ เพื่อหาขีดความเช่ือมั่นล่างและขีดความ
เช่ือมั่นบน และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของช่วงความ
เชื่อมั่นส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร โดยพิจารณาจากค่าความ
น่าจะเป็นที่จะครอบคลุมของความเช่ือมั่น ผลการวิจัยเป็น
ดังนี้    
 5.1 ช่วงความเช่ือมั่นส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อใช้
วิธีตัดข้อมูล 
  ภายใต้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการ

เลือกไม่เท่ากันและไม่ใส่คืน กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจาก
การไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม ตัวอย่าง s  จะแบ่งออกเป็น
เซตข้อมูลที่ ไม่สูญหาย 

rs และเซตข้อมูลสูญหาย 
ms  

วิธีการตัดข้อมูลจะตัดหน่วยตัวอย่างที่เป็นสมาชิกของ 
ms

ออกไป ท าให้เหลือเซตข้อมูลที่สมบูรณ์ 
rs ขนาด 

rn  ดังนั้น        
ตัวประมาณค่าแบบจุดส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร เขียนแทน

ด้วยสัญลักษณ์ ˆ
rY


และมีค่าตามที่แสดงในสมการ (8) 

 
1 1ˆ

r
i sr i iY N y




 


   (8) 

 ส าหรับตัวประมาณค่าความแปรปรวน ของ ˆ
rY


เขียน

แทนด้วย ˆˆ( )V Y


และมีค่าตามที่แสดงในสมการที่ (9) 

 
2 2

\{ }

ˆˆ ˆ ˆ( )
r

r r

i sr i i ij i j
i s j s i

V Y N D y D y y





 

 
  

 
    (9) 

 เมื่อ 2ˆ (1 )i i iD  


   

       1ˆ ( )( )ij ij i j ij i jD      


    
 จ า ก ส ม ก า ร  (8) แ ล ะ  (9) ก า ห น ด ตั ว แ ป ร สุ่ ม

 
1/2ˆ ˆˆ( ) ( )r rZ Y Y V Y

 



   เมื่อใช้ทฤษฎีเข้าสู่ส่วนกลาง ได้

ว่า 

  
1/2ˆ ˆˆ( ) ( ) ~ (0,1)r rZ Y Y V Y appN

 



   (10) 

 ดั งนั้ นการประมาณ ค่าแบบช่วงส าหรับค่ าเฉลี่ ย
ประชากร เมื่อใช้วิธีตัดข้อมูลแสดงดังทฤษฎีบทท่ี 1 

 ทฤษฎีที่  1 ภำยใต้กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นใน
กำรเลือกไม่เท่ำกัน และไม่ใส่คืน  ตัวอย่ำง s ขนำด n มี
ข้อมูลสูญหำยที่เกิดจำกกำรไม่ตอบเฉพำะบำงค ำถำม และ
เกิดขึ้นแบบสุ่มสมบูรณ์ ช่วงควำมเช่ือมั่นส ำหรับค่ำเฉลี่ย
ประชำกร เมื่อใช้วิธีตัดข้อมูล เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ 

ˆ. .( )rC I Y


 แ ล ะที่ ร ะ ดั บ ค ว ำม เช่ื อ มั่ น  (1 )100%   
ˆ. .( )rC I Y


 มีค่ำตำมที่แสดงในสมกำรที่ (11) 

     ˆ ˆ ˆ. .( ) ,MI L r U rC I Y Y Y
 

 
 

 (11) 

เมื่อ 
 1
2

ˆ ˆ ˆˆ( )L r r rY Y z V Y
   



    

 
 1
2

ˆ ˆ ˆˆ( )U r r rY Y z V Y
   



   

ส่วนค่า ˆ
rY


และ ˆˆ( )rV Y


ก าหนดค่าในสมการที่ (8) และ 

(9) ตามล าดับ  
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พิสูจน์ ก าหนดให้ ˆ
rY


 และ ˆˆ( )rV Y


มีค่าในสมการที่ (8) 

และ (9) ตามล าดับ และจากสมการที่ (10) 

  
1/2ˆ ˆˆ( ) ( ) ~ (0,1)r rZ Y Y V Y appN

 



   เมื่อใช้วิธีของ 

Casella & Berger [4] ได้ว่า 
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     1   

ดังนั้นช่วงความเชื่อมั่น (1 )100%  ของ Y  มีค่าเป็น 

  1 1
2 2
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หรือ     ˆ ˆ ˆ. .( ) ,STS L r U rC I Y Y Y
 

 
 

 

เมื่อ 
 1
2

ˆ ˆ ˆˆ( )L r r rY Y z V Y
   



   

 
 1
2

ˆ ˆ ˆˆ( )U r r rY Y z V Y
   



   

 

 5.2 การประมาณค่าแบบช่วงส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร 
เมื่อใช้วิธีประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย 
  ภายใต้การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการ
เลือกไม่เท่ากัน และไม่ใส่คืน กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจาก
การไม่ตอบเฉพาะบางค าถาม ชูเกียรติ โพนแก้ว [7] น าเสนอ
ตัวประมาณค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อประมาณข้อมูลสูญหาย
ด้วยค่าเฉลี่ย และมีค่าตามที่แสดงในสมการที่ (12) 
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 (12) 

 ภายใต้ รี เวิร์ส เฟรม เวิร์ค  และสัดส่ วนตั วอย่ างมี      
ขนาดเล็ก ชูเกียรติ โพนแก้ว [7] น าเสนอตัวประมาณค่า

ความแปรปรวนของ ˆ
MIY เขียนแทนด้วย ˆˆ( )MIV Y  และมีค่า

ตามที่แสดงในสมการที่ (13)   
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 เมื่อ 

1
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  2ˆ (1 )i i iD  


    

  1ˆ ( )( )ij ij i j ij i jD      


   
 ดังนั้นช่วงความเชื่อมั่นส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อใช้
วิธีประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย มีค่าตามที่แสดงใน
ทฤษฎีที่ 2 

ทฤษฎีที่  2 ภำยใต้กำรสุ่มตัวอย่ำงโดยใช้ควำมน่ำจะเป็นใน
กำรเลือกไม่เท่ำกัน และไม่ใส่คืน ตัวอย่ำง s ขนำด n มี
ข้อมูลสูญหำยที่เกิดจำกกำรไม่ตอบเฉพำะบำงค ำถำม และ
เกิดขึ้นแบบสุ่มสมบูรณ์ และสัดส่วนตัวอย่ำงมีขนำดเล็ก ช่วง
ควำมเชื่อมั่นส ำหรับค่ำเฉลี่ยประชำกร เมื่อใช้วิธีแทนท่ีข้อมูล
สูญหำยด้วยค่ำเฉลี่ย ที่ระดับควำมเช่ือมั่น (1 )100%   

เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ ˆ. .( )MIC I Y  และ มีค่ำตำมที่แสดง
ในสมกำรที่ (14) 

     ˆ ˆ ˆ. .( ) ,MI LMI UMIC I Y Y Y 
 

 (14) 

เมื่อ 
 1
2

ˆ ˆ ˆˆ( )LMI MI MIY Y z V Y




    

 
 1
2

ˆ ˆ ˆˆ( )UMI MI MIY Y z V Y




   

ส่วนค่า ˆ
MIY และ ˆˆ( )MIV Y มีค่าตามที่แสดงในสมการ (12) 

และ (13) ตามล าดับ  
พิสูจน์ การพิสูจน์เช่นเดียวกับทฤษฎีที่ 1 

 

 5.3 ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพช่วงความเชื่อมั่น 
  การเปรียบเทียบประสิทธิภาพช่วงความเช่ือมั่นของ
ค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อใช้วิธีตัดข้อมูล ตามที่แสดงในทฤษฎีที่ 
1 และวิธีประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย ตามที่แสดงใน
ทฤษฎีที่  2 โดยพิจารณาจาก ค่าความน่าจะเป็นที่ จะ
ครอบคลุมของความเช่ือมั่น ตามที่แสดงในสมการที่ (6) และ
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ผลการค านวณในตารางที่ 1 
 ผลจากตารางที่ 1 พบว่าในแต่ละระดับของความน่าจะ
เป็นที่จะตอบสนอง p  และขนาดตัวอย่าง n  ค่าความน่าจะ
เป็นที่จะครอบคลุมของความเช่ือมั่น ของการประมาณค่า
แบบช่วง เมื่อใช้วิธีประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย จะมี
ค่ามากกว่าวิธีตัดข้อมูล โดยอาศัยนิยาม 1 จะได้ว่าช่วงความ
เช่ือมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อใช้วิธีประมาณค่าข้อมูล   
สูญหายด้วยค่าเฉลี่ย มีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีตัดข้อมูล  
นอกจากนี้ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะครอบคลุมของความเช่ือมั่น 
ของการประมาณค่าแบบช่วง เมื่อใช้วิธีประมาณค่าข้อมูลสูญ
หายด้วยค่าเฉลี่ย ในแต่ละระดับของความน่าจะเป็นที่จะ
ตอบสนอง จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้น แต่
จะมีค่าลดลงเมื่อใช้วิธีตัดข้อมูล   
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งที่ช่วงความเชื่อมั่นครอบคลุม

พารามิเตอร ์

p  n  ˆ. .( )rC I Y


 ˆ. .( )MIC I Y  

0.3 
 
 
 
 

30 0.047 0.804 
35 0.038 0.821 
40 0.015 0.834 
45 0.010 0.849 
50 0.004 0.852 

0.5 
 
 
 

 

30 0.214 0.862 
35 0.193 0.869 
40 0.179 0.867 
45 0.125 0.890 
50 0.089 0.901 

 
6. สรุป 
 ก า รวิ จั ย ใน ค รั้ งนี้ น า เส น อ  แ ล ะ เป รี ย บ เที ย บ
ประสิทธิภาพของการประมาณค่าแบบช่วงส าหรับค่าเฉลี่ย
ประชากร กรณีที่มีข้อมูลสูญหายที่เกิดจากการไม่ตอบเฉพาะ
บางค าถาม เมื่อใช้วิธีตัดข้อมูล และวิธีประมาณข้อมูลสูญ
หายด้วยค่าเฉลี่ย จัดการกับการสูญหายของข้อมูล ภายใต้
การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นในการเลือกไม่เท่ากัน
และไม่ใส่คืน   

 การหาช่วงความเช่ือมั่นส าหรับค่าเฉลี่ยประชากร วิธี
ตัดข้อมูล จะตัดหน่วยตัวอย่างที่ไม่สามารถสังเกตค่า 

i
y ใน

ตัวอย่าง s  ขนาด n เหลือเพียงหน่วยตัวอย่าง ในเซต 
rs  

ขนาด 
rn ที่สามารถสังเกตุค่า 

i
y  ได้ จากนั้นหาตัวประมาณ

ค่าแบบจุด และตัวประมาณค่าความแปรปรวน โดยใช้สูตร
ของ Horvitz & Thompson [3] ทฤษฎีเข้าสู่ส่วนกลางถูก
น ามาใช้เพื่อสร้างตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงใกล้เคียงกับการ
แจกแจงใกล้เคียงปกติ จากนั้นสร้างช่วงความเชื่อมั่นของ Y

จากตัวแปรสุ่มดังกล่าว ตามวิธีของ Casella & Berger [4] 
 ส าหรับวิธีประมาณข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย จะ
ประมาณค่าข้อมูลสูญหาย 

i
y ในเซต 

ms  ขนาด 
mn ด้วย

ค่าประมาณเพียงค่าเดียวที่ค านวณได้จากค่า 
i

y ในเซต 
rs  

ขนาด 
rn ส าหรับตัวประมาณค่าแบบจุด และตัวประมาณค่า

ความแปรปรวนของตัวประมาณค่าแบบจุด ผู้วิจัยใช้ตัว
ประมาณค่าตามที่ ชูเกียรติ โพนแก้ว [7] น าเสนอ จากนั้นใช้
ทฤษฎีเข้าสู่ส่วนกลางเพื่อสร้างตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจง
ใกล้เคียงกับการแจกแจงใกล้เคียงปกติ และสร้างช่วงความ
เช่ือมั่นของ Y จากตัวแปรสุ่มดังกล่าว ตามวิธีของ Casella 
& Berger [4]   
   ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพช่วงความเช่ือมั่น โดย
พิจารณาจากค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุมของความ
เช่ือมั่น  พบว่าในแต่ละระดับของความน่าจะเป็นที่จะ
ตอบสนอง p  และขนาดตัวอย่าง n  ค่าความน่าจะเป็นท่ีจะ
ครอบคลุมของความเช่ือมั่น เมื่อใช้วิธีประมาณข้อมูลสูญหาย
ด้วยค่าเฉลี่ย จะมีประสิทธิภาพดีกว่าวิธีตัดข้อมูล 
 เมื่อพิจารณาค่าความน่าจะเป็นที่จะครอบคลุมของ
ความเช่ือมั่น  ในแต่ละระดับของความน่าจะเป็นที่ จะ
ตอบสนอง เมื่อใช้วิธีประมาณค่าข้อมูลสูญหายด้วยค่าเฉลี่ย 
จะมีค่าเพิ่มขึ้นเมื่อขนาดตัวอย่างมีค่าเพิ่มขึ้น แต่จะมีค่าลดลง
เมื่อใช้วิธีตัดข้อมูล Haziza [6] กล่าวว่ากรณีที่ข้อมูลสูญหาย
มีขนาดใหญ่ และใช้วิธีตัดข้อมูล ช่วงความเช่ือมั่นของ Y  จะ
มีประสิทธิภาพต่ ากว่าข้อมูลระดับนามบัญญติ นอกจากนี้ 
ประชุม สุวัตถี [13] กล่าวว่าวิธีตัดข้อมูล ในกรณีที่ข้อมูล  
สูญหายมีขนาดใหญ่ จะท าให้ข้อมูลที่เหลืออยู่มีจ านวนน้อย
ส่งผลให้สูญเสียประสิทธิภาพในการประมาณค่า 
 ผลจากการวิจัย แสดงให้เห็นว่าประสิทธิภาพของช่วง
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ความเช่ือมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร เมื่อใช้วิธีตัดข้อมูลจะมีค่า
ลดลงเมื่อตัวอย่างเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงข้ามกับประสิทธิภาพของ
ช่วงความเช่ือมั่นเมื่อใช้วิธีประมาณข้อมูลสูญหายด้วย
ค่าเฉลี่ยที่มีค่าเพิ่มขึ้นตามขนาดตัวอย่าง ดังนั้นผู้ที่สนใจ
ศึกษาสามารถน าช่วงความเช่ือมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร
ตามที่ผู้วิจัยน าเสนอไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ได้ เช่น
การประมาณผลผลิตทางด้านการเกษตร ซึ่งมักประสบปัญหา
เกี่ยวกับการสูญหายของข้อมูล อย่างไรก็ตามช่วงความ
เช่ือมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร ที่ผู้วิจัยน าเสนอศึกษาภายใต้
เง่ือนไข สัดส่วนตัวอย่างมีขนาดเล็ก ดังนั้นผู้ที่สนใจศึกษา
สามารถขยายวิธีการที่ผู้วิจัยน าเสนอไปยังกรณีทั่วไป รวมถึง
ในกรณีที่ทราบข้อมูลของตัวแปรช่วย (Auxiliary variable) 
ที่มีความสัมพันธ์กับ ตัวแปรที่สนใจศึกษาเช่น ต้องการ
ประมาณค่าปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยของเกษตรกร 
และทราบจ านวนพื้นที่ท่ีใช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกร ผู้ที่
สนใจสามารถขยายวิธีการของผู้วิจัย จากการประมาณข้อมูล
สูญหายด้วยค่าเฉลี่ย เป็นการประมาณค่าข้อมูลสูญหายดัวย
ค่าอัตราส่วน (Ratio imputation) เป็นต้น 
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การคัดเลือกยีสต์ส าหรับการผลิตไวน์สับปะรด 

Selection of Yeast Stain for Pineapple Wine Production  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาจ าแนกและคัดเลือกยีสต์เพื่อน ามาเป็นหัวเช้ือในการผลิตไวน์สับปะรด โดยการน าตัวอย่างลูกแป้งเหล้าที่เก็บมา
จากภาคเหนือและตะวันออกของประเทศไทยมาเพาะเลี้ยงและแยกชนิด พบว่าการคัดแยกด้วยอาหาร MRS ได้เช้ือที่มีความ
แตกต่างกัน 10 ตัวอย่าง เมื่อจัดจ าแนกด้วยเทคนิค 18S rDNA พบว่ามีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมกับสายพันธุ์ยีสต์ 4 ชนิด 
ส่วนใหญ่เป็นยีสต์ที่สามารถพบได้กระบวนการหมัก   ยกเว้น 1 ตัวอย่างเป็นสายพันธุ์ก่อโรค จึงทดสอบเชื้อ 9 ตัวอย่างในการ
ผลิตไวน์สับปะรด โดยการเปรียบเทียบปริมาณของน้ าตาล พีเอชและแอลกอฮอล์ที่เกิดในกระบวนการหมักเปรียบเทียบผลกับ
ยีสต์ผงสายพันธุ์การค้า พบว่า มีเช้ือ 6 ชนิด ท่ีมีการใช้น้ าตาล การเปลี่ยนแปลงพีเอชและการผลิตแอลกอฮอล์ไม่แตกต่างกับ
ยีสต์ผงสายพันธุ์การค้า เมื่อทดสอบการผลิตไวน์โดยใช้หัวเช้ือชนิดเดียวกับหัวเชื้อผสม พบว่า การใช้หัวเช้ือผสมให้รสของไวน์ที่
ดีกว่าการใช้หัวเช้ือชนิดเดียว  
 
ค าหลัก  ไวน์สับปะรด  ยีสต์  หัวเช้ือ 
 
Abstract 
This study investigated selected yeasts and their starter function in pineapple wine production.  Luk 
paeng, traditional Thai alcohol fermentation starters were collected from northern and eastern Thailand. 
MRS selected media culture and PCR-amplified 18S rDNA technique were used for selection. The results 
showed 10 dominant yeast colonies which genetically related to 4 identified yeast species. Most isolates 
usually found in fermentation process except 1 isolate was a pathogenic stain. Pineapple wine 
fermentation process from 9 isolated strains as starter was evaluated in TSS, pH and alcohol yields. The 
performances in fermentation process of 6 isolated strains were not different from commercial dried yeast 
and the mixed strains gave wine flavor better than single isolated strain starter.         
 
Keywords:  Pineapple wine, Yeast, Starter 
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1. บทน า 

ไวน ์(wine) เป็นเครื่องดื่มที่ได้จากการหมักน้ าผลไม้ให้
เป็นแอลกอฮอล์ จึงท าให้ไวน์มีกลิ่นและรสของผลไม้นั้นๆ 
ร่วมด้วย โดยทั่วไปไวน์ผลไม้จะมีปริมาณแอลกอฮอล์ 8-15% 
นอกจากองุ่นแล้วยังสามารถผลิตได้จากผลไม้หลากหลาย
ชนิด เช่น สับปะรด กล้วย มังคุด เป็นต้น[1]  

เมื่อมีการส่งเสริมสินค้าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งต าบล ท าให้
การผลิตไวน์สับปะรดในระดับครัวเรือนและชุมชนมีการท า
กันแพร่หลาย แต่พบว่าคุณภาพของไวน์ที่ได้ยังไม่เป็นที่
ยอมรับ เนื่องจากเกิดความไม่สม่ าเสมอของเปอร์เซ็นต์
แอลกอฮอล์ ความหวาน กลิ่นและรสสัมผัส  สาเหตุหนึ่งมา
จากยีสต์ที่เป็นหัวเช้ือตั้งต้นในการผลิตไวน์  มีการใช้ยีสต์ผง
ส าหรับท าขนมปังหรือยีสต์ส าหรับท าไวน์ผลไม้ที่น าเข้ามา
จากต่างประเทศ ซึ่งยีสต์ดังกล่าวอาจยังอยู่ในสภาวะที่ไม่
เหมาะสมที่จะท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น อุณหภูมิ
ในการหมักสูงเกินไป สารอาหารจากสับปะรดไม่ เพียงพอ  
รวมทั้งต้นทุนในการซื้อเช้ือจากต่างประเทศ  การมีเชื้อตั้งต้น
ในการผลิตที่คัดเลือกจากยีสต์ในท้องถิ่นจะเป็นการแก้ปัญหา
ได้ทั้งการผลิตได้ ทั้งเรื่องการปรับสภาวะก่อนและระหว่าง
ผลิต เช่น ลดต้นทุนในการเติมสารอาหาร  ลดต้นทุนในการ
ปรับสภาวะการหมัก ควบคุมคุณภาพเชื้อได้ทุกรอบการผลิต 
จะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแน่นอนแล้วยังได้กลิ่นรสที่
เป็นเอกลักษณ์ประจ าผลิตภัณฑ์ 

การคัดเลือกยีสต์เพื่อน ามาผลิตไวน์จากลูกแป้งเหล้า 
เป็นแนวคิดที่ต้องการคัดเลือกสายพันธุ์ยีสต์ที่เหมาะสมกับ
สภาพการผลิตในระดบัครวัเรือน เพราะในลูกแป้งเหล้ามียีสต์
ที่เป็นสายพันธุ์ที่มาจากธรรมชาติตามท้องถิ่นที่ผลิตลูกแป้ง  
สามารถคงอยู่และท างานในอุณหภูมิปกติของประเทศไทย  
และมีความเป็นไปได้ที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิตไวน์ 
เมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการคัดเลือกยีสต์จากวัตถุดิบ 
ผลไม้ชนิดต่าง ๆ ที่พบในท้องถิ่นและบางรายงานใช้การหมัก
ไวน์ โดยกระบวนการหมักธรรมชาติ  [2-4] โดยผลการ
คัดเลือกจากทุกรายงานนั้นได้เป็นสายพันธุ์ที่ดีเหมาะแก่การ
ท าไวน์ในท้องถิ่นนั้น ๆ  

 ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้เป็นการคัดเลือกยีสต์ประจ า
ถิ่นจากลูกแป้งเหล้าเพื่อน ามาใช้ในการผลิตไวน์สับปะรดของ

ชุมชน โดยยีสต์ที่คัดเลือกนี้ต้องมีคุณสมบัติในการหมัก
แอลกอฮอล์ได้ที่อุณหภูมิปกติ ไม่ต้องมีการเติมสารอาหาร 
เก็บรักษาได้ง่าย และผลิตไวน์สับปะรดที่รสและคุณภาพคงที่
ได้ดี  
 
2. วิธีด าเนินการวิจัย 
2.1 การเก็บตัวอย่างลูกแป้งเหล้า 

เก็บตัวอย่างลูกแป้งเหล้าจากแหล่งที่ผลิต หรือ โรงงาน
สุราชุมชนจากภาคเหนือ กลาง ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ตะวันออก เก็บลูกแป้งไว้ในถุงพลาสติกที่ปิดสนิท แล้วรักษา
ไว้ท่ีอุณหภมูิ  4°C    
2.2 การคัดเลือกและจ าแนกชนิดยีสตด์้วยเทคนิค 18S rDNA  
 น าตัวอย่างลูกแป้งจากแหล่งที่มีข้อมูลจ านวนสายพันธ์ุ
ยีสตม์าบดใหล้ะเอียด ช่ังลูกแป้งที่ป่นแล้วจ านวน 1 กรัม ลง
ในน้ ากลั่นที่ปราศจากเชื้อปริมาณ 9 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากัน
ก่อนเจือจางแล้ว spread plate บนอาหาร MRS agar บ่มที่
อุณหภูม ิ 37 องศาเซลเซียส ในสภาวะไมม่ีออกซิเจน เป็น
เวลา 24 - 48 ช่ัวโมง คัดเลือกโคโลนีท่ีแตกต่างกันน ามาท า
ให้บริสุทธ์ิโดยการ steak plate บนอาหาร MRS Agar จนได้
โคโลนเีดี่ยวท่ีบริสุทธ์ิ  

ศึกษาลักษณะพื้นฐานของโคโลนี รูปร่าง การเรียงตัว
และการติดสีแกรม เลือกโคโลนีที่แตกต่างมาเพาะเลี้ยงเป็น
โคโลนีเดียว แล้วสกัด DNA ส าหรับน าไปเพิ่มปริมาณยีน
บริเวณ 18S rDNA และหาล าดับเบสของยีนช่วงนี้ โดยใช้ 
primer 785F แ ล ะ  907 R ต า ม วิ ธี ก า ร ข อ ง บ ริ ษั ท 
(Macrogen, Korea) น าล าดับเบสที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
ฐานข้อมูลพันธุกรรม เพื่อหาชนิดของยีสต์ต่อไป 
2.3 การคัดเลือกยสีตด์้วยคณุภาพไวน์สับปะรด 
2.3.1 การเตรียมหัวเช้ือบริสุทธ์ิเริม่ต้น (stock culture)   

น าโคโลนีเดียวของยีสต์ทุกตัวอย่างที่คัดเลือกได้ มาเลี้ยง
ในน้ าสับปะรด (100 มิลลิลิตร, 18 Brix) เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
ที่อุณหภูมิ 37°C    น าไปปั่นเหวี่ยงที่ 5,000 rpm เป็นเวลา 
5 นาที ละลายตะกอนเซลล์ด้วยน้ าสับปะรด (50 มิลลิลิตร, 
20 Brix) ปรับปริมาณเช้ือเริ่มต้นของทุกตัวอย่างให้มีจ านวน
เซลล์เท่ากัน โดยการวัดความขุ่นด้วย Spectrophotometer 
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ให้มีค่า OD 660 = 0.7 (ประมาณ 1× 107 เซลล์)    เพื่อ
น าไปทดสอบประสิทธิภาพการหมักในขั้นตอนต่อไป 
2.3.2 การหมักไวน์สับปะรด  

น าสับปะรดสุกในพื้นที่ อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี มาปอก
เปลือกและสับละเอียดคั้นน้ าสับปะรด หลังจากนั้นปรับความ
หวานของน้ าสับปะรดเข้มข้นให้มีความหวานเป็น 20 brix 
โดยการเติมน้ าตาลซูโครส น าไปต้มเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ท้ิงไว้
ให้เย็น หลังจากนั้นเติมหัวเช้ือที่เตรียมไว้ปริมาณ 10 % ใน
น้ าสับปะรด (ปริมาตร/ปริมาตร)   แล้วหมักที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 14 วัน เปรียบเทียบประสิทธิภาพการหมักระหว่าง
หัวเช้ือจากสายพันธุ์ที่คัดเลือกได้ทั้งแบบเดียวและแบบผสม
กับยีสต์ผงทางการค้า โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้ 
ปริมาณน้ าตาลโดยการวัดปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด 
(TSS) โดยใช้เครื่อง Hand Refractometer  ปริมาณพีเอช 
โดยใช้ pH meter และ ปริมาณแอลกอฮอล์โดยเครื่อง 
Ebulliometer  

 
3. ผลและวิจารณ์ 
3.1 การคัดเลือกและจ าแนกชนิดยีสตด์้วยเทคนิค 18S rRNA 

เมื่อศึกษาข้อมูลความหลากหลายของสายพันธุ์ยีสต์จาก
ลูกแป้ง 56 ตัวอย่าง ได้คัดเลือกลูกแป้งที่เป็นตัวแทนของแต่
ละภูมิภาคและสายพันธุ์  มาเพาะเลี้ยงในอาหาร MRS ใน
สภาวะอุณหภูมิปกติ สามารถแยกตัวอย่างจากลักษณะ
โคโลนี ลักษณะสัณฐานภายใต้กล้องจุลทรรศน์ที่มีความ
แตกต่างกันได้ 10 ตัวอย่าง จึงจัดจ าแนกสายพันธ์ุด้วยเทคนิค 
18 rDNA พบว่ายีสต์ทั้ง 10 ตัวอย่างมีความใกล้เคียงทาง
พันธุกรรมกับสายพันธุ์ยีสต์ 4 ชนิด (ตารางที่ 1) ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นยีสต์ที่สามารถพบได้กระบวนการหมัก มีเพียงสายพันธุ์ 
Cyberlindnera fabianii เท่านั้นที่เป็นสายพันธุ์ที่มีรายงาน
ในการก่อโรคได้  

สายพันธุ์ท่ีพบจากการจ าแนกด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยง
มีความหลากหลายน้อยกว่าข้อมูลที่ได้จากการจ าแนกเช้ือ
ยีสต์ด้วยเทคนิคทางอณูพันธุศาสตร์ที่สามารถหาสายพันธุ์ที่
ปะปนอยู่ได้ทั้งหมดโดยไม่จ าเป็นต้องใช้สภาวะที่เหมาะสมใน
การเจริญเติบโต 

เทคนิคท่ีใช้จ าแนกด้วยการเพาะเลี้ยงน้ีสามารถแยกยสีต์

ที่สามารถเจริญไดใ้นสภาวะอุณหภมูิที่สงู (37 องศาเซลเซียส) 
จึงเหมาะส าหรับน ายีสต์นี้ไปศึกษาในขั้นตอนต่อไป 
 
ตารางที่ 1 ชนิดของยีสต์ที่คัดเลือกได้จากแหล่งเก็บตัวอย่าง 

ชื่อ สายพันธุ ์
ความเหมือน

(%) 

P-1 
Saccharomyces cerevisiae strain 

ySR127 
96 

P-2 
Pichia kudriavzevii                   
strain NRRL Y-5396 

95 

Ch-1 
Saccharomyces cerevisiae         

strain ySR127 
98 

Ch-2 
Wickerhamomyces anomalus          

strain NRRL Y-366 
97 

N-1 
Saccharomyces cerevisiae                  

strain ySR127 
98 

N-2 
Pichia kudriavzevii                   
strain NRRL Y-5396 

96 

Tr-1 
Saccharomyces cerevisiae                

strain ySR127 
97 

Tr-2 
Pichia kudriavzevii                   
strain NRRL Y-5396 

97 

T-1 
Cyberlindnera fabianii                    

strain NRRL Y-1871 
97 

T-2 
Wickerhamomyces anomalus           

strain NRRL Y-366 
97 

3.2 ผลของยีสต์ที่คัดเลือกกับคุณภาพของไวน์สับปะรด 
 จากการศึกษาการหมักไวน์สับปะรดโดยใช้เช้ือยีสต์ที่ได้
จากการคัดแยกจากแหล่งต่างๆ และน ามาเปรียบเทียบกับ
การใช้ยีสต์ผงทางการค้า โดยน ามาทดสอบคุณภาพและ
เปรียบเทียบคุณภาพของไวน์ที่ผลิตจากเช้ือยีสต์สายพันธุ์
ต่างๆ ในสภาวะที่เหมือนกัน พบว่า ยีสต์ที่คัดเลือกได้สามารถ
น ามาผลิตไวน์สับปะรดได้เมื่อเทียบกับยีสต์ผงทางการค้า ซึ่ง
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของไวน์สับปะรดได้ผลดัง
ตารางที่ 2   
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ตารางที่ 2  ปริมาณน้ าตาล พีเอช และปริมาณแอลกอฮอล์ของไวน์

สับปะรดหลังจากท าการหมกัที่อุณหภูมหิ้องนาน 14 วัน 

No. เชื้อ 

พารามิเตอร์ 
ปริมาณ
น้ าตาล
(Brix) 

พีเอช 
ปริมาณ

แอลกอฮอล์(%) 

1 P1 5 3.62 9.9 
2 P2 4 3.73 9.9 
3 Ch1 4.8 3.56 9.9 
4 Ch2 7 3.68 8.5 
5 N1 5 3.61 10 
6 N2 5 3.65 10.2 
7 Tr1 4 3.66 9.9 
8 Tr2 15 3.95 1.8 
9 T2 7 3.68 7.5 
10 P1 +P2 3 3.61 10.5 
11 N1 +Tr2 4 3.59 9.9 
12 Ch1 +N2 4 3.57 10.4 

13 
Ch1 +N1 
+P1+N2 
+Tr2+P2 

5 3.69 10.8 

14 
Com. 
Yeast 

6 4.02 10.1 

 

3.2.1 ปริมาณน้ าตาล 
 จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าตาลที่
เกิดขึ้นในกระบวนการหมักโดยวัดจากปริมาณของแข็งที่
ละลายได้ทั้งหมด (TSS) ถึงแม้ค่าที่ได้ไม่ใช่แสดงปริมาณ
น้ าตาลอย่างเดียว แต่เป็นค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้
ทั้งหมด แต่สามารถใช้เป็นดัชนีบ่งช้ีปฏิกิริยาในกระบวนการ
หมักได้   

เริ่มต้นกระบวนการหมักมีปริมาณน้ าตาลอยู่ที่ 20  brix 
และเมื่อกระบวนการหมักสิ้นสุดลง ควรมีปริมาณน้ าตาล
ประมาณ 5-6 brix [5]  พบว่ายีสต์ที่คัดเลือกมาทุกตัวอย่าง
สามารถใช้สับปะรดเป็นแหล่งอาหารได้ เพราะสับปะรด มี
น้ าตาล มีปริมาณไนโตรเจนที่ยีสต์สามารถน าไปใช้ได้และ
สารอาหารที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตและการหมักของ
ยีสต์ [6]  จากตารางที่ 2 ช้ีให้เห็นว่ามี  6 สายพันธุ์ คือ P1, 
P2, Ch1, N1, N2 และTr1  ใช้สารอาหารที่มีอยู่ ได้ดี  มี

ปริมาณน้ าตาลประมาณ 4 - 5 brix   ม ี2 สายพันธ์ุ คือ Ch2 
และ T2 ใช้สารอาหารที่มีอยู่ได้ปานกลาง มีปริมาณน้ าตาล
ประมาณ 7 brix และมีเพียงมีหนึ่งสายพันธุ์ คือ Tr2   ใช้
สารอาหารที่มีอยู่ได้น้อย มีปริมาณน้ าตาลประมาณ 15 brix 

เมื่อใช้หัวเช้ือตั้งต้นมากกว่าหนึ่งชนิด พบว่าในระหว่าง
กระบวนการหมักปริมาณน้ าตาลลดลงได้รวดเร็วกว่าการใช้
หัวเช้ือตั้งต้นหนึ่งชนิด จากภาพท่ี 1 เห็นได้ว่าปริมาณน้ าตาล
ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงห้าวันแรก  แล้วในช่วงวันที่ 5-7 
ลดลงเล็กน้อยและคงที่จนถึงวันที่ 14   ซึ่งปริมาณการใช้
น้ าตาลเป็นไปตามสภาวะในการเจริญร่วมกัน เมื่ออาหารเริ่ม
จ ากัดท าให้เชื้อทุกชนิดเข้าสู่สภาวะคงที่ และเมื่อประเมินจาก
การเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ าตาล จึงสามารถสรุปได้ว่า
กระบวนการหมักในการทดลองครั้งนี้สิ้นสุดในเวลาประมาณ 
7 วัน 

 

 
 

ภาพที่ 1 แสดงปริมาณน้ าตาลที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการหมักไวน์ 

 
3.2.2 การเปลี่ยนแปลงพีเอช 

จากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพีเอชที่ เกิดขึ้นใน
กระบวนการหมัก พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากในทุก
ตัวอย่าง เนื่องจากน้ าสับปะรดตั้งต้นมีความเป็นกรด มีค่าพี
เอชอยู่ที่  4.5 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการหมักวัดค่าจากทุก
ตัวอย่างมีการลดลงเล็กน้อย โดยเช้ือที่คัดเลือกทั้ง 9 สาย
พันธุ์มีค่าพีเอชอยู่ที่ 3.6 – 3.9   ส่วนยีสต์ผงทางการค้ามีค่า
พีเอชอยู่ท่ี 4 และไม่แตกต่างกับค่าพีเอชที่วัดได้จากการใช้หัว
เชื้อตั้งต้นมากกว่าหน่ึงชนิด  
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ผลจากการเปลี่ยนแปลงของพีเอชที่ไม่แตกต่าง แต่เช้ือ
สามารถท างานจนสิ้นสุดกระบวนการหมักได้ จึงแสดงว่าเช้ือ
ที่คัดเลือกมีความทนทานกับสภาวะที่ เป็นกรดของน้ า
สับปะรดได้ 
3.2.3 ปริมาณแอลกอฮอล์ 

 จากการวิ เคราะห์ปริมาณแอลกอฮอล์ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการหมักไวน์สับปะรดโดยใช้เช้ือยีสต์ที่คัดเลือกมา 
เปรียบเทียบกับยีสต์ผงทางการค้า พบว่ายีสต์สามารถสร้าง
แอลกอฮอล์ได้สัมพันธ์กับการใช้น้ าตาล  จากตารางที่ 2 
ช้ีให้เห็นว่ามี 6 สายพันธุ์ที่ใช้น้ าตาลได้ดี คือ P1, P2, Ch1, 
N1, N2 และTr1 สามารถผลิตแอลกอฮอล์ได้ 9.9-10.2 %     
ซึ่งมีค่าใกล้เคียงกันกับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ยีสต์ผงทาง
การค้าผลิตได้ (10.1%) และมี 2 สายพันธุ์ คือ Ch2 และ T2 
ที่ใช้สารอาหารที่มีอยู่ได้ปานกลาง สามารถผลิตแอลกอฮอล์
ได้ 7.5-8.5 %     แต่มีเพียงมีหนึ่งสายพันธุ์ คือ Tr2 ผลิต
แอลกอฮอล์ได้น้อยมาก  

เมื่อใช้หัวเช้ือตั้งต้นมากกว่าหนึ่งชนิด (ภาพที่ 2)  พบว่า
ในระหว่างกระบวนการหมักมีการผลิตแอลกอฮอล์ได้อย่าง
สัมพันธ์กับการใช้น้ าตาล ยีสต์ทุกตัวอย่างสามารถใช้น้ าตาล
ในการเจริญเติบโตและสร้างแอลกอฮอล์ได้อย่างรวดเร็วใน 7 
แรกและเริ่มคงที่ตั้งแต่วันที่ 7-10 ท าให้ระยะเวลาในการการ
หมักสั้นลง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการหมักเพียง 7-10 วัน ก็จะได้
ไวน์สับปะรด 

จากผลการทดลองที่ได้ พบว่ามีแปดสายพันธุ์ที่สามารถ
น าไปใช้ในการผลิตไวน์สับปะรดได้   และจากการสังเกต
ความใสและชิมเพื่อทดสอบรสของไวน์หลังจากการหมักเพื่อ
ช่วยในการคัดเลือกยีสต์ พบว่ารสของไวน์ที่มีการใช้หัวเช้ือ
มากกว่าหนึ่งชนิดดีกว่าการใช้หัวเช้ือชนิดเดียว ซึ่งผลนี้อาจ
มาจากสารเมตาบอไลซ์ที่ได้จากการเจริญร่วมกันของสาย
พันธุ์ที่ต่างกัน ดังที่มีรายงานการใช้เช้ือมากว่าหนึ่งชนิดใน
การผลิตไวน[์7]    

ส่วนการสังเกตความใส พบว่าไวน์ที่มีตะกอนได้ดีและมี
ความใสมากที่สุดมาจากเช้ือ Ch1 และ N1 ซึ่งหัวเชื้อทั้งสอง
ชนิดนี้ได้มีการทดลองขั้นต้นโดยท าเป็นหัวเช้ือผสมในการ
หมักไวน์สับปะรด พบว่าได้ไวน์ที่มีกลิ่น รสและความใสเป็นที่

น่าพอใจ จึงเลือกเชื้อสองชนิดนี้มาศึกษาเพื่อหาสูตรท าเช้ือผง
ต่อไป 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงปริมาณแอลกอฮอล์ที่เกิดระหว่างกระบวนการหมักไวน์ 

 
4. สรุป 
 จากการศึกษาคัดแยกยีสต์มาจากลูกแป้งเหล้าที่ได้มา
จากแหล่งต่างๆ เพื่อน ามาเป็นเช้ือจุลินทรีย์ที่ใช้ในการหมัก
ไวน์สับปะรดเปรียบเทียบกับการใช้ยีสต์ผง (Active Dry 
Yeast) พบว่าเช้ือท่ีคัดแยกจ านวน 6 ตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่เหมาะสมสามารถน ามาพัฒนาเป็นหัวเช้ือส าหรับใช้ใน
กระบวนการหมักไวน์ได้   กระบวนการหมักเกิดขึ้นเร็วและ
เสร็จสิ้นกระบวนการภายใน 7-10 วันนอกจากนี้จากการ
สังเกตพบว่าการใช้หัวเช้ือร่วมกันมากกว่าหนึ่งชนิดให้รสของ
ไวน์ดีกว่าใช้หัวเช้ือเพียงชนิดเดียว 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของฝุ่นละอองหรือสิ่งสกปรกที่มีต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมไปถึงศึกษาวิธีการท า
ความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยน้ าร่วมกับเครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง ไม้ม็อปแบบยางรีด และการใช้น้ าราดบนแผงโดยไม่มี
เครื่องมือส าหรับท าความสะอาด จากการทดสอบพบว่า ปริมาณฝุ่นที่เพิ่มขึ้นจาก 0.5 g/m2 ไปเป็น 2.5 g/m2 จะท าให้
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงจาก 11.7% เหลือเพียง 10% ตามล าดับ เมื่อท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แล้วท าการวัดประสิทธิภาพ พบว่าจะได้ค่าประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเป็น 12% เท่ากันทั้ง 3 วิธีท าความ
สะอาด แต่เมื่อพิจารณาปริมาณน้ าและเวลาที่ใช้ส าหรับท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีฝุ่นละอองสะสม 2.5 g/m2 บน
ผิวหน้าของแผงจากทั้ง 3 วิธี พบว่าการใช้เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงเป็นวิธีที่ ใช้เวลาในการท าความสะอาดเร็วที่สุดเพียง 0.43 
min/m2 แต่เมื่อพิจารณาถึงปริมาณการใช้น้ าจะพบว่าวิธีการใช้ไม้ม็อปแบบยางรีดจะใช้น้ าในการล้างน้อยที่สุดเท่ากับ 0.78 
l/m2 งานวิจัยนี้สามารถน าไปใช้เป็นมาตรการด้านการบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในระบบขนาดใหญเ่พื่อให้เกิดการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสามารถแก้ปัญหาที่พบในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ต่อไป 
ค้าหลัก  ฝุ่นละออง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพ การท าความสะอาด  

 
Abstract 
This research aims to study the effect of dust and dirt on PV panels as well as to compare the effectiveness 
of cleaning methods which include high pressure water washer, rubber mop with water and water without 
any assisting tools. It can be observed that the efficiency of the PV panel reduces from 11.7% to 10% when 
the amount of dust increases from 0.5 g/m2 to 2.5 g/m2. When the panel is cleaned by three different 
methods, the conversion efficiency increases to about 12% for all three methods. It is demonstrated that 
high pressure water washer offers the fastest cleaning time of 0.43 min/m2 but the rubber mop with water 
consumes lowest amount of water of 0.78 l/m2. This work can be applied to maintenance the PV panel in 
a bigger system to ensure that the panels operate at the maximum capability.   
Keywords:  Dust, Photovoltaic panels, Efficiency, Cleaning  
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1. บทน้า 
 พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได้จากการแผ่รังสี
จากดวงอาทิตย์ในรูปของแสงอาทิตย์ และความร้อน แหล่ง
พลังงานแสงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน โดยสามารถ
น าพลังงานมาใช้ประโยชน์ได้ 2 รูปแบบ คือ ทางความร้อน 
เป็นการใช้พลังงานความร้อนจากรังสีอาทิตย์โดยตรงเพื่อเพิ่ม
อุณหภูมิให้กับน้ า หรือสารท างาน ต้องใช้อุปกรณ์ในการ
แปลงคือแผ่นรับรังสีอาทิตย์ (Solar collector) ส่วนการใช้
งานในรูปแบบท่ีสองคือ ทางไฟฟ้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แปลงพลังงานเรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) 
 ในปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศ 
เนื่องจากในกระบวนการเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้านั้น
ไม่ส่งมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม และเนื่องจากต้นก าเนิดพลังงาน
เป็นแสงอาทิตย์จึ งท า ให้ สามารถใช้งานได้ทุกวันที่มี
แสงอาทิตย์ และไม่มีต้นทุนในส่วนของแหล่งพลังงาน ดังนั้น
จึงมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar farm) 
เกิดขึ้นมากมายในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าส าหรับจ าหน่าย เช่น โรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในจังหวัดลพบุรี มีก าลังการผลิต 2 ,225 MW 
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดเพชรบุรี มีก าลังการ
ผลิต 2,144 MW เป็นต้น นอกจากน้ันยังมีโครงการสนับสนุน
ให้ประชาชนติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar 
rooftop) โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้า
ส าหรับจ าหน่าย หรือใช้งานภายในอาคาร  

ประเทศไทยได้รับพลังงานแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปี
ส าหรับพื้นที่ท่ัวประเทศเท่ากับ 18.2 MJ/m2•day และได้รับ
พลังงานแสงอาทิตย์สูงสุดในช่วงระหว่างเดือนเมษายนและ
พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อน โดยมีค่าความเข้มรังสีอาทิตย์
อยู่ในช่วง 20-24 MJ/m2•day แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี
ศักยภาพทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับสูง [1] แต่การ
น าเอาแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสง
ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าในทางปฏิบัติพบว่ามีหลายปัจจัย
แวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการท างาน เช่น การ

เสื่ อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์  การบดบั งของเงา 
สภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ ปริมาณฝุ่น อุณหภูมิของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ เป็นต้น [2] โดยฝุ่นเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผล
กระทบในทุก ๆ ต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยการสะสมของ
ฝุ่นท่ีตกสะสมอยู่บนผิวหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะท าให้
การส่องผ่านของแสงลดลง ส่งผลกระทบท าให้ความสามารถ
ในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง [3] 
โดยทั่วไปฝุ่นที่มีขนาดระหว่าง 1-5 µm สามารถเกาะที่หน้า
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ [2] การสะสมของฝุ่นละอองเพียง 4 
g/m2 จะท าให้ก าลังการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ลดลงได้มากถึง 40% ส าหรับกรณีที่บริเวณที่ติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ไม่มีฝนตกและมีสภาพอากาศที่แห้ง จะพบว่า
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงเฉลี่ย 0.2% ต่อ
วัน [4] หรือคิดเป็น 56.2% ต่อปี ขึ้นอยู่กับปริมาณของฝุ่น
สะสม และต าแหน่งท่ีตั้งของระบบ Kumar และคณะ (2013) 
[5] ได้หาปริมาณการลดลงของประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ เนื่ องจากอัตราการสะสมของฝุ่น  พบว่า
ประสิทธิภาพของแผงจะลดลง 10% 16% และ 20% ส าหรับ
ปริมาณความหนาแน่นของฝุ่น 12.5 g/m2 25 g/m2 และ 
37.5 g/m2 ตามล าดับ  
 จากปัญหาดังกล่าวจึงต้องมีการพัฒนา และใช้ระบบ
การท าความสะอาดหรือบ ารุงรักษาที่เหมาะสมส าหรับแผง
เซลล์ แส งอาทิ ตย์ ในแต่ ล ะพื้ นที่ เ พื่ อลดการสูญ เสี ย
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
การสะสมของสิ่งสกปรกบนผิวหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
โดย Pavan และคณะ  (2011) [6] ได้ศึกษาการท าความ
สะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับโรงไฟฟ้าขนาด 1 MW 
ในเมืองปูลยา ประเทศอิตาลี โดยเปรียบเทียบวิธีการท าความ
สะอาดสองวิธีคือใช้น้ ากลั่นความดันสูง และใช้น้ ากลั่นความ
ดันสูงท าความสะอาดพร้อมกับใช้แปรงปัดสิ่งสกปรกทิ้ง
พร้อมกับน้ าที่ใช้ท าความสะอาด พบว่าก าลังการผลิตไฟฟ้า
ของโรงไฟฟ้าที่ใช้น้ า และแปรงขัดในการท าความสะอาด
เพิ่มขึ้น 6.9% ส่วนโรงไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้แปรงขัดก าลังการผลิต
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเพียง 1.1% นอกจากนี้ Tatapudi และคณะ 
(2014) [7] ได้ท าการท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3 
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วิธีคือ การอัดอากาศขนาด 60 PSI การใช้แปรงคู่กับอัด
อากาศขนาด 30 PSI และการ ใ ช้น้ า  โดยท าการวัด
กระแสไฟฟ้าลัดวงจรเพื่อหาค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากลักษณะ
ตัวอย่าง 3 แบบ คือ ฝุ่นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาด
ใหญ่  พบว่ า เมื่ อท าความสะอาดด้วยวิ ธีที่ หนึ่ งท า ให้
กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 98.2% 95.3% และ 89.4% เมื่อท า
ความสะอาดด้วยวิธีที่สองจะมีค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงกันที่ 99% และวิธีที่สามจะมีค่ากระแสไฟฟ้าเพิ่ม
ใกล้เคียง 100% หมายความว่าการท าความสะอาดด้วยวิธีท่ี
สามหรือใช้น้ า เป็นวิธีการท าความสะอาดที่มีผลดีที่สุด ดังนั้น
รูปแบบและวิธีการท าความสะอาดก็ส่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพของแผงท่ีจะเพิ่มขึ้น 
 จากผลการศึกษาในหลาย ๆ ประเทศจะพบว่าฝุ่นท่ีตก
สะสมอยู่บนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และวิธีการในการท าความ
สะอาดจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ดังนั้นจึงเป็นแนวคิดให้เกิดการศึกษาและวิจัยผลของฝุ่น
ละอองที่มีต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย รวมทั้ง
วิธีการท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีความ
เหมาะสมกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ปนเปื้อนฝุ่น โดยงานวิจัย
นี้จะท าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพก่อนและหลังการท า
ความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้น้ าโดยไม่มีอุปกรณ์
ร่วม ใช้น้ าร่วมกับไม้ม็อบยางรีด และใช้น้ าจากเครื่องฉีดน้ า
แรงดันสูง เพื่อหาวิธีการท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 
 
2. วิธีการทดลอง 
 ในหัวข้อนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของขั้นตอนการ
ทดลองเพื่อศึกษาและวิจัยผลของฝุ่นละออง และวิธีการท า
ความสะอาดโดยใช้น้ าที่มีต่อประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์และวิธีการด าเนินการ
ดังต่อไปนี ้
2.1 วัสดุเคร่ืองมือส้าหรับด้าเนินการ 
 การทดสอบนี้ได้ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบผลึกเดี่ยว
ซิลิกอนขนาด 40 W แหล่งก าเนิดแสงที่ใช้ในการทดสอบมา
จากหลอดจ าลองแสงเทียม (Solar simulator) ที่ให้ลักษณะ

และส่วนประกอบของแสงเหมือนแสงจากดวงอาทิตย์ และมี
ค่าความเข้มแสงระหว่างการทดสอบเท่ากับ 1,000 W/m2 
ส าหรับการวัดค่าตัวแปรทางไฟฟ้าจะใช้เครื่องวิเคราะห์
ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยี่ห้อ PROVA 210 ซึ่ง
สามารถวัดกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดเท่ากับ 6 
A, 120 V โดยเครื่องวัดประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์นี้
สามารถเช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สาย USB ท าให้
สามารถบันทึกค่าทางไฟฟ้าลงในคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง และ
สามารถอ่านไฟล์ที่บันทึกไว้โดยใช้โปรแกรม Excel ได้ 
ส าหรับฝุ่นที่ใช้ในการทดสอบนั้นจะเป็นฝุ่นละอองที่ผ่านการ
กรองจากกระชอนตาถี่ที่มีขนาดช่องรูของเส้นลวด 0.356 
mm เพื่อให้ได้ฝุ่นท่ีมีขนาดสม่ าเสมอ และมีลักษณะเป็นแบบ
เดียวกัน อุปกรณ์ร่วมส าหรับท าความสะอาดประกอบไปด้วย
เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง โดยใช้ก าลังไฟฟ้า 1,200 W และมี
ขนาดของแรงดันน้ าขาออกเท่ากับ 100 bar และไม้ม็อปแบบ
ยางรีดที่มีจ าหน่ายตามท้องตลาดโดยทั่วไป ส าหรับน้ าท่ีใช้ใน
การทดสอบจะเป็นน้ าที่ได้จากแหล่งน้ าประปาหมู่บ้านที่ผ่าน
การแกว่งสารส้ม ตกตะกอน และกรองเรียบร้อยแล้ว 
2.2 วิธีด้าเนินการทดสอบ 
 หัวข้อนี้จะเป็นกระบวนการส าหรับการทดสอบผลของ
ฝุ่น และวิธีการท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีต่อ
ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ การทดสอบจะเริ่มจาก
การจ าลองปริมาณฝุ่นบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยการโปรย
ฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 0.356 mm ที่ได้จากการร่อน
ผ่านกระชอนตาถี่ลงบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ ช้ืน โดย
ปริมาณฝุ่นที่ใช้ในการทดสอบจะมีค่าระหว่าง 0.5-2.5 g/m2 
และความช้ืนบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะช่วยให้ฝุ่นเกาะบน
แผงได้ดี และไม่ร่วงระหว่างท าการทดสอบ ตั้งแผงทิ้งไว้ให้
แห้งเพื่อให้ฝุ่นที่เกาะบนหน้าแผงมีลักษณะใกล้เคียงกับฝุ่นที่
เกาะตามธรรมชาติ จากนั้นน าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่แห้ง
แล้วไปติดตั้ง ภายในเครื่องจ าลองรังสีอาทิตย์ โดยติดตั้งท า
มุม 90o เพื่อให้รังสีอาทิตย์ตกกระทบตั้งฉากกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์ที่ใช้ตลอดการทดสอบจะ
มีค่าคงที่เท่ากับ 1,000 W/m2 จากนั้นท าการเก็บข้อมูลทาง
ไฟฟ้าระหว่างการฉายแสงอาทิตย์จ าลองลงบนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ด้วยเครื่องวัดประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
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โดยข้อมูลที่ได้จะแสดงผลในรูปของค่าความสัมพันธ์ระหว่าง
กระแสและแรงดันไฟฟ้า (I-V curve) ซึ่งเป็นคุณสมบัติทาง
ไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีฝุ่นละอองปริมาณต่างๆ 
จากนั้นด าเนินการท าความสะอาดด้วยวิธีการใช้น้ าโดยไม่มี
อุปกรณ์ร่วม ใช้น้ าร่วมกับไม้ม็อปยางรีด และใช้น้ าจากเครื่อง
ฉีดน้ าแรงดันสูง โดยระหว่างการท าความสะอาดจะบันทึก
เวลา และปริมาณน้ าท่ีใช้ส าหรับการท าความสะอาดในแต่ละ
วิธี เมื่อเสร็จสิ้นแล้วท าการเก็บข้อมูลทางไฟฟ้าอีกหนึ่งครั้ง
โดยข้อมูลนี้จะแสดงผลทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
หลังการท าความสะอาดด้วยวิธีการต่าง ๆ ส าหรับปริมาณฝุ่น
แต่ละค่าจะมีการทดลองซ้ าทั้งหมด 3 ครั้งเพื่อให้ได้ผลการ
ทดลองที่แม่นย า จากนั้นน าค่าตัวแปรทางไฟฟ้าที่ได้มา
ค านวณหาค่าประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งก่อน
และหลังท าความสะอาดดังสมการที่ 1 [8] 

 

 𝜂 = (
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐻𝐴
) × 100% (1) 

 
 โดยที ่𝜂 (%) คือประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
𝑃𝑚𝑎𝑥  (W) คือก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่แผงสามารถผลิต ได้ซึ่ง
สามารถหาได้จากผลคูณระหว่างค่ากระแสไฟฟ้าสูงสุด (Im, 
A) กับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด (Vm, V) 𝐻 (W/m2) คือความเข้ม
รังสีอาทิตย์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1,000 W/m2 และ 𝐴 (m2) คือ
พื้นที่รับแสงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์  ซึ่งแผงที่ใช้ในการ
ทดลองมีพื้นท่ีเท่ากับ 0.2438 m2 

3. ผลและวิจารณ์ผล 
รูปที่ 1 ก-ฉ แสดงผิวด้านหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ที่มีฝุ่นละอองปริมาณต่าง ๆ ตั้งแต่ 0.5-2.5 g/m2 เกาะอยู่ 
จากรูปพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่มีฝุ่นละอองเกาะ (ก) 
จะสามารถมองเห็นเซลล์ภายในได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็น
ว่าแสงสามารถส่งผ่านกระจกด้านหน้าเข้าไปตกกระทบยังตัว
เซลล์ได้สูงสุด แต่เมื่อแผงเริ่มมีฝุ่นละออกมาเกาะจะพบว่า
ความสามารถในการมองเห็นตัวเซลล์ภายในเริ่มลดลง แสดง
ว่าฝุ่นละอองที่เกาะเริ่มส่งผลกระทบต่อปริมาณแสงอาทิตย์ที่
จะสามารถทะลุกระจกด้านหน้าเข้าไปตกกระทบยังตัวเซลล์
แสงอาทิตย์ ซึ่งเมื่อปริมาณฝุ่นละอองบนผิวหน้าแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นไปจนถึง 2.5 g/m2 (ง) จะเห็นได้ว่า

ความสามารถในการให้แสงส่องผ่านลดลงเป็นอย่างมาก 
 

   
       (ก)                     (ข)                      (ค) 

   
       (ง)                     (จ)                      (ฉ) 

รูปที่ 1 ผิวของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเกาะเท่ากับ 
(ก) ไม่มี (ข) 0.5 g/m2 (ค) 1 g/m2 (ง) 1.5 g/m2 (จ) 2 g/m2 และ (ง)
2.5 g/m2  

 
รูปที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและ

แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยเป็นข้อมูลที่ได้จาก
การวัดระหว่างการฉายแสงอาทิตย์ที่ความเข้ม 1,000 W/m2 
โดยแผงมีฝุ่นเกาะตั้งแต่ปริมาณ 0.5-2.5 g/m2 จากรูปจะ
พบว่าค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้ามีค่าลดลงตามปริมาณฝุ่น
ละอองหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เพิ่มขึ้น จากความสัมพันธ์
ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าสามารถวิเคราะห์หาค่าตัว
แปรทางไฟฟ้าที่แสดงถึงสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ได้ดั งรายละเอียดในตารางที่  1 ซึ่ งจากตารางพบว่า
ก าลังไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีค่าสูงสุดเมื่อ
ผิวหน้าของแผงไม่มีฝุ่นละอองเกาะ โดยวัดค่าก าลังไฟฟ้า
สูงสุดได้เท่ากับ 29.78 W เมื่อมีฝุ่นละอองเกาะหน้าแผงจะ
พบว่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตได้
นั้นมีค่าลดลง และจะให้ค่าต่ าสุดเท่ากับ 24.63 W เมื่อ
ปริมาณฝุ่นที่มาเกาะหน้าแผงมีปริมาณเท่ากับ 2.5 g/m2 
หรือลดลง 17.3% เมื่อพิจารณาระหว่างผลกระทบของ
ปริมาณฝุ่นละอองต่อค่ ากระแสไฟฟ้าสู งสุด  และค่ า
แรงดันไฟฟ้าสูงสุดพบว่า กระแสไฟฟ้าสูงสุดได้รับผลกระทบ
จากปริมาณฝุ่นที่เพิ่มขึ้นมากกว่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุด โดย
พบว่าเมื่อปริมาณฝุ่นเพิ่มขึ้นจาก 0 ไปเป็น 2.5 g/m2 พบว่า
กระแสไฟฟ้าสูงสุดลดลงถึง 13.6% ในขณะที่แรงดันไฟฟ้า
สูงสุดลดลงเพียง 4.25%  
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รูปที่ 2 ค่าความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้ากับแรงดันไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีฝุ่นละอองบนผิวหน้าของแผงปริมาณต่าง ๆ ในหน่วย 
(g/m2) 
 
ตารางที่ 1 ค่าทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีฝุ่นละอองบน
ผิวหน้าของแผง 
ปริมาณฝุ่น 

(g/m2) 
Pmax 
(W) 

Imax 
(A) 

Vmax 
(V) 

FF η 
(%) 

0 29.78 1.76 16.92 0.74 12.10 
0.5 28.80 1.70 16.94 0.74 11.70 

1 27.46 1.66 16.54 0.73 11.16 
1.5 26.58 1.60 16.61 0.73 10.80 
2 25.50 1.57 16.24 0.73 10.36 

2.5 24.63 1.52 16.20 0.72 10.01 

 

เมื่อพิจารณาถึงค่าฟิลแฟกเตอร์ซึ่งเป็นค่าตัวแปรที่
แสดงให้เห็นว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีลักษณะเข้าใกล้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ในอุดมคติมากน้อยเพียงใด โดยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ในอุดมคติจะมีค่าฟิลแฟกเตอร์ เป็น 1 ซึ่ ง
หมายความว่าความต้านทานชันต์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มี
ค่าเป็นอนันต์ และค่าความต้านทานแบบซีรีย์จะมีค่าเท่ากับ 
0 ซึ่งแผงที่ใช้ในการทดสอบมีค่าฟิลแฟกเตอร์ก่อนการสะสม
ของฝุ่นละอองเท่ากับ 0.74 จากการทดสอบพบว่าปริมาณฝุ่น
ที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่อค่าฟิลแฟกเตอร์เพียงเล็กน้อย โดยค่าฟิล
แฟกเตอร์ลดลง 0.02 เมื่อปริมาณฝุ่นละอองสะสมหน้าแผง
เซลล์แสงอาทิตย์มีค่า 2.5 g/m2     

 

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพกับปริมาณฝุ่นละลองสะสม
บนผิวหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

 
 รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการแปลง
แสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้ากับปริมาณฝุ่นละลองที่สะสมบน
ผิวหน้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากรูปพบว่าประสิทธิภาพแผง
เซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงแบบเป็นเส้นตรงเมื่อปริมาณฝุ่น
ละอองที่สะสมหน้าแผงเพิ่มขึ้น จากการพิจารณาเส้นแนว
โน้มพบว่าประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลง
ประมาณ 0.85% ต่อทุก ๆ 1 g/m2 ของปริมาณฝุ่นสะสม
หน้าแผงท่ีเพิ่มขึ้น 
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รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีฝุ่นละอองสะสม 2.5 g/m2 บนผิวหน้าของแผง 
เปรียบเทียบก่อนและหลังท าความสะอาดด้วยวิธีการ (ก) ใช้น้ าอย่าง
เดียว (ข) ใช้น้ าจากเครื่องฉีดแรงดันสูง และ (ค) ใช้น้ าร่วมกับไม้ม็อป
แบบยางรีด  

 
เมื่อท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีการทั้ง 

3 วิธี และสังเกตด้วยตาเปล่า พบว่าฝุ่นที่เกาะอยู่ผิวหน้าแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ถูกท าความสะอาดออกจนหมด เมื่อ
พิจารณารูปที่ 4 ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและ
แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีฝุ่นละอองสะสม 
2.5 g/m2 บนผิวหน้าของแผง เปรียบเทียบก่อนและหลังท า
ความสะอาดด้วยวิธีการ (ก) ใช้น้ าอย่างเดียว (ข) ใช้น้ าจาก
เครื่องฉีดแรงดันสูง และ (ค) ใช้น้ าร่วมกับไม้ม็อปแบบยางรีด 
พบว่าการท าความสะอาดด้วยวิธีการทั้งสามสามารถก าจัดฝุน่
ละอองที่สะสมอยู่หน้าแผงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถช่วยท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถสร้าง
กระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้าได้เพิ่มมากขึ้น 
 
ตารางที่ 2 ค่าทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก่อนและหลังท าความ
สะอาด ส าหรับกรณีที่มีฝุ่นละออง 2.5 g/m2 บนผิวหน้าของแผง 

เงื่อนไข 
Pmax 
(W) 

Imax 
(A) 

Vmax 
(V) 

η 
(%) 

ไม่มีฝุ่นละออง 29.78 1.76 16.92 12.10 
ก่อนท าความสะอาด 24.63 1.52 16.20 10.01 
ไม่ใช้เครื่องมือ 29.68 1.75 16.96 12.06 
เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 29.81 1.76 16.93 12.11 
ไม้ม็อปแบบยางรีด 29.49 1.76 16.75 11.98 

 

ตารางที่ 2 แสดงค่าตัวแปรทางไฟฟ้าที่ได้จากการ
วิเคราะห์กราฟความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและแรงดันไฟฟ้า
ตามรูปที่ 4 จากตารางพบว่าเมื่อท าความสะอาดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะท าให้ได้ก าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ใกล้เคียงกันประมาณ 5 W ส าหรับทั้งสามวิธี หรือคิดเป็น
ร้อยละของการเพิ่มขึ้นเท่ ากับ 19% เมื่ อ เทียบกับค่า
ก าลังไฟฟ้าก่อนท าความสะอาด ซึ่งค่าก าลังไฟฟ้าที่เพิ่มข้ึนนั้น
เป็นผลมาจากกระแสไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มี
ค่าเพิ่มขึ้น ส าหรับค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดก็มีการเพิ่มขึ้นแต่เมื่อ
คิดเป็นร้อยละของการเพิ่มขึ้นแล้ว พบว่ามีค่าน้อยกว่าร้อยละ
ของการเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าค่อนข้างมาก และเมื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพการแปลงทางไฟฟ้าก็พบว่าเพิ่มขึ้น
ตามค่าก าลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดยการท าความสะอาดทั้ง 3 
รูปแบบนี้จะท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการ
แปลงทางไฟฟ้าหลังการท าความสะอาดเท่ากันที่ประมาณ 
12% ใกล้เคียงกับประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่
มีฝุ่นละอองสะสมที่ 12.10% 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณน้ า และเวลาที่ใชส้ าหรับท าความสะอาดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีฝุ่นละออง 2.5 g/m2 บนผิวหน้าของแผง 

วิธีการท้าความ
สะอาด 

ปริมาณน ้า 
(l/m2) 

เวลา 
(min/m2) 

ค่าไฟ 
(kWh/m2) 

ไม่ใช้เครื่องมือ 1.68 1.63 - 

เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง 1.35 0.43 0.0085 

ไม้ม็อปแบบยางรีด 0.78 2.42 - 

 

 ตารางที่ 3 แสดงปริมาณน้ า และระยะเวลาที่ใช้ในการ
ล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยเป็นการคิดต่อพื้นแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ในหน่วยตารางเมตร จากตารางจะพบว่าการล้าง
แผงด้วยการใช้น้ าเปล่าร่วมกับไม้ม็อปแบบยางรีดจะใช้น้ า
ปริมาณน้อยที่สุดคือ 0.78 l/m2 แต่ในขณะเดียวกันวิธีการนี้
ก็ใช้เวลาในการล้างแผงนานที่สุดด้วยเวลา 2.42 min/m2 
ในขณะที่การใช้เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงจะใช้เวลาในการล้าง
เร็วที่สุดคือ 0.43 min/m2 แต่การใช้เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง
จะต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมในการเดินเครื่องฉีดน้ า โดย
คิดเป็นหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ต่อพื้นที่เท่ากับ 0.0085 kWh/m2  
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ตารางที่ 4 ต้นทุนในการล้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยวิธีการ
ต่างๆ ส าหรับระบบขนาด 1 MW 

วิธีการท้า
ความสะอาด 

ไม่ใช้
เครื่องมือ 

เครื่องฉีดน ้า
แรงดันสูง 

ไม้ม็อปแบบ
ยางรดี 

ค่าน้ า (บาท) 182.1 146.3 84.5 
ค่าแรงงาน 
(บาท) 

6,000 1,500 9,000 

ค่าไฟ (บาท) - 200 - 
รวม (บาท) 6,182.1 1,646.3 9,084.5 

 
 ดังนั้นถ้าน าผลที่ได้จากการทดสอบไปเป็นสมมติฐานใน
การพิจาณาส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีขนาด
ก าลังการผลิต 1 MW โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 325 
W ซึ่งแต่ละแผงมีพื้นที่ประมาณ 1.93 m2 จะต้องติดตั้ง
ทั้งหมดจ านวน 3,077 แผง รวมเป็นพื้นที่แผงทั้งหมดเท่ากับ 
5,938.61 m2 และสมมติว่ามีฝุ่นละอองสะสม 2.5 g/m2 บน
ผิวหน้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อพิจารณารูปแบบของ
การท าความสะอาดแบบต่าง ๆ พบว่าการท าความสะอาด
โดยไม่ใช้เครื่องมือ ใช้เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง และใช้น้ าร่วมกับ
ไม้ม็อปแบบยางรีดจะต้องใช้ปริมาณน้ าเท่ากับ 10 m3 8 m3 
และ 4.6 m3 และใช้เวลาในการท าความสะอาดทั้งหมด 20 
วัน 5 วัน และ 30 วันตามล าดับ แต่การใช้เครื่องฉีดน้ าแรงดนั
สูงจะใช้ไฟเพิ่มเติมเท่ากับ 50 kWh ตารางที่ 4 แสดงผลที่ได้
เมื่อน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาต้นทุนในส่วนของการล้าง
แผงโดยใช้สมมติฐานราคาน้ า 18.25 บาท/m3 ราคาค่าแรง 
300 บาทต่อวัน ท างานวันละ 8 ช่ัวโมง และราคาไฟฟ้า 4 
บาท/kWh จากตารางพบว่าการใช้เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงจะมี
ต้นทุนในการล้างแผงต่อครั้งต่ าที่สุดเท่ากับ 1,646 บาท ซึ่ง
เป็นผลมาจากการล้างแผงด้วยวิธีการนี้จะใช้เวลาในการล้าง
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับอีกสองวิธี 
 
4. สรุป 
 งานวิจัยนี้ได้ท าการศึกษาผลของฝุ่นละอองที่มีต่อแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ จากการศึกษาพบว่า ปริมาณฝุ่นละออง
ขนาด 2.5 g/m2 ท าให้ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทติย์
ลดลงมากที่สุดโดยลดลงจาก 12.1% ส าหรับกรณีแผงสะอาด 
เหลือเพียง 10.01%  ซึ่ งจากการพิจาณาความสัมพันธ์

ระหว่างปริมาณฝุ่นกับประสิทธิภาพการแปลงพลังงาน พบว่า
ประสิทธิภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงประมาณ 0.85% 
ต่อทุก ๆ 1 g/m2 ของปริมาณฝุ่นท่ีเพิ่มขึ้นบนผิวหน้าของแผง 
ส าหรับวิธีที่ใช้ท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่า
การท าความสะอาดด้วยน้ าแบบไม่ใช้เครื่องมือ แบบใช้เครื่อง
ฉีดน้ าแรงดันสูง และแบบไม้ม็อปยางรีดท าให้ประสิทธิภาพ
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นเป็น 12% แต่เมื่อพิจารณา
ปริมาณน้ าและเวลาที่ใช้ส าหรับท าความสะอาดแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีฝุ่นละอองสะสม 2.5 g/m2 บนผิวหน้าของแผง
จากทั้ง 3 วิธี พบว่าการใช้เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงเป็นวิธีที่ ใช้
เวลาในการท าความสะอาดเร็วที่สุดโดยใช้เวลาเพียง 0.43 
min/m2 แต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเท่ากับ 0.0085 kWh/m2 
ในการเดินเครื่องเพื่อท าความสะอาด แต่เมื่อพิจารณาถึง
ปริมาณการใช้น้ าจะพบว่าวิธีการใช้ไม้ม็อปแบบยางรีดจะใช้
น้ าในการล้างน้อยที่สุดเท่ากับ 0.78 l/m2 และเมื่อพิจารณา
ระบบที่มีขนาดเท่ากับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 
MW พบว่าการใช้เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูงจะมีต้นทุนในการท า
ความสะอาดที่ต่ าที่สุดเพียง 1,646.3 บาท ต่อการล้าง 1 ครั้ง  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5 kW 
ที่เป็นแบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 และ 2 แกน ที่สภาพอากาศแตกต่างกันระหว่างการท างาน โดยท าการวัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ประกอบไปด้วย ค่ารังสีอาทิตย์ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ก าลังไฟฟ้าทั้งในด้านกระแสตรงและกระแสสลับ เป็นระยะเวลา 60 
วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยแบ่งข้อมูลตามสภาพอากาศที่แตกต่างกัน 3 สภาพอากาศ คือ วันที่
ท้องฟ้าโปร่ง วันที่มีเมฆบางส่วน และวันที่ฟ้าครึ้มและฝนตก จากการทดสอบพบว่า ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งระบบติดตามดวง
อาทิตย์ 2 แกน เป็นระบบที่ได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบดีที่สุด จึงท าให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันได้สูง
ที่สุดคือ 2.43 kWh/kWp ซึ่งสูงกว่าของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน ประมาณ 16% ส าหรับในวันที่ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน 
และวันท่ีฟ้าครึ้มและฝนตกจะพบว่าท้ังสองระบบ ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันได้ประมาณเท่ากัน แต่เมื่อพิจารณาการสูญเสีย
พลังงานพบว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน มีการสูญเสียพลังงานที่น้อยกว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน จึงส่งผลให้
ประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน มีค่าสูงกว่าของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ทั้ง 3 สภาพ
อากาศ  
ค าหลัก  ระบบติดตามดวงอาทิตย ์ประสิทธิภาพ สมรรถนะของระบบผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
 
Abstract 
This paper presents the analysis of efficiency and performance of a 5 kW single-axis and double-axis sun 
tracking PV systems at various weather conditions. Important parameters such as solar radiation, voltage, 
current, DC and AC power, are recorded for the period of 60 days from May-July 2018 and are used for 
data analysis. Three different weather conditions can be classified which include sunny, partly cloudy and 
overcast with rainy days. It is found that the double-axis tracking system receives the highest amount of 
sunlight on the sunny days and, as a result, is generated the highest amount of electrical energy per day 
with the average value of 2.43 kWh/kWp which is about 16% greater than that of the single-axis system. 
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For the partly cloudy and overcast days, on the other hand, both systems produce the similar amount of 
electrical energy. Energy loss of both systems on three different weather conditions is determined and the 
double-axis provides a greater energy loss compared to the single-axis. Therefore, the single-axis shows 
better system efficiency and performance on all three weather conditions.      
Keywords: Sun tracking system, efficiency and performance of solar PV system  
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันพลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้าเป็นปัจจัย
หนึ่งที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์ ทั้ งในด้านการ
คมนาคม การบริการ และการผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม โดยทั่วไปแล้วการผลิตกระแสไฟฟ้าจะ
อาศัยทรัพยากรจากแหล่งก าเนิดพลังงานฟอสซิล แต่ปัจจุบัน
พบว่า แหล่งพลังงานฟอสซิลมีปริมาณที่จ ากัด ดังนั้นจึงมี
แนวทางหนึ่งในการพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานลม พลังงานน้ า พลังงานชีว-
มวล พลังงานความร้อนใต้พิภพ และพลังงานแสงอาทิตย์ [1]    
 จากสภาพภูมิศาสตร์ และต าแหน่งที่ตั้งของประเทศ
ไทย พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานทดแทนท่ีมีศักยภาพ
สูง เหมาะสมในการน ามาใช้ประโยชน์มากที่สุด โดยพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ โดยการ
ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งเป็น
อุปกรณ์ที่สามารถเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์ เป็น
พลังงานไฟฟ้าได้ โดยตรง ส าหรับการติดตั้ งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะมีผลอย่างมากต่อปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้จาก
ระบบ โดยทิศทางที่แสงอาทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะสัมพันธ์กับค่ารังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบ และ
สัมพันธ์กับค่าพลังงานไฟฟ้าที่สามารถผลิตได้ โดยพลังงาน
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จะมีค่าสูงสุดเมื่อรังสีอาทิตย์อยู่ในแนวตั้งฉาก
กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ [2] แต่เนื่องจากโลกมีการเคลื่อนที่
หมุนรอบตัวเอง ซึ่งในขณะเดียวกันนั้นโลกก็มีการโคจรรอบ
ดวงอาทิตย์ จึงท าให้ต าแหน่งของดวงอาทิตย์ และมุมที่รังสี
อาทิตย์ตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา [3] จึงได้มีการพัฒนาการติดตั้ งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์อีกรูปแบบหนึ่งขึ้นมา คือ การติดตั้งแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ท าให้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์เคลื่อนที่ตามแนวการเคลื่อนที่ของดวง

อาทิตย์ได้แบบอัตโนมัติ โดยรูปแบบการติดตั้งจะจ าแนกตาม
จ านวนแกนของการเคลื่อนที่ คือ ติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน 
และติ ดตามดวงอาทิ ตย์  2 แกน โดยในงานวิจัยของ 
Mohamed D and Ahmad B. [4] ได้ท าการออกแบบ และ
เปรียบ เทียบสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้ าพลั งงาน
แสงอาทิตย์แบบคงที่และแบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน ที่มี
ก าลังการผลิตอยู่ที ่100 W โดยระบบผลิตไฟฟ้าแบบคงที่จะ
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เอียงตามมุมละติจูด 35o ซึ่งทั้ง 
2 ระบบ มีการเช่ือมต่อกับสายส่งที่ติดตั้งอยู่ในสาธารณรัฐ
อาหรับซีเรีย จากการทดลอง พบว่าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบคงที่ผลิตไฟฟ้าได้ 124.65 kWh ในขณะที่
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน ผลิตไฟฟ้าได้ 163.12 kWh 
ซึ่งมีอัตราการเพิ่มพลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 31% และในงานวิจัย
ของ Rustu E and Ali S. [5] ท าการศึกษาการเปรียบเทียบ
สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบคงที่ 
และแบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ซึ่งด าเนินการติดตั้ง
ระบบทั้งสองที่มีขนาด 7.9 kWp โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
และเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเดียวกัน จากนั้นใช้ระบบ
บันทึกข้อมูล (data-logging) ในการเก็บข้อมูลทางไฟฟ้า 
เช่น ค่ารังสีอาทิตย์ อุณหภูมิ แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ
ก าลังไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้ โดยเก็บข้อมูลทุกๆ 10 นาที เป็น
ระยะเวลา 1 ปี พบว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบ
ผลิตไฟฟ้าแบบคงที่ และแบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มี
ค่าเท่ากับ 11.53 MWh และ 15.09 MWh ตามล าดับ โดย
ระบบติดตามดวงอาทิตย์สองแกนมีอัตราการเพิ่มขึ้นของ
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยประมาณ 30.88% ซึ่งจากการศึกษา
งานวิ จั ยที่ ผ่ านม า  พบ ว่ายั ง ไม่ มี ก ารน า เสนอข้ อมู ล
เปรียบเทียบระหว่างสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 และ 2 แกน 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาและวิเคราะห์
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ประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน และแบบติดตาม
ดวงอาทิตย์ 2 แกน ขนาดระบบละ 5 kW ที่มีการติดตั้งอยู่ที่
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ตามต าแหน่ง 
ละติ จู ดและลองติ จู ดที่  18.8983o N และ 99.0133o E 
ตามล าดับ โดยจะท าการวัดค่าความเข้มแสงอาทิตย์ตก
กระทบ ค่าก าลังไฟฟ้าด้านกระแสตรง ก าลังไฟฟ้าด้าน
กระแสสลับ ที่สภาวะอากาศต่างๆ จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพและสมรรถนะของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 2 ระบบต่อไป  
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การติดต้ังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ใช้หลักการผลิตไฟฟ้าโดยจะ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งมุมและทิศทางในการติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีผลอย่างมากต่อปริมาณพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ได้รับ ดังนั้นควรติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้
สามารถรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวัน ไม่ควรที่จะมี
เงามาบังแผง และหลีกเลี่ยงให้ไกลจากเงาต้นไม้หรือสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ เพราะจะท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้
ไม่เต็มที่ ซึ่งการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถติดตั้งได้ 
2 รูปแบบ คือ การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบคงที่ และ
แบบติดตามดวงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบคงที่ จะเป็นการ
ปรับระนาบรับแสงให้อยู่ในทิศทางที่หันเข้าเส้นศูนย์สูตรของ
แต่ละพื้นที่ และปรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีความชันจาก
พื้นตามองศาละติจูดของแต่พื้นที่ที่ติดตั้ง เพื่อที่จะท าให้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์สามารถรับปริมาณรังสีอาทิตย์เฉลี่ยใน 1 
วัน และสามารถผลิตไฟฟ้าออกมาได้มากท่ีสุด ดังแสดงในรูป
ที ่1 
 

 
รูปที่ 1 รูปแบบการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบคงที่ 

 
 การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ 
มีจุดประสงค์ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับพลังงาน
แสงอาทิตย์ใน 1 วัน  โดยปริมาณรังสีอาทิตย์จะได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมุมเอียงของโลกในแต่ละวัน
ในรอบปี และการเคลื่อนท่ีของดวงอาทิตย์จากทิศตะวันออก
ไปยังทิศตะวันตก โดยรูปแบบการติดตั้งมักจะจ าแนกตาม
จ านวนแกนของการเคลื่อนที่ คือ ติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน 
และติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน [6]  
 

 
รูปที่ 2 รูปแบบการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตามดวงอาทิตย์ 
a) Horizontal single-axis tracker (HSAT), b) Vertical single-axis 
tracker (VSAT), c) Tilted single-axis tracker (TSAT), d) Polar-
altitude dual-axis tracker (PADAT), e) Azimuth-altitude dual-
axis tracker (AADAT) [6] 

 การติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน สามารถปรับมุมเอียง
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อให้รับรังสีอาทิตย์ให้เหมาะสม
ตามมุมเอียงของโลกที่แปรเปลี่ยนตามวัน โดยทั่วไปจะ
ติดตามดวงอาทิตย์ในทิศตะวันออก และตะวันตก ซึ่งสามารถ
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จ าแนกออกเป็น 3 รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 2 (a-c)  
 การติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน สามารถปรับมุมเอียง
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อให้รับรังสีอาทิตย์ให้เหมาะสม
ตามมุมเอียงของโลกที่แปรเปลี่ยนตามวัน และการเคลื่อนที่
ของดวงอาทิตย์ ซึ่งการติดตั้งรูปแบบนี้จะให้ประสิทธิภาพดีที่
สุดแต่ก็ลงทุนมากที่สุดเช่นกัน อีกทั้งยังมีระดับการซ่อมบ ารุง
ที่ยากที่สุดด้วย โดยทั่ วไปจะติดตามดวงอาทิตย์ในทิศ
ตะวันออก และตะวันตก ทิศเหนือ และทิศใต้ ซึ่งสามารถ
จ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ ดังแสดงในรูปที่ 2   (d-e)  
 แนวทางการควบคุมระบบติดตามดวงอาทิตย์ สามารถ
จ าแนกออกได้เป็น 2 แนวทางหลักๆ คือ การใช้เซนเซอร์
ตรวจวัดรังสีอาทิตย์ ในการติดตามการเคลื่อนที่ของดวง
อาทิตย์ด้วยวิธีนี้ เซนเซอร์ตรวจวัดรังสีอาทิตย์จะวัดค่ารังสี
อาทิตย์ที่ตกกระทบตั้งฉากกับระนาบของเซนเซอร์ ซึ่งจะ
ประมวลผลและควบคุมเพื่อสั่งการให้มอเตอร์ขับเคลื่อน
ระนาบ 2 แกน หมุนไปในทิศทางที่มีค่ารังสีอาทิตย์สูงสุด คือ 
หันเข้าหาดวงอาทิตย์ วิธีการติดตามการเคลื่อนที่ของดวง
อาทิตย์ด้วยวิธีนี้จะมีข้อเสียตรงที่หาแสงอาทิตย์มีความเข้ม
น้อย เมื่อมี เมฆบดบังดวงอาทิตย์ไว้ ระบบติดตามการ
เคลื่อนที่ดวงอาทิตย์นี้จะท าการค้นหาแสงอยู่ตลอดเวลา จึง
ท าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างสิ้นเปลือง [1,6] 
 การควบคุมระบบติดตามดวงอาทิตย์วิธีที่สองเป็นการ
ใช้สมการค านวณต าแหน่งดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งใน
การติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ที่ ได้ผลดี และมี
วิธีการที่ไม่ซับซ้อน ซึ่งสมการจะสามารถค านวณมุมทิศหรือ
มุมกวาด (Azimuth Angle) และมุมเงย (Altitude Angle 
หรือ Elevation) ของต าแหน่งดวงอาทิตย์ ณ พิกัดต าแหน่ง
นั้น ในเวลานั้นๆ ได้อย่างแม่นย า ซึ่งความแม่นย าของการ
ติดตามการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์ด้วยวิธีนี้ขึ้นอยู่กับความ
แม่นย าในการระบุพิกัดต าแหน่งปัจจุบัน ความแม่นย าในการ
ระบุเวลา และความแม่นย าในการติดตั้งระบบให้ได้ระนาบ
และตรงทิศทางที่ถูกต้อง [1,6]   
2.2 การวิเคราะหป์ระสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

วิธีการประเมินประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อ้างอิงตาม มาตรฐาน 

International Electrotechnical Commission หรือ IEC 
61724 ถึงแม้ว่าจะมีค่าพารามิเตอร์จ านวนมากที่ใช้ในการ
ค านวณ แต่จะมีค่าพารามิเตอร์ที่ส าคัญที่สามารถน ามาใช้ใน
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและสมรรถนะการผลิตไฟฟ้า
ของระบบท่ีติดตั้งกับระบบอ่ืนๆ ดังนี ้[7] 

 

Yf =
Egrid(AC)

Po(installed)
                       (1) 

 

Yr =
Hi

GSTC
                               (2) 

 

PR =
Yf

Yr
                                 (3) 

 
โดยที ่Yf  คือ พลังงานไฟฟ้าด้านกระแสสลับที่ผลิตได้จาก
ระบบต่อก าลังไฟฟ้าติดตั้งสูงสุด (kWh/kWp) 
  Yr   คือ พลั งงาน ไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ตามทฤษฎีต่อก าลังไฟฟ้าติดตัง้สูงสุด (kWh/kWp) 
  PR   คือ ค่าสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
  Epv(DC)   คือ ผลรวมพลังงานไฟฟ้าด้านกระแสตรงที่
ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (kWh)  
 Egrid(AC)  คือ ผลรวมพลังงานไฟฟ้าด้านกระแสสลับที่
ผลิตจากระบบ (kWh)  
 pO  คือ ขนาดก าลังติดตั้งสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (kWp) 
 Hi   คือ พลังงานแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบต่อพื้นที่รับ
แสง (kWh/m2) 
 GSTC คือ ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่สภาวะมาตรฐาน 
STC (1 kW/m2) 
 
 ประสิ ท ธิภ าพของระบบ เซลล์ แส งอาทิ ตย์  คื อ 
อัตราส่วนระหว่างก าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้ต่อก าลังแสงอาทิตย์ตก
กระทบ เป็นการบอกถึงความสามารถของระบบในการ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้ เป็นพลังงานไฟฟ้า  ทั้งนี้
ประสิทธิภาพของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับผลกระทบจาก
หลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งได้แก่ ชนิดของเซลล์ที่น ามาประกอบ
โครงสร้างของแผง อุปกรณ์ภายในระบบ ขนาดของแผง 
อุณหภูมิ  รวมถึงทิศทางและมุมในการติดตั้ งแผงเซลล์
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แสงอาทิตย์อีกด้วย นอกจากนี้ภายในระบบยังมีพลังงานที่
สูญเสียจากการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 
โดยประสิทธิภาพของระบบและค่าการสูญเสียพลังงานรวม
ของระบบสามารถค านวณได้โดยใช้สมการที่ 4 และ 5  
 

ηsys =
PAC

GA
× 100                     (4) 

 

Ls = Yr − Yf                          (5) 

โดยที่ ηsys คือ ประสิทธิภาพของระบบ (%) 
  PAC คือ ก าลังไฟฟ้าด้านกระแสสลับ (kW) 
  G คือ ค่ารังสีอาทิตย์ตกกระทบ (kW/m2) 
  A     คือ พื้นที่เซลล์แสงอาทิตย์ (m2) 
  Ls      คอื พลังงานท่ีสูญเสียในระบบ (kWh/kWp) 
 
3. วิธีการทดลอง 
3.1 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ใช้ในการ
ทดสอบ 
 เนื่องจากวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งแบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ 1 และ 2 แกน โดยแต่ละระบบใช้แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโนซลิิกอน ขนาด 320 W จ านวน 16 
แผง หรือคิดเป็น 5 kW พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ถูกส่งเข้าไป
ยั งอิน เวอร์ เตอร์ขนาด  5 kW (Schneider Conext RL) 
ระบบควบคุมการติดตามดวงอาทิตย์จะเป็นแบบใช้สมการ
ค านวณต าแหน่งดวงอาทิตย์ และส าหรับระบบติดตามแบบ 
1 แกน จะสามารถปรับมุมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ได้
ระหว่าง 0-90o โดยใช้มอเตอร์ควบคุม 1 ตัว แต่ส าหรับ
ระบบติดตามแบบ 2 แกน นั้นจะสามารถปรับมุมของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ได้ 0-180o ตามแนวของมุมอัลติจูด และ 0-
360o ตามแนวของมุมอะซิมุท โดยใช้มอเตอร์ควบคุม 2 ตัว 
จากนั้นด าเนินการตรวจสอบระบบเก็บบันทึกข้อมูลแบบไร้
สายดังรูปที่ 3 เพื่อตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ทีจ่ะน ามาใช้ในการ
วิเคราะห์  
 

 
รูปที่ 3 แผนภาพระบบผลิตไฟฟา้ และเก็บบันทึกขอ้มูลไร้สาย 

 
3.2 การเก็บบันทึกข้อมูล 
 ด าเนินการเก็บข้อมูลตั้งแต่เวลา 8.00-12.00 น. เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะของระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของทั้ง 2 ระบบ ซึ่งข้อมูลที่เก็บ
บันทึกมีต่อไปดังนี ้
 1. กระแสไฟฟ้าด้านกระแสตรงและด้านกระแสสลับ 
 2. แรงดันไฟฟ้าด้านกระแสตรงและด้านกระแสสลับ 
 3. ก าลังไฟฟ้าด้านกระแสตรงและด้านกระแสสลับ 

 4. ความเข้มแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 

 โด ยข้ อ มู ล ที่ อ่ าน ค่ า ได้ จ ะ ถู ก ส่ งผ่ าน สั ญ ญ าณ
อินเตอร์เน็ตไปเก็บบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ และสามารถเข้า
ดู  แ ล ะ โห ล ด ข้ อ มู ล ได้ โด ย ต ร งจ าก เว็ ป ไซ ต์  www. 
esm.erdi.cmu.ac.th ส าหรับระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 
แกน จะด าเนินการปรับมุมทุกๆ 1 ช่ัวโมง โดยจะให้มีค่ามุม
ตามค่ามุมอัลติจูดของระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน  
3.3 การวิเคราะห์ผลการทดลอง 
 ข้อมูลที่เก็บบันทึกได้ของระบบผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบ
จะเป็นข้อมูลของแต่ละวันที่มีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นเพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนจึงมีแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งตามสภาพอากาศที่แตกต่างกัน
ออกเป็น 3 สภาพอากาศ คือ วันที่ท้องฟ้าโปร่ง วันที่มีเมฆ
บางส่วน และวันที่ฟ้าครึ้มและฝนตก จากนั้นน าข้อมูลที่แยก
ตามสภาพอากาศมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพและสมรรถนะ
ของระบบผลิตไฟฟ้าทั้ง 2 ระบบ ตามสมการที่กล่าวไว้ใน
หัวข้อท่ี 2.2 ต่อไป  

88



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

4. ผลและวิจารณ์ผล 
 จากการเก็บบันทึกข้อมูลทางไฟฟ้าของแต่ละระบบ
ใน ช่วงเดื อนพฤษภาคม -กรกฎาคม  พ .ศ . 2561 เป็ น
ระยะเวลา 60 วัน โดยแบ่งตามสภาพอากาศ ซึ่งมี 26 วัน ที่
จัดเป็นวันที่ท้องฟ้าโปร่ง 22 วัน จัดเป็นวันที่มีเมฆมาก และ
อีก 12 วัน จัดเป็นวันที่ฟ้าครึ้มและฝนตก โดยทั้ง 3 สภาพ
อากาศ สามารถแสดงลักษณะรังสีอาทิตย์ในวันดังกล่าวได้
ตามรูปที่ 4 และ 5 ซึ่งเป็นค่ารังสีอาทิตย์ของระบบติดตาม
ดวงอาทิตย์ 1  และ 2 แกน ท่ีสภาพอากาศต่างๆ ตามล าดับ 
พบว่าในวันที่ท้องฟ้าโปร่งของระบบติดตามดวงอาทิตย์ทั้ง
สองระบบมีค่ารังสีอาทิตย์ตกกระทบสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
กับสภาพอากาศอื่นๆ อีก 2 รูปแบบ และเมื่อพิจารณาระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน พบว่าในวันที่ท้องฟ้าโปร่งมีค่า
รังสีอาทิตย์ตกกระทบเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 735.08 W/m2 ซึ่ง
มีค่าสูงกว่าวันที่มีเมฆบางส่วนและวันที่ฟ้าครึ้มกับมีฝนตก
เท่ ากั บ  402.41 W/m2 และ  538.97 W/m2 ตามล าดั บ 
ส าหรับระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ก็พบผลในลักษณะ
เดียวกัน คือ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งจะมีค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ยสูง
ที่สุดเท่ากับ 909.24 W/m2 ซึ่งมีค่าสูงกว่าวันที่มีเมฆบางส่วน
และวันที่ฟ้าครึ้มกับมีฝนตกเท่ากับ  595.99 W/m2 และ 
732.17 W/m2 ตามล าดับ โดยจากการทดสอบพบว่า ใน
วันที่ท้องฟ้าโปร่งมีค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ยมากกว่า 500 W/m2 
ส าหรับวันที่มีเมฆบางส่วนจะมีค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 
300-500 W/m2 และวันที่ฟ้าครึ้มกับมีฝนตกมีค่ารังสีอาทิตย์
เฉลี่ยต่ ากว่า 300 W/m2 
 

 
รูปที่ 4 ค่ารังสีอาทิตย์ของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน ที่สภาพ

อากาศ A) วันที่ท้องฟ้าโปร่ง B) วันที่มีเมฆบางส่วน และ C) วันที่ฟ้า
ครึ้มและฝนตก 

 

 
รูปที่ 5 ค่ารังสีอาทิตย์ของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ที่สภาพ
อากาศ A) วันที่ท้องฟ้าโปร่ง B) วันที่มีเมฆบางส่วน และ C) วันที่ฟ้า
ครึ้มและฝนตก 
  
 รูปที่  6 แสดงค่ารังสีอาทิตย์ตกกระทบของระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ทั้งสองระบบในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อ
พิจารณาแล้วพบว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน จะมีค่า
รังสีอาทิตย์ตกกระทบสูงกว่าของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 
แกน ในช่วงเวลาตอนเช้า แต่เมื่อเวลาใกล้ช่วงเที่ยงวัน ค่า
รังสีอาทิตย์ตกกระทบทั้งสองระบบมีค่าใกล้เคียงกัน โดยใน
วันท่ีท้องฟ้าโปร่งนี้ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มีค่ารังสี
อาทิตย์ตกกระทบเฉลี่ยเท่ากับ 909.24 W/m2 ซึ่งสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยในวันเดียวกันของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน 
ซึ่ งมีค่ าเท่ ากับ 735.08 W/m2 และเมื่อพิจารณาสภาพ
อากาศอื่นๆ อีก 2 รูปแบบ ก็พบผลในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน 
คือ ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มีค่ารังสีอาทิตย์สูงกว่า
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน ตารางที่ 1 แสดงค่ารังสี
อาทิตย์เฉลี่ยของทั้ง 2 ระบบ ที่สภาพอากาศต่างๆ ตลอด
ระยะเวลา 60 วันที่เก็บข้อมูล จากตารางจะพบว่าค่ารังสี
อาทิตย์เฉลี่ยแต่ละวันส าหรับวันที่ท้องฟ้าโปร่งและมีเมฆ
บางส่วนจะมีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน แต่ส าหรับวันที่ท้องฟ้า
ครึ้มและฝนตก ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ยแต่ละวันมีค่าต่างกัน
ค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากลักษณะสภาพอากาศที่
แปรปรวนตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล 
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รูปที่ 6 ค่ารังสีอาทิตย์ของแต่ละระบบในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง 

 
ตารางที่ 1 ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ยของทั้งสองระบบที่สภาพอากาศต่างๆ 
ตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูล 60 วัน 

 

สภาพอากาศ ค่ารังสีอาทิตย์ (W/m2) 
1 แกน 2 แกน 

ท้องฟ้าโปร่ง 622.27±18.45% 754.76±27.85% 
มีเมฆบางส่วน 389.74±20.68% 404.93±20.49% 
ฟ้าครึ้มและฝนตก 248.74±46.62% 232.90±46.66% 

  
 รูปที่ 7 แสดงค่าก าลังไฟฟ้าที่ทั้ง 2 ระบบ ผลิตได้ในแต่
ละช่วงเวลา โดยเป็นข้อมูลในวันท่ีมีค่ารังสีอาทิตย์ตามรูปที่ 6 
เมื่อพิจารณาค่าก าลังไฟฟ้าของแต่ละระบบพบว่า ระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มีค่าก าลังไฟฟ้าสูงกว่าระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา 
8.00-10.00 น. หลังจากนั้นค่าก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากทั้ง
สองระบบมีค่าที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งในวันที่ท าการทดสอบนี้
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน สามารถผลิตก าลังไฟฟ้าได้
สูงสุด 4.10 kW โดยมีค่ามากกว่าก าลังไฟฟ้าที่เวลาเดียวกัน
ของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน ประมาณ 0.40 kW 

 
รูปที่ 7 ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตไดข้องแต่ละระบบในวันที่ท้องฟา้โปร่ง 

 
 จากข้อมูลก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ที่ เวลาต่างๆ ในช่วง
ระยะเวลาที่ท าการทดสอบสามารถน ามาหาค่ าเฉลี่ ย
ก าลังไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถใช้เป็นตัวแทนข้อมูลของวันที่มี
สภาพอากาศที่แตกต่างกัน ดังแสดงในรูปที่ 8 โดยจะเห็นได้
ว่าในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มี
ค่าเฉลี่ยก าลังไฟฟ้าสูงที่สุดโดยมีค่าเท่ากับ 2.97 kW ซึ่ง
มากกว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกนประมาณ 17% แต่
เมื่อพิจารณาในวันที่มีเมฆบางส่วนพบว่า ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยที่
ได้จากท้ังสองระบบมีค่าที่ใกล้เคียงกันมาก ส าหรับในวันที่ฟ้า
ครึ้มและฝนตกพบว่า ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน 
สามารถผลิตก าลังไฟฟ้าได้มากกว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์ 
2 แกน เล็กน้อย 
 

 
รูปที่ 8 ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยรายวันตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูลของแต่
ละระบบที่สภาพอากาศ A) วันที่ท้องฟ้าโปร่ง B) วันที่มีเมฆบางส่วน 
และ C) วันที่ฟ้าครึ้มและฝนตก 
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 รูปที่ 9 แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าด้านกระแสสลับ (EAC) 
เฉลี่ยรายวันของแต่ละระบบในวันท่ีมีสภาพอากาศที่แตกต่าง
กัน เมื่อพิจารณาพบว่า ในวันท่ีท้องฟ้าโปร่งระบบติดตามดวง
อาทิตย์ 2 แกน มีค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ในต่อวันเฉลี่ยสูง
ที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 12.16 kWh ซึ่งมีค่ามากกว่าของระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน ประมาณ 17% ส าหรับในวันที่มี
เมฆบางส่วนพบว่า ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายวันของทั้งสอง
ระบบมีค่าใกล้เคียงกัน แต่ในทางกลับกัน วันที่ฟ้าครึ้มและ
ฝนตก ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มีค่าพลังงานไฟฟ้า
เฉลี่ยต่ ากว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน เล็กน้อย โดย
ในวันที่มีสภาพอากาศฟ้าครึ้มและฝนตก ระบบติดตามดวง
อาทิตย์ 1 แกน และ 2 แกน จะให้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายวัน
น้อยกว่าวันที่มีท้องฟ้าโปร่งประมาณ 58% และ 67% 
ตามล าดับ  
 

 
รูปที่ 9 พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายวันตลอดระยะเวลาการเก็บข้อมูลของ
แต่ละระบบที่สภาพอากาศ A) วันที่ท้องฟ้าโปร่ง B) วันที่มีเมฆบางส่วน 
และ C) วันที่ฟ้าครึ้มและฝนตก 
 

 
รูปที่ 10 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามทฤษฎี
ของแต่ละระบบเฉลี่ยรายวัน A) วันที่ท้องฟ้าโปร่ง B) วันที่มี เมฆ
บางส่วน และ C) วันที่ฟ้าครึ้มและฝนตก 

 
 จากการน าข้อมูลทางไฟฟ้าที่ เก็บบันทึกตามสภาพ
อากาศที่แตกต่างกันของทั้ง 2 ระบบ มาท าการวิเคราะห์ 
และค านวณหาค่าตัวแปรต่างๆ ตามสมการที่ 1-3 โดยค่า
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามทฤษฎี 
(Yr) จะเป็นค่าที่บ่งบอกว่าระบบควรจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
ปริมาณเท่าใดตามทฤษฎีใน 1 วัน ต่อการติดตั้งระบบ 1 kWp 
ซึ่งจากรูปที่ 10 พบว่า ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มีค่า 
Yr มากที่สุดอยู่ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งโดยมีค่าเท่ากับ 3.05 
kWh/kWp และมีค่าลดลงในวันที่มีเมฆบางส่วน โดยมีค่า
เท่ากับ 1.64 kWh/kWp แต่ในทางกลับกัน วันที่ฟ้าครึ้มและ
ฝนตก ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มีค่า Yr น้อยกว่า
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน เล็กน้อย 
  

 
รูปที่ 11 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ของแต่ละระบบเฉลี่ยรายวัน A) วันที่
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ท้องฟ้าโปร่ง B) วันที่มีเมฆบางส่วน และ C) วันที่ฟ้าครึ้มและฝนตก 

  
 รูปที่ 11 แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบต่อ
ขนาดของระบบที่ติดตั้ง (Yf) เฉลี่ยรายวันของแต่ละระบบใน
วันที่มีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน โดยค่า Yf จะเป็นค่าที่บ่ง
บอกว่าระบบจะผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับได้ปริมาณ
เท่าใดต่อการติดตั้งระบบขนาด 1 kWp จากรูปพบว่า ในวันที่
ท้องฟ้าโปร่ง ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน จะมีค่า Yf สูง
ที่สุดเท่ากับ 2.43 kWh/kWp โดยมีค่าสูงกว่าระบบติดตาม
ดวงอาทิตย์ 1 แกน เท่ากับ 0.34 kWh/kWp ส าหรับวันที่มี
เมฆบางส่วนมีค่า Yf ลดลงประมาณ 35% และ 44% ส าหรับ
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 และ 2 แกน ตามล าดับ และเมื่อ
พิจารณาในวันที่ฟ้าครึ้มและฝนตก ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 
2 แกน จะมีค่า Yf ต่ าที่สุดเท่ากับ 0.79 kWh/kWp และมีค่า
น้อยกว่าแบบติดตามดวงอาทิตย์  1 แกน เท่ากับ 0.09 
kWh/kWp 
 จากรูปที่ 10 และ 11 จะเห็นได้ว่าค่าพลังงานไฟฟ้าที่
ผลิตได้จากระบบติดตามดวงอาทิตย์ทั้ง 2 ระบบ ในวันที่มี
สภาพอากาศที่แตกต่างกันทั้ง 3 สภาพอากาศ มีค่าต่ ากว่า
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามทฤษฎี 
(Yr) เนื่องจากเกิดการสูญเสียพลังงานภายในระบบ ซึ่งจะมีค่า
มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับค่ารังสีอาทิตย์ตกกระทบ เมื่อระบบมี
ค่ารังสีอาทิตย์สูงจะท าให้อุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
สูงขึ้นตาม ซึ่งส่งผลให้มีการสูญเสียพลังงานภายในระบบมาก
ขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 12 ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มี
ค่าพลังงานที่สูญเสียสูงกว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน 
ทั้ง 3 สภาพอากาศ โดยเฉพาะในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มีค่าพลังงานที่สูญเสียสูงที่สุด
เท่ากับ 0.62 kWh/kWp หรือคิดเป็นประมาณ 20% ของค่า
พลังงานไฟฟ้าที่ควรจะผลิตได้ตามทฤษฎี และค่าการสูญเสีย
นี้มีค่ามากกว่าการสูญเสียของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 
แกน เท่ ากับ  0.19 kWh/kWp ส าห รับกรณี วันที่ มี เมฆ
บางส่วน และท้องฟ้าครึ้มกับมีฝนตก ค่าการสูญเสียเมื่อคิด
เป็นร้อยละของค่าพลังงานไฟฟ้าที่ควรจะผลิตได้ตามทฤษฎี
จะมีค่าลดลงตามล าดับ จากการทดสอบพบว่า ระบบติดตาม
ดวงอาทิตย์ 2 แกน จะมีค่าพลังงานที่สูญเสียมากกว่าระบบ

ติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน แต่ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 
แกน นั้นให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ (Yf) ที่สูงกว่า ที่เป็นเช่นนี้
เนื่องจากค่ารังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบของระบบติดตามดวง
อาทิตย์ 2 แกน มีค่ามากกว่าพลังงานที่สูญเสียของระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ซี่งท าให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
(Yf) ของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ยังมีค่ามากกว่า
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน  
 

 
รูปที่ 12 พลังงานที่สูญเสียของแต่ละระบบเฉลี่ยรายวัน A) วันที่ท้องฟ้า
โปร่ง B) วันที่มีเมฆบางส่วน และ C) วันที่ฟ้าครึ้มและฝนตก 

 

 
รูปที่ 13 สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าของแต่ละระบบเฉลี่ยรายวัน A) 
วันที่ท้องฟ้าโปร่ง B) วันที่มีเมฆบางส่วน และ C) วันที่ฟ้าครึ้มและฝน
ตก 

 
 รูปที่ 13 แสดงค่าสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้า (PR) 
เฉลี่ยของทั้ง 2 ระบบ เปรียบเทียบที่สภาพอากาศที่แตกต่าง
กัน โดยค่า PR เป็นค่าที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะการท างาน
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ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยค านวณตาม
สมการที่  3 จากรูปพบว่า ค่า PR ของระบบติดตามดวง
อาทิตย์ 1 แกน มีค่าสูงกว่าของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 
แกน ทั้ง 3 สภาพอากาศ ที่ เป็นเช่นนี้ เนื่องมาจากระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน มีการสูญเสียพลังงานภายใน
ระบบมากกว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน โดยในวันที่
ท้องฟ้าโปร่ง วันที่มีเมฆบางส่วน และวันที่ท้องฟ้าครึ้มกับมี
ฝนตก ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน มีค่า PR เท่ากับ 
0.83 0.86 และ 0.87 ตามล าดับ 
  

 
รูปที่ 14 ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าของแต่ละระบบเฉลี่ยรายวนั 
A) วันที่ท้องฟ้าโปร่ง B) วันที่มีเมฆบางส่วน และ C) วันที่ฟ้าครึ้มและ
ฝนตก 

 
 รูปที่ 14 แสดงค่าประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าทั้ง 
2 ระบบ ในวันที่มีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน โดยค านวณ
ตามสมการที่ 4 ผลที่ได้พบว่า ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 
แกน มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน 
เล็กน้อยในท้ัง 3 สภาพอากาศ และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
ในแต่ละสภาพอากาศพบว่า แต่ละระบบมีค่าประสิทธิภาพที่
ใกล้เคียงกัน โดยระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 และ 2 แกน มี
ค่ าป ระสิ ท ธิภ าพ เฉลี่ ย เท่ ากั บ  14.81% และ 14.17% 
ตามล าดับ 

 
5. สรุป 
 จากการเก็บบันทึกข้อมูลตั้งแต่เวลา 8.00–12.00 น. 

ใน ช่วงเดื อนพฤษภาคม -กรกฎาคม  พ .ศ . 2561 เป็ น
ระยะเวลา 60 วัน เมื่อพิจารณาตามสภาพอากาศที่แตกต่าง
กันทั้ง 3 สภาพอากาศ พบว่า วันที่ท้องฟ้าโปร่งจะมีค่ารังสี
อาทิตย์เฉลี่ยสูงสุดเมื่อเทียบกับสภาพอากาศอื่นๆ อีก 2 
รูปแบบ โดยระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 622.27 W/m2 และระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 754.76 W/m2 ส าหรับวันที่มีเมฆบางส่วน
และฟ้าครึ้มกับมีฝนตก ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ยจะมีค่าลดลง
ตามล าดับ เมื่อพิจารณาพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้พบว่า ระบบ
ติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ให้ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันสูง
กว่าของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน ประมาณ 16% 
ส าหรับวันที่ท้องฟ้าโปร่ง แต่ส าหรับสภาพอากาศที่ท้องฟ้ามี
เมฆบางส่วน หรือฟ้าครึ้มกับมีฝนตกพบว่า ทั้งสองระบบจะ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าในปริมาณที่ เกือบจะเท่ากันโดยจะให้
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยรายวันน้อยกว่าวันที่มีท้องฟ้าโปร่ง
ประมาณ 58% และ 67% ตามล าดับ แต่ เมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพ และสมรรถนะของระบบพบว่า ระบบติดตาม
ดวงอาทิตย์ 1 แกน มีค่าสูงกว่าของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 
2 แกน ในทุกสภาพอากาศ ซึ่งเป็นผลมาจากการสูญเสีย
พลังงานของระบบติดตามดวงอาทิตย์ 2 แกน ที่มีค่าสูงกว่า
ระบบติดตามดวงอาทิตย์ 1 แกน  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ท าการวิเคราะห์สมรรถนะ และประสิทธิภาพของระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับสายส่ง
ขนาด 300 kW ซึ่งเป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ผลิตไฟฟ้าภายในอาคารเรียนของทางวิทยาลัยพลังงาน
ทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานวิจัยนี้จะท าการเก็บค่าความเข้มแสงอาทิตย์ และก าลังไฟฟ้า เป็นระยะเวลา 62 วัน เพื่อ
วิเคราะห์หาค่าพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ ผลผลิตของพลังงานไฟฟ้า ค่าพลังงานที่สูญเสียภายในระบบ สมรรถนะของระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ และประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตามสภาพอากาศที่แตกต่างกัน จากการวิเคราะห์
พบว่าระบบนี้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยต่อวันตลอดการเก็บข้อมูลเท่ากับ 900 kWh โดยในวันที่ท้องฟ้าโปร่งระบบ
สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เฉลี่ยต่อวันสูงสุดเท่ากับ 1,071.1 kWh และวันท่ีท้องฟ้าครึ้ม และฝนตกจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้
เฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 488.3 kWh ผลการวิเคราะห์ยังแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะของระบบในวันที่ฟ้าครึ้ม และฝนตก จะมีค่าสูง
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.25% แต่ในวันที่ท้องฟ้าโปร่ง สมรรถนะของระบบจะลดลงเหลือเพียง 78% ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ที่ระบบมีการสูญเสียพลังงานในหนึ่งวันท่ีสูง จึงเป็นผลท าให้ระบบมีสมรรถนะที่ลดลงเมื่อค่ารังสีอาทิตย์เพิ่มสูงขึ้น 

ค าหลัก ระบบผลติไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบต่อกับสายส่ง สมรรถนะ ประสิทธิภาพ สภาพอากาศ  
 
Abstract 
The aim of this work is to analyze the performance and the efficiency of a 300 kW grid-tied solar PV 
system newly installed at School of Renewable Energy, Maejo University. Solar intensity, DC and AC power 
are measured continuously for the period of 62 days from May-July 2018. Various parameters are 
determined which includes the amount of electrical energy generation, energy yields, energy loss, 
performance ratio and efficiency at different weather conditions. From the analysis, it is found that the PV 
system can generate the amount of electrical energy with the average value of 900 kWh throughout the 
testing period. The maximum electrical energy generation occurs at the clear sky condition with the 
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average value of 1,071.1 kWh and when the weather condition is cloudy with rain the amount of electrical 
energy generated by the system drops to the average value of about 488.3 kWh. The analysis also 
demonstrates that the performance of the system is at its highest with the average value of 85.25% when 
the weather condition is cloudy with rain. When the sky is clear, on the other hand, the performance 
drops to the average value of 78% due to its high energy loss within one day and, as a result, the 
performance of the system reduces as the solar intensity increases.      

 Keywords:  Grid-tied solar PV system, performance, efficiency and weather conditions 

 
1. บทน า 

ในปัจจุบันเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมมีการขยายตัวที่
เพิ่มมากขึ้น จึงก่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งส่งผลให้เกิด
ความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้
พลังงานในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้า การคมนาคม การ
บริการ การผลิตทั้งในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
พลังงานที่น ามาใช้ส่วนใหญ่ได้มาจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็น
หลัก ซึ่งมีปริมาณทีจ่ ากัด และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
จึงได้มีการแสวงหาแหล่งพลังงานงานหมุนเวียน เป็นแหล่ง
พลังงานที่สะอาด พลังงานทดแทนจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่
น ามาใช้งานในปัจจุบัน [1] 

พลังงานทดแทนเป็นพลังงานงานที่ได้จาก แสงอาทิตย์ 
น้ า ลม ความร้อน และของเสีย โดยการผลิตกระแสไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และ
ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย เพราะขั้นตอนการผลิต
พลังงานไฟฟ้าไม่ซับซ้อน โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็น
อุปกรณ์หลักในการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า และในประเทศไทยมีศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ดีตามแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของ
ประเทศไทยปี พ.ศ. 2542 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ
ได้รับรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยรายปี 17.4 MJ/m2/day (4.83 
kWh/m2.day) [2] ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความเหมาะสม
ส าหรับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า  

โดยทั่ วไปแล้วแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกท าการ
ทดสอบตามเง่ือนไขมาตรฐาน (Standard Test Condition 
หรือ STC) คือ เป็นการทดสอบหาค่าก าลังการผลิตของแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ที่ความเข้มแสง 1 ,000 W/m2 ที่อุณหภูมิ 
25 oC แต่เมื่อท าการติดตั้ง และใช้งานตามสภาวะแวดล้อม
จริง ค่ารังสีอาทิตย์ และอุณหภูมิจะมีความแตกต่างจากที่
สภาวะมาตรฐาน ส่งผลให้ประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จะมีค่าลดลง และเมื่อน าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มา
ประกอบกันเป็นระบบผลิตไฟฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จะมี
อุปกรณ์ส่วนที่เพิ่มเติมเข้ามาในระบบ ซึ่งรวมไปถึงสายไฟ 
และอินเวอร์เตอร์ ท าให้ค่าประสิทธิภาพรวม และสมรรถนะ
ของระบบมีการเปลี่ยนแปลง โดยจากงานวิจัยของ พีระวุฒิ 
ชินวรรังสี และคณะ ได้ท าการประเมินสมรรถนะ และความ
คุ้มค่าของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบหลาย
เทคโนโลยีที่ติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย โดยติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 6 ระบบบนหลังคา และท า
การบันทึกข้อมูลในระยะเวลา 1 ปี จากการวิเคราะห์พบว่า 
ระบบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิกอน
แบบรอยต่อเดี่ยว มีค่าสมรรถนะในการผลิตไฟฟ้าสูงสุด
เท่ากับ 82.2% ขณะที่ระบบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดโมโน
ซิลิกอน มีค่าสมรรถนะต่ าสุด 68.9% [2] และงานวิจัยของ 
อนุชา โพวัน และคณะ ซึ่งได้ท าการวิเคราะห์สมรรถนะของ
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกโพลี ชิลิกอน และฟิล์มบาง
อะมอร์ฟัสซิลิกอนที่ติดตั้ งภายใต้สภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกโพลีชิลิกอน มี
ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 
4 .36 kWh/kWp และเซลล์แสงอาทิ ต ย์ ชนิดฟิ ล์ มบาง
อะมอร์ฟัสซิลิกอน มีผลผลิตพลังงานไฟฟ้าของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 4.65 kWh/kWp [3]  
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การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และสมรรถนะของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีความส าคัญเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากค่าที่ได้จะเป็นตัวบ่งช้ีถึงความสามารถในการท างาน
ของระบบ รวมทั้งสิ่งที่สามารถแจ้งเตือนถึงความผิดปรกติ
ของระบบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ท าให้สามารถแก้ไขสิ่งผิดปรกติ
เห ล่ านั้ น ได้ อ ย่ า งทั น ที  วิ ท ย าลั ย พ ลั ง งาน ท ด แ ท น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณส าหรับจัดท าโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา (Solar roof top) ขนาด 300 kW จาก
กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง
พลังงาน เพื่อน ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ในอาคารเรียน 
ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะท าการวิเคราะห์
ประสิทธิภาพ และสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 kW ที่สภาวะการท างาน
ต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินศักยภาพ และ
ความสามารถในการท างานของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้ง ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ต่อไป 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เซลล์แสงอาทิตย ์และหลักการท างาน 
 เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ท าจากสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์-
เซไนด์ (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium 
Phosphide) เป็นต้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแสงอาทิตย์ให้เป็น
กระแสไฟฟ้าได้ รูปที่ 1 แสดงโครงสร้างโดยทั่วไปของเซลล์
แสงอาทิตย์ ซึ่งจากรูปจะพบว่าเซลล์แสงอาทิตย์จะประกอบ
ไปด้วยสารกึ่งตัวน าสองชนิด คือ ชนิดพี (น าประจุบวก หรือ
โฮล) และชนิดเอ็น (น าประจุลบ หรืออิเล็กตรอน) ด้านบนจะ
มีการเคลือบสารต้านการสะท้อน และมีขั้วไฟฟ้า  ส่วน
ด้านล่างจะมีขั้วไฟฟ้าอีกด้าน  

 
รูปที่ 1 โครงสร้าง และหลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ [4] 

 
 ในการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะเริ่มต้น
เมื่อมีแสงจากดวงอาทิตย์ตกกระทบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
สารกึ่งตัวน าจะท าหน้าที่ในการดูดกลืนแสงอาทิตย์ที่มีความ
ยาวคลื่นที่เหมาะสม พลังงานที่ดูดกลืนไปจะถูกน าไปใช้ใน
การกระตุ้นให้เกิดคู่อิเล็กตรอน และโฮลขึ้นภายในสารกึ่ง
ตัวน า จากนั้นสนามไฟฟ้าภายในรอยต่อพีเอ็นจะท าหน้าที่ใน
การแยกคู่อิเล็กตรอน และโฮลออกจากกันเป็นประจุอิสระ 
ซึ่งประจุเหล่านี้จะสามารถเคลื่อนที่ผ่านช้ันของสารกึ่งตัวน า
ไปยังข้ัวไฟฟ้า ท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าได้ [5] กระแสไฟฟ้าที่ได้
จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งในการต่อ
ระบบเข้ากับสายส่งของระบบไฟฟ้าพื้นฐาน จะต้องมีการ
แปลงสัญญาณไฟให้ไปเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัแบบ 3 เฟส โดย
ใช้อุปกรณ์การแปลงสัญญาณไฟ หรือ อินเวอร์เตอร์  
2.3 การประเมินสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย ์

วิธีการประเมินประสิทธิภาพ และสมรรถนะของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นจะต้องอ้างอิงตามมาตรฐาน 
International Electrotechnical Commission หรือ IEC 
61724 ถึงแม้ว่าจะมีตัวแปรจ านวนมากที่ใช้ในการค านวณ 
แต่ จะมี ค่ าตั วแปรที่ ส าคัญ ที่ ส ามารถน ามาใช้ ในการ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และสมรรถนะการผลิตไฟฟ้าของ
ระบบท่ีติดตั้งกับระบบอ่ืนๆ [3] ดังต่อไปนี้ 

ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ คือ อัตราส่วน
ระหว่างก าลังไฟฟ้ากระแสตรงที่ผลิตได้จากระบบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ (PV) ต่อก าลังแสงอาทิตย์ตกกระทบสามารถ
ค านวณได้จากสมการที่ 1 

𝜂𝑃𝑉 =  
𝑃𝐷𝐶

𝐺𝐴
 × 100%                 (1) 
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โดยที่ 𝜂𝑃𝑉    คือ ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (%) 
 𝑃𝐷𝐶   คือ ก าลังไฟฟ้ากระแสตรงจากระบบ PV (W) 
 𝐺      คือ ค่ารังสีอาทิตย์ตกกระทบ (W/m2) 
 𝐴     คือ พื้นทีแ่ผงเซลล์แสงอาทิตย์รวม (m2) 
 
ประสิทธิภาพรวมของระบบ คือ อัตราส่วนระหว่าง

ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับที่ ได้จากอินเวอร์เตอร์ต่อก าลัง
แสงอาทิตย์ตกกระทบสามารถค านวณได้จากสมการที่ 2 

𝜂sys =  
𝑃𝐴𝐶

𝐺𝐴
× 100%                 (2) 

โดยที ่𝜂𝑠𝑦𝑠  คือ ประสิทธิภาพของระบบ (%) 
𝑃𝐴𝐶   คือ ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับที่ได้จากอินเวอร์เตอร์  

(W) 
 
ประสิทธิภาพของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ า คือ 

อัต ราส่ วน ระหว่างก าลั งไฟฟ้ ากระแสสลั บ ที่ ได้ จ าก
อินเวอร์เตอร์ ต่อก าลังไฟฟ้ากระแสตรงจากระบบ PV 
สามารถค านวณได้จากสมการที่ 3 

𝜂𝑖𝑛𝑣 =  
𝑃𝐴𝐶

𝑃𝐷𝐶
 × 100%               (3) 

โดยที ่𝜂𝑖𝑛𝑣   คือ ประสิทธิภาพเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (%) 
 

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อก าลัง

การติดตั้งสูงสุด (Ya) เป็นค่าที่บ่งบอกปริมาณการผลิตไฟฟ้า

กระแสตรงต่อการติดตั้งระบบ 1 kWp ซึ่งสามารถค านวณได้
จากสมการที่ 4  

 

𝑌𝑎 =  
𝐸𝑃𝑉(𝐷𝐶)

𝑃𝑜
                     (4) 

 

โดยที่  𝑌𝑎       คือ พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ต่อก าลังการติดตั้งสูงสุด (kWh/kWp) 
𝐸𝑃𝑉(𝐷𝐶) คือ ผลรวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ใน 1 วัน (kWh) 
𝑃o         คือ ขนาดของระบบ PV ที่ติดตั้ง (kWp) 
 

พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบต่อขนาดของระบบที่
ติดตั้ง (Yf) หรือผลผลิตสุดท้าย เป็นค่าที่บ่งบอกปริมาณการ
ผลิตไฟฟ้ากระแสสลับต่อการติดตั้งระบบ 1 kWp ซึ่งสามารถ
ค านวณได้จากสมการที่ 5 

𝑌𝑓  =  
𝐸𝑃𝑉(𝐴𝐶)

𝑃𝑜
                       (5) 

โดยที่ 𝑌𝑓            คือ พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากระบบต่อก าลัง
การติดตั้งสูงสุด (kWh/kWp) 
𝐸𝑃𝑉(𝐴𝐶)  คือ ผลรวมพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบ
ผลิตไฟฟ้า (kWh) 

 พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ต่อก าลัง
การติดตั้ งสูงสุดทางทฤษฎี (Yr) สามารถค านวณได้จาก
สมการที่ 6 

  𝑌𝑟 =  
𝐻𝑖

𝐺𝑆𝑇𝐶
                          (6) 

โดยที่  𝑌𝑟    คือ พลังงานไฟฟ้าที่ ผลิตได้จากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ต่อก าลังการติดตั้ งสูงสุดตามทฤษฎี 
(kWh/kWp) 

  𝐻𝑖          คือ ค่ารังสีอาทิตย์ (kWh/m2) 
  𝐺𝑆𝑇𝐶  คื อ  ค่ า รั งสี อ าทิ ต ย์ ที่ ม าต รฐาน  STC (1 

kW/m2) 
 

 สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (Performance 
Ratio หรือ PR) เป็นค่าที่บอกถึงคุณลักษณะการท างานของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถค านวณได้จาก
สมการที่ 7 

           𝑃𝑅 =  
𝑌𝑓

𝑌𝑟
                           (7) 

โดยที่ 𝑃𝑅 คือ สมรรถนะของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

พลังงานท่ีสูญเสียในระบบคือผลต่างระหว่างค่าผลผลิต
ทางทฤษฎี และผลผลิตสุดท้ายสามารถค านวณได้จากสมการ
ที ่8 
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 𝐿𝑠 =  𝑌𝑟 − 𝑌𝑓                     (8) 

โดยที ่𝐿𝑠  คือ พลังงานท่ีสูญเสียในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 
(kWh/kWp) 

 
รูปที่ 2 ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 kW 
 

3. วิธีการด าเนินงาน 
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 

300 kW ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกรวมซิลิกอน ยี่ห้อ 
Solartron รุ่น  SP325 ขนาด 325 W จ านวน 927 แผง  
ติดตั้งบนหลังคา แผงเซลล์แสงอาทิตย์เอียงท ามุม 5 องศากับ
พื้นโลก โดยมีมุมอะซิมุท 63 องศาไปทางทิศตะวันออกท า
การวัดอ้างอิ งจากทิศใต้  ดั งแสดงได้ ในรูปที่  2 และใช้
อินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ Sunny tripower รุ่น 25000TL ขนาด 
25 kW จ านวน 12 เครื่อง ติดตั้งที่วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตามละติจูดที่ 18.8983 องศาเหนือ และ
ลองจิจูดที่ 99.0133 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ าทะเล 
304 เมตร โดยรูปที่ 3 แสดงผังการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์
กับอินเวอร์เตอร์ โดยอินเวอร์เตอร์จะต่อกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์จ านวน 927 แผง นอกจากนั้นแล้วยังมีอุปกรณ์
ส าหรับบันทึกค่าความเข้มแสงอาทิตย์ ก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้
ด้านกระแสตรง และด้านกระแสสลับ ข้อมูลที่ได้จะน ามา
วิเคราะห์เพื่อหาค่าประสิทธิภาพ และสมรรถนะของระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด 300 kW โดยมี
ขั้นตอนดังต่อไปนี ้
3.1 การตรวจสอบระบบ 
1. ท าการตรวจสอบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ขนาด 300 kW และการเช่ือมต่อกับอินเวอร์เตอร์
ทั้ง 12 เครื่อง โดยอินเวอร์เตอร์แต่ละเครื่องจะต่อเข้ากับแผง
เซลล์แสงอาทิตย์จ านวน 72-90 แผง ตามความเหมาะสม
ของพื้ นที่ การติดตั้ ง ซึ่ งจะมีลักษณะการต่อแผงเซลล์
แสงอาทิตย์กับอินเวอร์เตอร์แสดงดังรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 แผนผังการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับอินเวอร์เตอร์ 

2. ตรวจสอบการใช้งานเครื่องวัดความเข้มแสง ยี่ห้อ Lutron 
รุ่น SPM-1116SD เพื่อน าไปติดตั้ งบริเวณที่ ใกล้เคียงกับ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 300 kW 
และให้อยู่ในระนาบเดียวกับตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
3. ตรวจสอบการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาด 300 kW และอินเวอร์เตอร์ทั้ง 12 เครื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อมขั้นสุดท้ายก่อนการเก็บข้อมูล 
3.2 การเก็บ และบันทึกข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ 
1. ท าการเก็บข้อมูลค่ารังสีอาทิตย์จากเครื่องมือวัดค่ารังสี
อาทิตย์ โดยข้อมูลจะถูกบันทึกลงใน SD grad ของเครื่องวัด
ความเข้มแสงอาทิตย์  ข้อมูลที่ ได้จะจัดเก็บในรูปแบบ 
Microsoft Excel 
2. ข้อมูลก าลังไฟฟ้ากระแสตรง และกระแสสลับจะถูก
รวบรวมข้อมูลไว้ที่คลังข้อมูลส่วนกลางของบริษัท SMA 
Solar Technology ประเทศไทย ซึ่งสามารถดึงข้อมูลได้จาก 
www.sunnyportal.com ข้ อมู ลที่ ได้ จ ะ อยู่ ใน รูป แบ บ 
Microsoft Excel 
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3 . ท าก าร เก็ บ ข้ อมู ล ตั้ งแต่ วั น ที่  13 พฤษภ าคม –18 
กรกฎาคม ปี พ.ศ.2561 โดยท าการเก็บข้อมูลตั้งแต่เวลา 
9.00–17.00 น. 
4. น าข้อมูลค่ารังสีอาทิตย์ ก าลังไฟฟ้ากระแสตรง และ
ก าลังไฟฟ้ากระแสสลับของระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์มาท าการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และสมรรถนะ
ของระบบที่สภาพแวดล้อมของการท างานต่างๆ  
3.3 การวิเคราะห์ผลการทดลอง 

เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ไป
ท าการวิเคราะห์ ซึ่งท าให้อยู่ในรูปแบบแผนภูมิ ซึ่งในแต่ละ
แผนภูมิจะแบ่งตามสภาพอากาศที่แตกต่างกัน เพื่อให้สะดวก
ในการเปรียบเทียบมากขึ้น โดยแผนภูมิจะแสดงข้อมูล
ประสิทธิภาพ และสมรรถนะที่ได้จากสภาพแวดล้อมจริง โดย
น าข้อมูล ค่ารังสีอาทิตย์  ก าลังไฟฟ้ากระแสตรง และ
กระแสสลับมาวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และสมรรถนะของ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ตาม IEC 61724 
Standard [4]  
 

4. ผล และวิจารณ์ผลการทดลอง 
รูปที่ 5 แสดงค่ารังสีอาทิตย์ของวันที่มีสภาพอากาศ

แตกต่างกัน 3 ลักษณะ คือ วันท่ีท้องฟ้าโปร่ง มีเมฆมาก และ
วันที่ท้องฟ้าครึ้ม และมีฝนตก  จากรูปจะพบว่าในวันที่
ท้องฟ้าโปร่ง ค่าความเข้มแสงอาทิตย์จะมีค่าสูงสุดประมาณ 
930 W/m2 และค่าความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยตลอดทั้งวันมี
ค่าอยู่ในระดับสูงประมาณ 714 W/m2 ส าหรับวันที่ท้องฟ้ามี
เมฆมากจะพบว่าค่ารังสีอาทิตย์มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่าง
มากตลอดระยะเวลาทั้งวันโดยมีค่าสูงสุดเท่ากับ 899 W/m2 
และต่ าสุดเท่ากับ 43 W/m2 ตลอดระยะเวลาทั้งวันมีค่ารังสี
อาทิตย์เฉลี่ยเท่ากับ 444 W/m2 และในวันที่มีฝนตก และ
ท้องฟ้าครึ้มพบว่าค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ยจะมีค่าน้อยที่สุด โดยมี
ค่าในวันท่ีท าการทดสอบเท่ากับ 243 W/m2  

 
รูปที่ 5  ค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่สภาวะอากาศต่างๆ  

 
ตลอดระยะเวลาในการทดสอบพบว่าสามารถแบ่ง

สภาพอากาศได้เป็น 3 ลักษณะคือ ท้องฟ้าโปร่ง ท้องฟ้ามี
เมฆบางส่วน และท้องฟ้าครึ้มกับมีฝนตก ซึ่ งจากการ
พิจารณาค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ยพบว่ามีความสัมพันธ์กับลักษณะ
สภาพอากาศกล่าวคือ ในวันที่ท้องฟ้าโปร่งจะมีความเข้ม
แสงอาทิตย์เฉลี่ยมากกว่า 500 W/m2 วันท่ีมีเมฆมากจะมีค่า
ความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 300-500 W/m2 และ
วันที่ท้องฟ้าครึ้ม และฝนตกจะมีความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ย
ต่ ากว่า 300 W/m2 โดยแต่ละสภาพอากาศมีจ านวนวัน
ระหว่างการเก็บข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ 33 23 และ 6 วัน 
ตามล าดับ 

 

 
รูปที่ 6 ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยของวันที่มีสภาพอากาศ A ท้องฟ้าโปร่ง B 
ท้องฟ้ามีเมฆมาก และ C ท้องฟ้าครึ้ม และฝนตก 

 รูปที่ 6 แสดงค่าก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน 1 วัน ส าหรับด้าน 
DC และ AC ที่สภาวะอากาศที่แตกต่างกัน 3 สภาพอากาศ 
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โดยในแต่ละวันมีค่ารังสีอาทิตย์ ณ ช่วงเวลาต่างๆ ตามรูปที่ 
5 จากหลักการท างานของระบบ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะท า
หน้าที่ในการผลิตก าลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ โดยก าลังไฟฟ้า
ที่ได้จะเป็นสัญญาณกระแสตรง และอินเวอร์เตอร์จะท า
หน้าที่แปลงสัญญาณจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ ซึ่ง
โดยทั่วไปแล้วอินเวอร์เตอร์จะมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 100% 
ท าให้มีการสูญเสียก าลังไฟฟ้าจากกระบวนการนี้  และ
ก าลังไฟฟ้าด้านกระแสสลับจะมีค่าน้อยกว่าด้านกระแสตรง 
(รูปที่ 6) ส าหรับวันที่ท้องฟ้าโปร่งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถผลิตก าลังไฟฟ้าด้านกระแสตรง และด้าน
กระแสสลับเฉลี่ยในหนึ่งวันได้ เท่ากับ 135.52 kW และ 
132.81 kW ตามล าดับ ส าหรับวันที่มีเมฆมาก ระบบจะผลิต
ก าลังไฟฟ้าได้ลดลงประมาณ 40 kW หรือลดลง 29.51% 
และวันที่มีสภาพอากาศท้องฟ้าครึ้ม และฝนตก ระบบ
สามารถผลิตก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยจะลดลงเมื่อเทียบกับวันที่
ท้องฟ้าโปร่งประมาณ 55%  

เมื่อพิจารณาก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 kW ของแต่ละสภาพอากาศ
ตลอดในช่วงเวลาที่ท าการประเมินสมรรถนะ จากข้อมูล
ทั้งหมดพบว่าวันที่ท้องฟ้าโปร่ง ระบบจะผลิตก าลังไฟฟ้า
เฉลี่ยต่อวันด้าน AC ได้เท่ากับ 132.81 kW ส าหรับวันที่ฟ้ามี
เมฆมากก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยด้าน AC ต่อวัน จะลดลงมาเหลือ 
93.06 kW ซึ่งมีค่าน้อยกว่าก าลังไฟฟ้าด้าน AC ของวันที่ฟ้า
โปร่งประมาณ 30% และวันที่ฟ้าครึ้ม และฝนตกระบบจะ
ผลิตก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันด้าน AC ได้ต่ าสุดเท่ากับ 59.18 
kW  โดยก าลังไฟฟ้าด้าน AC ต่ าสุด สูงสุด และค่าเฉลี่ย
สามารถแสดงได้ในตารางที่ 1 ส าหรับแต่ละสภาพอากาศที่
แตกต่างกัน  

 
ตารางที่  1 ก าลังไฟฟ้าด้าน AC ที่ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 300 kW ที่สภาพอากาศต่างๆ  
สภาพอากาศ ก าลังไฟฟ้า

สูงสุด (kW) 
ก าลังไฟฟ้า
ต่ าสุด (kW) 

ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 
(kW) 

ฟ้าโปร่ง 173.40 97.83 132.81 ± 28% 
มีเมฆมาก 112.09 69.79 93.06 ± 23% 
ฟ้าครึ้มฝนตก 62.94 52.36 59.18 ± 9.3% 

 

รูปที่ 7 แสดงข้อมูลพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับเฉลี่ยใน 
1 วัน ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 
kW ทั้งหมดในช่วงเวลาที่ท าการวิเคราะห์  และประเมิน
สมรรถนะ จากรูปพบว่าวันที่ฟ้าโปร่งระบบจะผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 1,071.1 kWh ซึ่งมีค่ามากกว่าวันที่
มีเมฆมากประมาณ 307.8 kWh ส่วนวันท่ีฟ้าครึ้ม และฝนตก
เป็นวันที่ได้ค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบ
กับสภาพอากาศอื่นๆ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 488.29 kWh 
เมื่อพิจารณาข้อมูลพลังงานไฟฟ้าที่ได้พบว่ามีความสัมพันธ์
โดยตรงกับค่าความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ย โดยวันที่ฟ้าโปร่งมี
ค่าความเข้มแสงอาทิตย์สูงที่สุดจึงท าให้ได้ค่าพลังงานไฟฟ้าที่
สูงขึ้นตาม และเมื่อความเข้มแสงน้อยเนื่องจากดวงอาทิตย์
ถูกบดบังจากก้อนเมฆ หรือวันที่ฝนตกท าให้ค่าความเข้ม
แสงอาทิตย์น้อยลงกว่าวันที่ฟ้าโปร่ง จึงส่งผลให้ค่าพลังงาน
ไฟฟ้ามีค่าน้อยตาม 

 

 
รูปที่ 7 พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อวันด้านกระแสสลับส าหรับสภาพอากาศ 
A ท้องฟ้าโปร่ง B ท้องฟ้ามีเมฆมาก และ C ท้องฟ้าครึ้ม และฝนตก 
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รูปที่ 8 ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าส าหรับสภาพอากาศ A ท้องฟ้าโปร่ง B 
ท้องฟ้ามีเมฆมาก และ C ท้องฟ้าครึ้ม และฝนตก 

 รูปที่  8 เป็นการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลผลิต
พลังงานไฟฟ้าตามทฤษฎี  ผลผลิตพลั งงานไฟฟ้าด้าน
กระแสตรง และผลผลิตพลังงานไฟฟ้าด้านกระแสสลับ ที่
สภาพอากาศต่างๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาด 300 kW ซึ่งข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ยของผลผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากจ านวนข้อมูลทั้งหมดในช่วงเวลาที่ท าการวิเคราะห์
และประเมินสมรรถนะของระบบในแต่ละสภาพอากาศ จาก
รูปพบว่าวันที่ฟ้าโปร่งจะมีค่าผลผลิตพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด
เมื่อเทียบกับสภาพอากาศอื่นๆ โดยมีผลผลิตพลังงานไฟฟ้า
ตามทฤษฎีเฉลี่ย 4.83 kWh/kWp ผลผลิตพลังงานไฟฟา้ด้าน
กระแสตรงเฉลี่ย 3.84 kWh/kWp และผลผลิตพลังงานไฟฟ้า
ด้านกระแสสลับเฉลี่ย 3.76 kWh/kWp ซึ่งวันที่มีเมฆมากค่า
ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าจะมีค่าที่ลดลงมาจากวันที่มีฟ้าโปร่ง
ประมาณ 30% และวันที่ฟ้าครึ้ม และฝนตก ระบบจะมีค่า
ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยผลผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าตามทฤษฎี ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าด้านกระแสตรง และ
ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าด้านกระแสสลับเพียง 2.00 kWh/kWp 
1.75 kWh/kWp และ 1.71 kWh/kWp ตามล าดับ  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับงานวิจัยของ Renu Sharma และ Sonali 
Goel ที่ท าการวิเคราะห์สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบเช่ือมต่อกับสายส่งขนาด 11.2 kWp 
ปรากฎว่าได้ผลผลิตพลังงานไฟฟ้าตามทฤษฎี  ผลผลิต
พลังงานไฟฟ้าด้านกระแสตรง และผลผลิตพลังงานไฟฟ้าด้าน
กระแสสลับเท่ากับ 4.73 kWh/kWp 4.09 kWh/kWp 3.67 

kWh/kWp ตามล าดับ [6] ซึ่งจะเห็นได้ว่าได้ผลในลักษณะ
เดียวกัน กล่าวคือผลผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ได้ตามทฤษฎีจะมี
ค่าสูงที่สุด และผลผลิตพลังงานไฟฟ้าด้านกระแสสลับมีค่า
น้อยที่สุด ความแตกต่างตรงนี้เป็นผลมาจากการเกิดการ
สูญเสียพลังงานระหว่างกระบวนการแปลงพลังงาน โดยเมื่อ
แสงอาทิตย์ตกกระทบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานบางส่วน
ถูกสะท้อนออกจากแผง พลังงานบางส่วนถูกแผงดูดกลืน 
และเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานความร้อน อีกส่วนถูกแผง
ดูดกลืน และแปลงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า นอกจากน้ันพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้จะต้องถูกส่งไปยังอินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงให้เป็น
ไฟฟ้ากระแสสลับ ซึ่งในระหว่างกระบวนการแปลงนี้ ก็
สามารถเกิดการสูญเสียพลังงานได้อีกบางส่วน จึงส่งผลให้ผล
ผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบด้านกระแสสลับมีค่าน้อยท่ีสุด 
 การที่ค่าผลผลิตพลังงานไฟฟ้าของระบบมีค่าน้อยกว่า
ค่าที่ได้ตามทฤษฎี เนื่องมาจากการสูญเสียพลังงาน รูปที่ 9 
แสดงข้อมูลพลังงานเฉลี่ยที่สูญเสียในระบบซึ่งหาได้จาก
ผลต่างระหว่างค่าผลผลิตทางทฤษฎี และค่าผลผลิตด้าน
กระแสสลับตามสมการที่ 8 จากจ านวนข้อมูลทั้งหมดใน
ช่วงเวลาที่ท าการวิเคราะห์ และประเมินสมรรถนะของระบบ
ในแต่ละสภาพอากาศ จะเห็นได้ว่า วันท่ีฟ้าโปร่งมีค่าพลังงาน
ที่ สูญ เสี ย ในระบบ มากที่ สุ ด เฉลี่ ยต่ อ วัน เท่ ากับ  1.06 
kWh/kWp และวันที่มี เมฆมากมีค่าพลังงานที่สูญเสียใน
ระบบเฉลี่ยเท่ากับ 0.63 kWh/kWp ส่วนวันที่ฟ้าครึ้ม และ
ฝนตกมีค่าสูญเสียน้อยที่สุดเฉลี่ยเท่ากับ 0.29 kWh/kWp 
เนื่องจากค่าพลังงานการสูญเสียภายในระบบ จะสูญเสียมาก
หรือน้อยขึ้นอยู่กับค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่สูงหรือต่ า ตาม
สภาพอากาศที่แตกต่างกัน และเมื่อความเข้มแสงอาทิตย์สูง
จึงท าให้เกิดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สูงตาม ซึ่งจะ
ส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานที่เพิ่มขึ้น จากงานวิจัยของ 
ประภาพิทย์บุญหล้า และนุชิดา สุวแพทย์ ได้ท าการศึกษา
การระบายความร้อนด้วยน้ าที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ จากการทดสอบพบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดผลึกเดี่ยวที่มีการระบายความร้อน จะมีค่าก าลังไฟฟ้าที่
ได้เฉลี่ยเท่ากับ 31.85 W ซึ่งมีค่าสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
แผงท่ีไม่ได้ระบายความร้อน เห็นได้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่
มีอุณหภูมิสูงกว่าจะมีค่าก าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ต่ ากว่าแผงเซลล์
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แสงอาทิตย์ที่มีอุณหภูมิที่ต่ ากว่า [7] 

 
รูปที่  9 พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยที่สูญเสียของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับ A วันที่ฟ้าโปร่ง B วันที่มีเมฆมาก และ C วันที่ฟ้า
ครึ้ม และฝนตก 

   
 ผลผลิตพลังงานไฟฟ้า และพลังงานท่ีเกิดการสูญเสียใน
ระบบสามรถน ามาวิเคราะห์สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 kW ในแต่ละสภาพอากาศ 
จากข้อมูลทั้งหมดในช่วงเวลาที่ท าการวิเคราะห์ และประเมิน
สมรรถนะของระบบพบว่าในวันท่ีท้องฟ้าครึ้ม และมีเมฆมาก
ระบบจะมีสมรรถนะสูงสุดเท่ากับ 85.25% โดยจะมีค่า
มากกว่าวันที่ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน และวันที่ท้องฟ้าโปร่ง
เท่ากับ 4.48% และ 7.22% ตามล าดับ ดังแสดงได้ในรูปที่ 
10 จากงานวิจัยของ Ayompe และคณ ะ ที่ ได้ท าการ
ประเมินสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้ าจากพลั งงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาแบบเช่ือมต่อกับสายส่งขนาด 1.72 
kWp ที่ประเทศไอร์แลนด์ พบว่าได้สมรรถนะ 84.4% ในฤดู
หนาว และ 79.3% ในฤดูร้อน [8] เมื่อพิจารณาสมรรถนะใน
แต่ละสภาพอากาศ จะเห็นได้ว่าวันที่ฟ้าโปร่งหรือในสภาพ
อากาศที่มีอุณหภูมิสูงระบบจะมีค่าสมรรถนะน้อยที่สุดซึ่งเกิด
จากการที่ระบบมีการสูญเสียพลังงานมาก โดยเป็นผลมาจาก
ค่ารังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบลงบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ปริมาณมาก ท าให้เกิดการสะสมความร้อนภายในตัวแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ส่งผลให้สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ลดลง และเมื่อความเข้มแสงอาทิตย์น้อย
ในวันท่ีมีเมฆมาก หรือในวันที่ฟ้าครึ้ม และฝนตก จะท าให้ค่า
ความเข้มแสงอาทิตย์ตกกระทบน้อยลงกว่าวันที่ฟ้าโปร่ง ท า

ให้มีการสูญเสียที่ลดลง และส่งผลให้สมรรถนะของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สูงขึ้น  
 

 
รูปที่ 10 สมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับ
สภาพอากาศ A วันที่ฟ้าโปร่ง B วันที่มีเมฆมาก และ C วันที่ฟ้าครึ้ม 
และฝนตก 
 

 
รูปที่ 11 A ประสิทธิภาพของวันที่ฟ้าโปร่ง B ประสิทธิภาพของวันที่มี
เมฆมาก C ประสิทธิภาพของวันที่ฟ้าครึ้ม และฝนตก 

รูป ที่  11 แสดงค่ าป ระสิ ท ธิภ าพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ และประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เฉลี่ยตลอดระยะเวลาที่ท าการเก็บข้อมูล แยก
ตามสภาพอากาศที่แตกต่างกัน จากรูปพบว่าประสิทธิภาพ
ของระบบจะมีค่าน้อยกว่าประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เล็กน้อย ซึ่งเป็นผลมาจากการคิดประสิทธิภาพ
ของระบบจะรวมอุปกรณ์ส่วนอื่นๆ เช่นอินเวอร์เตอร์ และ
ระบบสายไฟฟ้า เข้าไปด้วย ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะท าให้เกิด
การสูญเสียภายในระบบ และเมื่อพิจารณาทั้ง 3 สภาพ
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อากาศพบว่าให้ค่าประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
และของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใกล้เคียงกัน 
ประมาณ 15% 

5. สรุป 
 จากผลการวิเคราะห์สมรรถนะ และประสิทธิภาพของ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 kW ในแต่ละ
สภาพอากาศ โดยท าการเก็บข้อมูลค่าความเข้มแสงอาทิตย์ 
และค่าก าลังไฟฟ้าที่ ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ น ามา
วิเคราะห์ และประเมินสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
เมื่อพิจารณาปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ระบบสามารถผลิตได้
พบว่าในวันท่ีท้องฟ้าโปร่ง ระบบจะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มาก
สุดโดยมีค่าเฉลี่ยต่อวันเท่ากับ 1,071.10 kWh ซึ่งเป็นผลมา
จากการที่มีค่ารังสีอาทิตย์ตกกระทบสูงสุด แต่เมื่อพิจาณาถึง
สมรรถนะ ของระบบพบว่าในวันที่ฟ้าครึ้ม และฝนตก ระบบ
จะมีสมรรถนะสูงที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 85.25% แต่ใน
วันที่ท้องฟ้าโปร่ง สมรรถนะของระบบจะลดลงเหลือเพียง 
78% ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ค่ารังสอีาทิตย์สงู ท าให้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่สูงขึ้นตาม ส่งผลให้มีการสูญเสีย
พลังงานที่มากกว่า ดังนั้นจะได้ค่าสมรรถนะของระบบจะ
ลดลงตามความเข้มแสงอาทิตย์ที่เพ่ิมขึ้น   
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนขอขอบคุณทุนการท าวิจัยผ่านโครงการผลิต 
และพัฒนาศักยภาพบัณฑิตทางด้านพลังงานทดแทน ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  และ
ขอบคุณวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่
อนุ เคราะห์ให้ใช้สถานที่  อุปกรณ์  และระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 300 kW แบบเช่ือมต่อกับระบบ
ไฟฟ้าพื้นฐานในการท างานวิจัย  
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การดูดซับตะกั่วในน้้าเสียด้วยวิธีการดูดซบัทางชีวภาพโดยเช้ือ Bacillus cereus EF4 แบบ
เซลล์มีชีวิตและเซลลต์าย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ด้วยเชื้อ Bacillus cereus EF4 แบบเซลล์
มีชีวิตและเซลล์ตาย โดยเช้ือ B. cereus EF4 เป็นเชื้อแบคทีเรียที่คัดแยกได้จากน้้าทิ้งของอุตสาหกรรมฟอกหนัง สามารถทน
ต่อความเป็นพิษของตะกั่วได้ โดยน้ามาท้าการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเหลว (Nutrient broth) แล้วแยกเอาเฉพาะ
ส่วนท่ีเป็นตะกอนเซลล์ในรูปแบบของเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตาย น้ามาบ้าบัดน้้าเสียสังเคราะห์ที่ปนเปื้อนตะกั่ว (lead acetate) 
พบว่า เช้ือ B.  cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตายมีประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วได้ดีในสภาวะที่มีความเข้มข้นของ
ตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ เท่ากับ 160 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณเซลล์เริ่มต้นเทา่กับ 7 และ 10 กรัมต่อลิตร ตามล้าดับ และที่
ระยะเวลาในการสัมผัส เท่ากับ 120 และ 60 นาที ตามล้าดับ โดยประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วของเชื้อ B. cereus EF4 แบบ
เซลล์มีชีวิตและเซลล์ตาย เท่ากับ ร้อยละ 99.64 และ 99.79 ตามล้าดับ  
 

Abstract 
The objective of this research was to study adsorption efficiency of lead in synthetic wastewater using 
living and non-living cell of Bacillus cereus EF4. B. cereus EF4 was isolated from tannery industry 
wastewater by culturing in nutrient broth and it can tolerate to toxicity of lead. Therefrom, separated 
pellet living and non-living cell of B. cereus EF4 for treatment of lead wastewater. Found that, the 
appropriated condition for adsorption efficiency of lead ions by living and non-living cell of B. cereus EF4 
in concentration of lead synthetic wastewater was 160 mg/l, cell volume were 7 and 10 g/l, respectively 
and contact time were 120 and 60 minutes, respectively. The maximum adsorption efficiencies of lead by 
living and non-living cell of B. cereus EF4 were 99.64 and 99.79 %, respectively.  
Keywords:  Bacillus cereus EF4, เซลลม์ีชีวิต, เซลล์ตาย  
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1. บทน้า 
 อุตสาหกรรมฟอกหนังโดยทั่วไปมีการใช้ตะกั่วใน
ขั้นตอนการเก็บรักษาหนัง โดยผสมอยู่ในยาระงับเช้ือหรือยา
ฆ่าแมลง และปนเปื้อนกับน้้าเสียในรูปของตะกั่วออกไซด์ 
(PbO2) ตะกั่วอะซิเตต  (Pb(CH3COO)2.3H2O) และตะกั่ว
คาร์บอเนต (PbCO3) [1] ในน้้าเสียอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ตะกั่วจะอยู่ในรูปอิออนประจุบวก ที่มีวาเลนต์เท่ากับสอง 
(Pb2+) สามารถท้าให้ตกผลึกเป็นสารประกอบไฮดรอกไซด์ 
(OH) หรือคาร์บอเนต (CO3) หรือซัลไฟด์ได้ [2] จะพบตะกั่ว
ในน้้ าเสียอุตสาหกรรมฟอกหนังมีความเข้มข้นถึง 558 
มิลลิกรัมต่อลิตร [3] และในน้้าทิ้งมีตะกั่ว 8.028 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร [4] โดยในระบบบ้าบัดน้้าเสียของอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ระบบทั่วไปจะเน้นไปที่การบ้าบัดสารอินทรีย์ (BOD) และ
ซัลไฟด์ ด้วยระบบแอกติเวเต็ดสลัดจ์ (activated sludge) 
และโครเมียม (Cr) โดยใช้วิธีการตกตะกอนทางเคมีด้วย
สารละลายด่าง เช่น ปูนขาว (CaO) เป็นหลัก ซึ่งไม่สามารถ
ก้าจัดตะกั่วได้อย่างสมบรูณ์ [1] โดยตะกั่วที่มีการปนเปื้อนใน
น้้าทะเลจะมีค่าครึ่งชีวิตมากกว่าหรือเท่ากับ 60 วัน และใน
น้้าจืดจะมีค่าครึ่งชีวิตมากกว่าหรือเท่ากับ 40 วัน [5] ดังนั้น 
หากมีการปล่อยน้้าทิ้งที่ปนเปื้อนตะกั่วออกสู่สิ่งแวดล้อม จะ
ท้าให้เกิดการปนเปื้อนทั้งในน้้า ดิน อากาศ และถ่ายทอดสู่
ห่ ว ง โซ่ อ าห าร  จ าก ก ารศึ ก ษ าที่ ผ่ า น ม าขอ ง Paul, 
Chakraborty and Sengupta [6] พบว่า ในแหล่งน้้ าที่ มี
ตะกั่วปนเปื้อนปริมาณ 9.43 มิลลิกรัมต่อลิตร จะส่งผลต่อ
ระบบภูมิคุ้มกันของปลา ท้าให้ปลาอ่อนแอและเป็นโรคได้
ง่าย นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมและ
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของสัตว์น้้า [7] และ
ก่อให้เกิดโรคแก่มนุษย์เมื่อร่างกายมีระดับตะกั่วในเลือด 100 
– 120 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จะท้าให้เกิดพิษแบบเฉียบพลัน 
คือ มีอาการทรงตัวไม่ได้ มึนซึม อาเจียนอย่างรุนแรง ชัก 
หมดสติ [8] และมีโอกาสมีความผิดปกติทางระบบประสาท 
ในเด็กท้าให้กลายเป็นปัญญาอ่อน ส่วนพิษเรื้อรังจะแสดง
อาการทางประสาท มีอาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ตาพร่า 
เกิดภาพหลอน และโลหิตจางเนื่องจากเม็ดเลือดแดงถูก
ท้าลาย เบื่ออาหาร กล้ามเนื้ออ่อนล้า ตับอักเสบ ไตพิการ 
ปวดข้อกระดูก และอัมพาต [9] ดังนั้นเพื่อป้องกันการ

ปนเปื้อนตะกั่วลงสู่สิ่งแหล่งน้้า ควรมีการบ้าบัดตะกั่วในน้้า
เสียก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่งน้้าสาธารณะ การบ้าบัดตะกั่วใน
น้้าเสียส่วนมากนิยมใช้วิธีการบ้าบัดทางเคมี ซึ่งเป็นวิธีที่
สะดวกและรวดเร็ว แต่การบ้าบัดด้วยวิธีนี้มีข้อเสีย คือ ท้าให้
เกิดสารตกค้างของสารเคมี ต้นทุนสูง และเกิดกากตะกอนที่
เป็นพิษหรือของเสียอื่นที่ต้องก้าจัดทิ้งอย่างระมัดระวัง [1] 
และอีกวิธีหนึ่ง คือ การดูดซับ (Adsorption) ซึ่งเป็นวิธีที่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่มักจะใช้ถ่านกัมมันต์ (Activated 
carbon) เป็นตัวดูดซับ ซึ่งสามารถน้ากลับมาใช้ซ้้าได้ แต่
ถ่านกัมมันต์มีราคาแพง และหากต้องการน้ากลับมาใช้ใหม่ 
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการสูงมาก รวมทั้งถ่านกัม
มันต์เองจะถูกย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีววิทยาได้
ค่อนข้างยาก [10] การดูดซับทางชีวภาพ (Biosorption) 
เป็นการน้าเซลล์จุลินทรีย์มาประยุกต์ใช้ในการดูดซับตะกั่วใน
น้้าเสียมีข้อดี คือ เป็นวิธีที่ประหยัด ไม่จ้าเป็นต้องใส่สารเร่ง
กระบวนการใดๆเพิ่มเติม จึงท้าให้สามารถลดปัญหาสารเคมี
ตกค้างได้ [11] อีกทั้งกระบวนการแยกตะกั่วที่ถูกดูดซับออก
จากเซลล์เพื่อน้าเซลล์กลับไปใช้ซ้้ายังสามารถท้าได้ง่ายและมี
ค่าใช่จ่ายต่้า [12] เช้ือ B. cereus เป็นแบคทีเรียแกรมบวก 
รูปท่อน จัดอยู่ในกลุ่ม facultative anaerobe bacteria ใน
งานวิจัยที่ผ่านมาของ อภิชญา กาสุยะ [13] พบว่าเช้ือ       
B. cereus EF4 ที่คัดแยกได้จากน้้าทิ้งของอุตสาหกรรมฟอก
หนัง สามารถทนต่อความเป็นพิษของตะกั่วได้ โดยมีค่าการ
ทน ต่ อ ค วาม เป็ น พิ ษ ของตะกั่ ว  (Minimal Inhibitory 
Concentration : MIC) ถึง 1,500 มิลลิกรัมต่อลิตร และมี
ประสิทธิภาพการบ้าบัดตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์โดยเซลล์
อิสระสูงถึง 87.72% และจากการศึกษาเกี่ยวกับการดูดซับ
ทางชีวภาพของงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า เซลล์มีชีวิตและ
เซลล์ตายของเชื้อ B. cereus CR-1 สามารถดูดซับแคดเมียม 
(Cd) ได้ 24.01 และ 31.95 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล้าดับ [14] 
เซลล์แห้งของเช้ือ Bacillus cereus สามารถดูดซับตะกั่วได้ 
23.25 มิ ลลิ ก รัม ต่ อกรั ม  [15] เซลล์ ของเช้ื อ  Bacillus 
cereus ที่ผ่านการท้าแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze dried) 
สามารถดูดซับตะกั่วได้ 36.71 มิลลิกรัมต่อกรัม [16] ดังนั้น
งานวิจัยนี้จึงศึกษาการดูดซับตะกั่วด้วยเช้ือ B. cereus EF4 
แบบเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตาย โดยน้ามาศึกษาประสิทธิภาพ
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การดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ เพื่อเป็นทางเลือก
ส้าหรับการน้าไปใช้ในระบบบ้าบัดน้้าเสียของอุตสาหกรรม
ฟอกหนังต่อไป  
 
2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 การเตรียมเชื้อ B. cereus EF4 
 เขี่ยเช้ือ B. cereus EF4 ที่เจริญบนอาหาร Nutrient 
Agar (NA) จ้านวน 1 ลูป มาเพาะเลี้ยงในอาหาร Nutrient 
Broth (NB) ปริมาตร 10 มิลลิลิตร จากนั้นน้ าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง จากนั้น
น้ามาเพิ่มจ้านวน โดยดูดเชื้อมาจ้านวน 1 มิลลิลิตร ใส่ลงใน
อาหาร Nutrient Broth (NB) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร น้าไป
เพาะเลี้ยงในตู้บ่มเช้ือแบบเขย่า (Shaker Incubator) ที่
อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที  
แล้ววิเคราะห์การเจริญเติบโตของเช้ือ B. cereus EF4 ใน
อาหาร Nutrient Broth (NB) โดยวัดค่าการดูดกลืนแสงด้วย
เครื่อง UV-Visible spectrophotometer ที่ความยาวคลื่น 
600 นาโนเมตร ทุกๆ 4 ช่ัวโมง เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง น้าค่า
การดูดกลืนแสงที่ได้ไปหาความเข้มข้นของเช้ือ B. cereus 
EF4 ในอาหาร  Nutrient Broth (NB) โด ย เที ยบ กั บค่ า
มาตรฐาน McFarland Standards NO. 0.5 [17] 
2.2 การเตรียมเชื้อ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและ
เซลล์ตาย 
2.2.1 การเตรียมเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิต น้า
เช้ือ B. cereus EF4 ที่ เจริญในระยะ logarithmic phase 
จากข้อ 2.1 มาแยกเซลล์ ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) 
ที่ความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แยกส่วน
ใส (Supernatant) ทิ้ง แล้วเก็บเซลล์ที่ได้ไปใช้ในการทดลอง
ต่อไป [14] 
2.2.2 การเตรียมเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์ตาย น้าเช้ือ 
B. cereus EF4 ที่เจริญในระยะ logarithmic phase จาก
ข้อ 2.1 มาท้าการฆ่าเช้ือด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเช้ือ (Autoclave) 
ที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 15 ปอนด์ เป็นเวลา 
30 นาที  จากนั้ นปั่ นแยก เซลล์ด้ วย เครื่ อ งปั่ น เห วี่ ย ง 
(Centrifuge) ที่ความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 
นาที แยกส่วนใส (Supernatant) ทิ้ง แล้วเก็บเซลล์ที่ได้ไปใช้

ในการทดลองต่อไป [14] 
2.3 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสีย
สังเคราะห ์ 
 น้าเชื้อ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตาย 
มาศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดการทดลอง โดยชุดที่ 1 เป็นควบคุม 
คือ น้้าเสียสังเคราะห์ที่ปราศจากเชื้อ B. cereus EF4 ชุดที ่2 
เป็นชุดทดลอง คือ น้้าเสียสังเคราะห์ที่ใส่เชื้อ B. cereus EF4 
แบบเซลล์มี ชีวิต และชุดที่  3 เป็นชุดทดลอง คือ น้้าเสีย
สังเคราะห์ที่ใส่เช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์ตาย โดยท้า
การทดลองชุดละ 3 ซ้้า 
2.3.1 การศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้า
เสียสังเคราะห์ต่อประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสีย
สังเคราะห์ โดยท้าการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นเริ่มต้นของ
ตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ คือ 40, 80, 160, 320 และ 640 
มิลลิกรัมต่อลิตร ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ ปริมาตร 150 มิลลิลิตร 
ใส่ เช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มี ชีวิตและเซลล์ตาย 
ปริมาณ 7 กรัมต่อลิตร แล้วน้าไปเขย่าบนเครื่องเขย่า 
(Shaker Incubator) ที่อุณหภูมิห้อง ที่ความเร็วรอบ 120 
รอบต่อนาที ระยะเวลาในการสัมผัส 120 นาที และควบคุม
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้้าเสียสังเคราะห์ให้เท่ากับ 
5 หลังจากเสร็จการทดลองแต่ละสภาวะแล้ว น้าน้้าเสีย
สังเคราะห์ไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ที่
ความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที น้าส่วนใส 
(Supernatant) ไปวัดปริมาณตะกั่วที่ เหลืออยู่ด้วยเครื่อง 
Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)  
2.3.2 การศึกษาผลของปริมาณเริ่มต้นของเช้ือ B. cereus 
EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตายต่อประสิทธิภาพการดูด
ซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์   โดยท้าการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณเริ่มต้นของเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและ
เซลล์ตาย คือ 1, 4, 7, 10 และ 13 กรัมต่อลิตร ใส่ลงในขวด
รูปชมพู่ที่มีน้้าเสียสังเคราะห์ความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วที่
ให้ผลการทดลองที่ดีที่ สุดจากข้อ 2.3.1 ปริมาตร 150 
มิลลิลิตร แล้วน้าเขย่าบนเครื่องเขย่า (Shaker Incubator) 
ที่อุณหภูมิห้อง ที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที ระยะเวลา
ในการสัมผัส 120 นาที และควบคุมค่าความเป็นกรด-ด่าง 
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(pH) ของน้้าเสียสังเคราะห์ให้เท่ากับ 5 หลังจากเสร็จการ
ทดลองแต่ละสภาวะแล้ว น้าน้้าเสียสังเคราะห์ไปปั่นเหวี่ยง
ด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ที่ความเร็ว 8,000 รอบ
ต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แล้วเอาส่วนใส (Supernatant) 
ไป วั ด ป ริ ม าณ ต ะกั่ วที่ เห ลื อ อ ยู่ ด้ ว ย เค รื่ อ ง  Atomic 
Absorption Spectrophotometer (AAS)  
2.3.3 การศึ กษ าผลของระยะ เวล าใน การสั ม ผั ส ต่ อ
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์   โดยท้า
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการสัมผัสกับตะกั่วในน้้าเสีย
สังเคราะห์ของเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและ
เซลล์ตาย คือ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120, 180, 
240 , 300, 360, 420 และ  480  น าที  โด ยน้ าน้้ า เสี ย
สังเคราะห์ที่มีความเข้มข้นของตะกั่วที่ให้ผลการทดลองที่ดี
ที่สุดจากข้อ 2.3.1 ปริมาตร 150 มิลลิลิตร ใส่ลงในขวดรูป
ชมพู่ จากนั้นใส่เช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและ
เซลล์ตายในปริมาณที่ให้ผลการทดลองที่ดีที่สุดจากข้อ 2.3.2
แล้วน้ าไป เขย่ าบนเครื่อ งเขย่ า (Shaker Incubator) ที่
อุณหภูมิห้อง ที่ความเร็วรอบ 120 รอบต่อนาที และควบคุม
ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้้าเสียสังเคราะห์ให้เท่ากับ 
5 หลังจากเสร็จการทดลองแต่ละสภาวะแล้ว น้าน้้าเสีย
สังเคราะห์ไปปั่นเหวี่ยงด้วยเครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ที่
ความเร็ว 8,000 รอบต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที แล้วเอา
ส่วนใส (Supernatant) ไปวัดปริมาณตะกั่วที่เหลืออยู่ด้วย
เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)  
2.3.4 ค้านวณหาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสีย
สังเคราะห์ของเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและ
เซลล์ตาย โดยน้าข้อมูลที่ได้จากการวัดค่าปริมาณตะกั่วที่
เหลืออยู่มาค้านวณหาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่ ว 
(Adsorption efficiency) ในแต่ละปริมาณเริ่มต้นของเช้ือ 
B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตายด้วยสมการ 
ดังนี ้
 

Adsorption ratio (%) =
(C0 − Ct)

C0

× 100 

 

โดย  C0 คือ  ความ เข้มข้น เริ่ม ต้ น ของตะกั่ วในน้้ า เสี ย
สังเคราะห์ (มิลลิกรัมต่อลิตร) และ Ct คือ ความเข้มข้นตะกั่ว
ในน้้าเสียสังเคราะห์ที่เวลา 120 นาที (มิลลิกรัมต่อลิตร) [14] 

2.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ จาก
การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมส้าหรับการดูดซับตะกั่วในน้้าเสีย
สังเคราะห์ ของการทดลอง 3 ชุดการทดลอง จากทั้ง 3 ซ้้า 
โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ 
และ F-test แบบ one-way ANOVA ที่ ระดับนัยส้ าคัญ
เท่ากับ 0.05 
 
3. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
3.1 การเจริญเติบโตของเชื้อ B. cereus EF4 
 จากการศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อ B. cereus EF4 
ในอาหาร Nutrient Broth (NB) (รูป 1) พบว่ามีระยะพักตัว 
(lag phase) ในช่วงเวลา 4-12 ช่ัวโมง ระยะเพิ่มจ้านวน 
(logarithmic phase หรือ  exponential phase) ใน ช่วง
เวลา 12-32 ช่ัวโมง ปริมาณเซลล์คงที่ ในช่วงเวลาที่ 32-36 
ช่ั ว โม ง  เรี ย ก ว่ า  ร ะย ะค งที่  (stationary phase) เมื่ อ
สารอาหารลดลงอย่างต่อเนื่องเช้ือ B. cereus EF4 จะสลาย
เซลล์ตัวเอง เป็นระยะที่เรียกว่า ระยะตาย (death phase) 
[18] ในช่ัวโมงที่ 36-48  นอกจากนี้ยังพบว่าเช้ือ B. cereus 
EF4 ในอาหาร Nutrient Broth (NB) มีการเจริญ เติบโต
อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับการศึกษาของ Jaysree, et al. 
[18] ที่ศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อ B. cereus S1 และ B. 
cereus W1 ที่คัดแยกได้จากตัวอย่างน้้าในบึงประดิษฐ์และ
ดินจากปั๊มน้้ามัน ตามล้าดับ พบว่าเชื้อ B. cereus S1 มีการ
เจริญได้ดีกว่าเช้ือ B. cereus W1 โดยทั้งสองสายพันธุ์มี
ระยะพักตัว (lag phase) ในช่วงเวลา 2-15 ช่ัวโมง ระยะ
เพิ่ ม จ้ า น ว น  (logarithmic phase ห รื อ  exponential 
phase) ในช่วงเวลา 15-50 ช่ัวโมง ระยะคงที่ (stationary 
phase) ในช่วงเวลา 50-70 ช่ัวโมง และระยะตาย (death 
phase)  ในช่ัวโมงที่ 70-80  ดังนั้นจึงน้าเซลล์ของเช้ือ B. 
cereus EF4 ในช่วงเวลา 12-32 ช่ัวโมง ซึ่งเป็นระยะเพิ่ม
จ้านวน  (logarithmic phase หรือ exponential phase) 
มาใช้ในการศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสีย
สังเคราะห์ของเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและ
เซลล์ตายในขั้นต่อไป 
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3.2 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสีย
สังเคราะห ์
3.2.1 การศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้า
เสียสังเคราะห์ต่อประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสีย
สงัเคราะห ์
 จากการทดลองการศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้น
ของตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ คือ 40, 80, 160, 320 และ 
640 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 150 มิลลิลิตร โดยใส่เช้ือ B. 
cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตาย ปริมาณ 7 กรัม
ต่อลิตร ระยะเวลาในการสัมผัส 120 นาที (รูป 2) ผลการ
ทดลองพบว่า เช้ือ  B. cereus EF4 แบบเซลล์มี ชีวิต  มี
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ที่ความ
เข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ 40 , 80, 160, 
320 และ 640 มิลลิกรัมต่อลิตร  เฉลี่ย เท่ ากับร้อยละ 
96.99±0.72, 95.60±0.52, 99.37±0.43, 90.67±1.42 และ 
87.53±0.71 ตามล้าดับ ความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้า
เสียสังเคราะห์ระหว่าง 40, 160, 320 และ 640 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่ วในน้้ าเสีย
สังเคราะห์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p value ≤ 0.05) และ
ความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ระหว่าง 40 
และ 80 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วใน
น้้าเสียสังเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p 
value ≤ 0.05) เ ช้ื อ  B. cereus EF4  แบ บ เซลล์ ต าย  มี
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ที่ความ

เข้มข้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ 40 , 80, 160, 
320 และ 640 มิลลิกรัมต่อลิตร เฉลี่ย เท่ ากับร้อยละ 
99.52±0.87, 96.36±2.09, 99.16±0.06, 92.46±0.32 และ 
80.51±0.18 ตามล้าดับ ความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้า
เสียสังเคราะห์ระหว่าง 40, 80, 320 และ 640 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่ วในน้้ าเสีย 
สังเคราะห์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p value ≤ 0.05) และ
ความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ระหว่าง 40 
และ160 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่ว
ในน้้าเสียสังเคราะห์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ       
(p value ≤ 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 1 จากการทดลอง
ของเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตายที่
ความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ เท่ากับ 
160 มิลลิกรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้า
เสี ยสั งเคราะห์ สู งสุ ด เท่ ากับร้อยละ 99.37±0.18 และ 
99.16±0.02 ตามล้าดับจากการทดลองจะเห็นได้ว่าการดูด
ซับจะเกิดขึ้นได้ดีที่ ช่วงความเข้มข้นของตะกั่วในน้้าเสีย
สังเคราะห์ต่้า และเมื่อมีการเพิ่มความเข้มข้นเริ่มต้นของ
ตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดูดซับ
ลดลง [12] เนื่องจากกระบวนการดูดซับของเซลล์ส่วนใหญ่
จะเกิดขึ้นที่ภายนอกเซลล์ เมื่อพ้ืนที่ผิวภายนอกเซลล์เกิดการ
ดูดซับจนถึงจุดอิ่มตัวจะไม่สามารถเกิดการดูดซับต่อไปได้ 
[12] จึงท้าให้ที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้าเสีย
สังเคราะห์สูงมีปริมาณตะกั่วเหลืออยู่ในน้้าเสียสังเคราะห์ 
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รูปที่ 2 ผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ต่อ
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ 

 
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ที่ค่าความ
เข้มข้นเร่ิมต้นตะกั่วต่างๆ 

ความเข้มข้นเริ่มต้นตะกั่ว 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

ประสิทธภิาพการดูดซบั (ร้อยละ) 

เซลล์มีชีวติ เซลล์ตาย 

40 96.99±0.72b 99.52±0.87a 

80 95.60±0.52b 96.36±2.09b 

160 99.37±0.43a 99.16±0.06a 

320 90.67±1.42c 92.46±0.32c 

640 87.53±0.71d 80.51±0.18d 

หมายเหตุ : a, b, c, d = แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p 
value ≤ 0.05) 
 

มากกว่า สอดคล้องกับงานวิจัยของ Hasan, et al. [19] ที่
รายงงานว่าแบคทีเรียจะสามารถดูดซับโลหะหนักได้ดีที่ความ
เข้มข้นต่้าๆ โดยทดลองใช้เช้ือ B. cereus I6 ดูดซับตะกั่ว
และแมงกานีสที่ความเข้มข้นระหว่าง 10-50 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร พบว่ามีประสิทธิภาพการดูดซับได้ดีที่ความเข้มข้นตะกั่ว
และแมงกานีส 50 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากับร้อยละ 98.8 และ 
99.8 ตามล้าดับ  เช่นเดียวกับ Huang และ Liu [20] ที่
รายงานว่าเช้ือ Pseudomonas sp. ที่น้ามาศึกษาการดูดซับ
แคดเมียมและตะกั่วที่ความเข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร มี
ความสามารถในการดูดซับแคดเมียมและตะกั่วสูงสุดเท่ากับ 
27.5 และ 77.8 มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล้าดับ 
                                     

 
รูปที่ 3 ผลของปริมาณเริ่มต้นของเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิต
และเซลล์ตายต่อประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ 
 
ตารางที่ 2 ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ที่ปริมาณ
เช้ือ B. cereus EF4 เร่ิมต้นต่างๆ 

ปริมาณเริ่มต้นเชื้อ B. cereus EF4 
(กรัมต่อลิตร) 

ประสิทธภิาพการดูดซบั (ร้อยละ) 

เซลล์มีชีวติ เซลล์ตาย 

1 76.88±1.06d 73.01±0.30e 

4 92.36±0.45c 84.06±0.27d 

7 99.36±0.14a 89.54±0.29c 

10 98.43±0.22ab 97.28±0.33b 

13 98.06±0.28b 99.43±0.08a 

หมายเหตุ : a, b, c, d, e = แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p 
value ≤ 0.05)., ab = ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p 
value ≤ 0.05) 
 

3.2.2 การศึกษาผลของปริมาณเริ่มต้นของเช้ือ B. cereus 
EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตายต่อประสิทธิภาพการดูด
ซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ 
 จากการทดลองการศึกษาผลของปริมาณเริ่มต้นของ
เชื้อ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตาย คือ 1, 4, 
7, 10 และ 13 กรัมต่อลิตร ในน้้าเสียสังเคราะห์ที่ความ
เข้มข้นของตะกั่ว 160  มิลลิกรัมต่อลิตรปริมาตร 150 
มิลลิลิตร ระยะเวลาในการสัมผัส 120 นาที (รูป 3) ผลการ
ทดลองพบว่า เช้ือ  B. cereus EF4 แบบเซลล์มี ชีวิต  มี
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ที่ปริมาณ
เซลล์เริ่มต้น 1, 4, 7, 10 และ 13 กรัมต่อลิตร เฉลี่ยเท่ากับ  

0

20

40

60

80

100

0 40 80 160 320 640

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พก
าร

ดูด
ซับ

 (ร้
อย

ละ
)

ความเข้มข้นเร่ิมต้นตะกั่ว (มิลลิกรัมต่อลิตร)

control
B. cereus EF4 แบบเซลล์ตาย
B.cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิต

0

20

40

60

80

100

0 1 4 7 10 13

ปร
ะส

ิทธ
ิภา

พก
าร

ดูด
ซับ

 (ร
้อย

ละ
)

ปริมาณเริ่มต้นของเชือ้ B. cereus EF4 (กรัมต่อลิตร)

control
B. cereus EF4 แบบเซลล์ตาย
B.cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิต

110



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ร้ อ ย ล ะ  76.88±1.06, 92.36±0.45, 99.36±0.14, 
98.43±0.22 และ 98.06±0.28 ตามล้าดับ ปริมาณเริ่มต้น
ของเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตระหว่าง 1, 4, 7 
และ 13 กรัมต่อลิตรมีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วใน
น้้าเสียสังเคราะห์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p value ≤ 
0.05) และปริมาณเริ่มต้นของเชื้อ B. cereus EF4 แบบเซลล์
มีชีวิตระหว่าง 7 และ 10 กับ 10 และ 13 กรัมต่อลิตรได้
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  (p value ≤ 0.05) เช้ือ B. 
cereus EF4 แบบเซลล์ตายมีประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่ว
ในน้้าเสียสังเคราะห์ที่ปริมาณเซลล์เริ่มต้น 1, 4, 7, 10 และ 
13 ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร  เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  73.01±0.30, 
84.06±0.27, 89.54±0.29, 97.28±0.33 และ 99.43±0.08 
ตามล้าดับ ปริมาณเริ่มต้นของเช้ือ B. cereus EF4 แบบ
เซลล์ตายระหว่าง 1, 4, 7, 10 และ 13 กรัมต่อลิตร มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์อย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ (p value ≤ 0.05) ดังแสดงในตารางที่ 3 
จากการทดลองของเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตที่
ปริมาณเริ่มต้นของเชื้อ 7 กรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพการดูด
ซั บ ต ะกั่ ว ใน น้้ า เสี ยสั ง เค ราะห์ สู งสุ ด เท่ ากั บ ร้ อ ยละ 
99.36±0.06 และเช้ือ  B. cereus EF4 แบบเซลล์ ตายที่
ปริมาณเริ่มต้นของเชื้อ 13 กรัมต่อลิตรมีประสทิธิภาพการดูด
ซั บ ต ะกั่ ว ใน น้้ า เสี ยสั ง เค ราะห์ สู งสุ ด เท่ ากั บ ร้ อ ยละ 
99.43±0.03 จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการเพิ่มปริมาณ
ของทั้งเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตายมีผลท้าให้ประสิทธิภาพใน
การดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีพื้นที่
ผิวในการดูดซับมากขึ้น [12] และส้าหรับเซลล์มีชีวิตจะมี
ประสิทธิภาพการดูดซับสูงสุดที่ปริมาณเริ่มต้นของเซลล์ 7 
กรัมต่อลิตร ทั้งนี้เป็นเพราะการเพิ่มปริมาณของเซลล์มีชีวิต
ท้าให้เกิดการขัดขวางซึ่งกันและกันระหว่างต้าแหน่งของการ
ดูดซับ [12] นอกจากนี้ยังเกิดจากการที่เซลล์มีชีวิตมีการขับ
ตะกั่วที่สะสมอยู่ภายในเซลล์ออกนอกเซลล์เมื่อมีปริมาณ
ตะกั่วสะสมในเซลล์มากเกินไป [21] จึงท้าให้เมื่อเพิ่มปริมาณ
เริ่มต้นของเซลล์มี ชีวิตเท่ากับ 10 และ 13 กรัมต่อลิตร 
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์จึงลดลง 
สอดคล้องกับรายงานของ Huang, et al [21] ที่กล่าวว่าการ

ดูดซับที่พื้ นผิวภายนอกของเซลล์  B. cereus RC-1 จะ
มากกว่าการสะสมภายในเซลล์ เมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของ
แคด เมี ยม เพิ่ ม ขึ้ น มากกว่ า  20 มิ ลลิ ก รัม ต่ อลิ ต ร  ใน
ขณะเดียวกันที่ ความเข้มข้นของแคดเมียมต่้ ากว่า 20 
มิลลิกรัมต่อลิตร การสะสมภายในเซลล์จะสูงกว่าการดูดซับที่
พื้นผิวภายนอกเซลล์และการสะสมแคดเมียมภายในเซลล์จะ
คงที่แม้ว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของแคดเมียมในสารละลาย  
นอกจากนี้ยังมีรายงานของ  Huang, et al [14] ที่กล่าวว่า
การดูดซับของเซลล์ B. cereus RC-1 เกิดขึ้นที่ภายนอก
เซลล์มากกว่าการสะสมภายในเซลล์ ซึ่งเช้ือ B. cereus RC-1 
แบบเซลล์มีชีวิตจะมีประสิทธิภาพการดูดซับต่้ากว่าเซลล์ตาย 
โดยเซลล์ B. cereus RC-1 แบบเซลล์มีชีวิตและเซลล์ตาย
ปริมาณ 1 กรัมต่อลิตร จะสามารถดูดซับแคดเมียมที่ความ
เข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ได้เท่ากับ 31.95 และ 24.01 
มิลลิกรัมต่อกรัม ตามล้าดับ   
3.2.3 การศึ กษ าผลของระยะ เวล าใน การสั ม ผั ส ต่ อ
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ 
 จากการทดลองการศึกษาผลของระยะเวลาในการ
สัมผัส คือ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 
300, 360, 420 และ 480 นาที ที่ความเข้มข้นของตะกั่วใน
น้้าเสียสังเคราะห์ 160  มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาตร 150 
มิลลิลิตร ปริมาณเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิต 7 
กรัมต่อลิตร และแบบเซลล์ตาย 13 กรัมต่อลิตร (รูป 4) ผล
การทดลองพบว่า เช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิต มี
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่ วในน้้ า เสียสั งเคราะห์ที่
ระยะเวลาในการสัมผัส  5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60, 
120 , 180, 240 , 300, 360, 420 และ 480 นาที  เฉลี่ ย
เท่ ากั บ ร้ อ ยละ  67.23±7.65, 75.89±9.63, 92.14±1.48, 
94.27±0.87, 97.53±0.49, 98.22±0.30, 99.21±0.23, 
99.55±0.02, 99.65±0.06, 99.31±0.61, 98.76±0.19, 
98.76±0.21, 98.36±0.58, 98.39±0.43 และ 98.27±0.13 
ตามล้าดับ ระยะเวลาในการสัมผัสระหว่าง 5 และ 15 นาที 
มีผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์
อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p value ≤ 0.05) และระยะเวลา
ในการสัมผัสระหว่าง 5 และ 10 กับ 15, 20, 25, 30, 45, 
60, 120, 180, 240, 300, 360, 420 และ 480 นาที  
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ตารางที่  3 ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้ าเสียสั งเคราะห์ที่
ระยะเวลาในการสัมผัสต่างๆ 

ระยะเวลาในการสัมผัส 
(นาที) 

ประสิทธภิาพการดูดซบั (ร้อยละ) 

เซลล์มีชีวติ เซลล์ตาย 

5 67.23±7.65b 75.72±3.58c 

10 75.89±9.63b 88.69±1.46b 

15 92.14±1.48a 96.58±1.12a 

20 94.27±0.87a 98.54±0.53a 

25 97.53±0.49a 99.26±0.33a 

30 98.22±0.30a 99.29±0.80a 

45 99.21±0.23a 99.42±0.05a 

60 99.55±0.02a 99.79±0.11a 

120 99.65±0.06a 99.57±0.07a 

180 99.31±0.61a 99.35±0.29a 

240 98.76±0.19a 98.28±0.61a 

300 98.76±0.21a 98.76±0.19a 

360 98.36±0.58a 98.57±0.69a 

420 98.39±0.43a 97.49±0.18a 

480 98.27±0.13a 97.86±0.42a 

หมายเหตุ : a, b, c = แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p value 
≤ 0.05) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ได้ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p value ≤ 0.05)  
เช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์ตาย มีประสิทธิภาพการดูด
ซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ทีร่ะยะเวลาในการสัมผัส 5, 10, 
15, 20, 25, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420  
แ ล ะ  4 8 0  น าที  เฉ ลี่ ย เท่ า กั บ ร้ อ ย ล ะ  75.72±3.58,  
88.6 9±1.46, 9 6.58±1.12, 9 8.54±0 .53, 99.26±0.33 
99.29±0.80, 99.42±0.05, 99.79±0.11, 99.57±0.07, 
99.35±0.29, 98.28±0.61, 98.76±0.19, 98.57±0.69, 
97.49±0.18 และ 97.86±0.42 ตามล้าดับ ระยะเวลาในการ
สัมผัสระหว่าง 5, 10 และ 15 นาที มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p 
value ≤ 0.05) และระยะเวลาในการสัมผัสระหว่าง 15, 20, 
25, 30, 45, 60, 120, 180, 240, 300, 360, 420 และ 480  
นาที ได้ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (p value ≤ 0.05) ดัง
แสดงในตารางที่ 3 จากการทดลองของเช้ือ B. cereus EF4 
แบบเซลล์มี ชีวิตที่ระยะเวลาในการสัมผัส  120 นาที  มี
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์ สูงสุด
เท่ากับร้อยละ 99.65±0.02 และเช้ือ B. cereus EF4 แบบ
เซลล์ตายที่ระยะเวลาในการสัมผัส 60 นาที มีประสิทธิภาพ
การดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์สูงสุดเท่ากับร้อยละ 

 
รูปที่ 4 ผลของระยะเวลาในการสัมผัสต่อประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้า้เสียสังเคราะห์ 
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99.79±0.05 จากการทดลองจะเห็นได้ว่าการดูดซับจะ
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 5-15 นาทีแรก และจะเริ่มเข้าสู่
จุดอิ่มตัวในช่วงตั้งแต่ 45 นาทีเป็นต้นไป เนื่องจากอัตราการ
ดูดซับในช่วงแรกจะมีค่าสูงกว่าอัตราการคายซับ แต่เมื่อเวลา
เพิ่มขึ้น พื้นที่ผิวในการดูดซับของเซลล์ลดลง เพราะมีไอออน
ของตะกั่วเข้าไปยึดเกาะอยู่ ท้าให้เกิดการอิ่มตัว ซึ่งอัตราการ
ดูดซับจะเท่ากับอัตราการคายซับ หรือเข้าสู่สมดุลของการดูด
ซับ [12] สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Huang, et al [14] ที่
รายงานว่าการดูดซับแคดเมียมของเช้ือ  B. cereus RC-1 
แบบเซลล์มีชีวิตจะใช้เวลานานกว่าเซลล์ตาย ซึ่งทั้งเซลล์มี
ชีวิตและเซลล์ตายจะใช้เวลาในการดูดซับแคดเมียมที่พื้นผิว
ภายนอกเซลล์อย่างรวดเร็ว (ภายใน 40-50 นาที) และ
หลังจากนั้นเซลล์มีชีวิตจะมีการดูดซึมแคดเมียมแล้วสะสมไว้
ภายในเซลล์ค่อนข้างช้า โดยเชื้อ B. cereus RC-1 แบบเซลล์
มีชีวิตและเซลล์ตายใช้เวลาในการดูดซับแคดเมียมที่ความ
เข้มข้น 50 มิลลิกรัมต่อลิตร ที่จุดสมดุลการดูดซับเท่ากับ 50 
และ 30 นาที่  ตามล้าดับ โดยมีประสิทธิภาพการดูดซับ
เท่ากับร้อยละ 93  
 
4. สรุป 
 จากการศึกษาผลของความเข้มข้นเริ่มต้นของตะกั่ว    
ใน น้้ า เสี ย สั ง เค ราะห์ เท่ ากั บ  160 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร          
เช้ือ  B. cereus EF4 แบบเซลล์มี ชี วิต และเซลล์ตายมี
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสียสังเคราะห์เฉลี่ยสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 99.37±0.18 และ 99.16±0.02 ตามล้าดับ 
การศึกษาผลของปริมาณเริ่มต้นของเช้ือ B. cereus EF4 
แบบเซลล์มีชีวิตเท่ากับ 7 กรัมต่อลิตร และเซลล์ตายเท่ากับ 
13 กรัมต่อลิตร มีประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วในน้้าเสีย
สังเคราะห์ เฉลี่ยสู งสุดเท่ากับร้อยละ 99.36±0.06 และ 
99.43±0.03 ตามล้าดับ การศึกษาผลของระยะเวลาในการ
สัมผัสของเช้ือ B. cereus EF4 แบบเซลล์มีชีวิตเท่ากับ 120 
นาที และเซลล์ตายเท่ากับ 60 นาที มีประสิทธิภาพการดูด
ซับตะกั่วในน้้าเสียสั งเคราะห์เฉลี่ยสูงสุดเท่ากับร้อยละ 
99.65±0.02 และ 99.79±0.05 ตามล้าดับ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการตรึงเซลล์แบคทีเรียบนกากชาโดยเช้ือ Bacillus pumilus  
LWW9  ที่คัดแยกได้จากน้ าเสียร้านอาหารมาเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเช้ือชนิดเหลว (Nutrient Broth )  จากนั้นน ามาศึกษา
ประสิทธิภาพร้อยละการเกาะติดของเซลล์แบคทีเรียบนกากชา และค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส (Lipase Activity) การศึกษา
พบว่า เมื่อน ากากชา ปริมาตร 1 กรัม ผสมกับเซลล์แบคทีเรีย ปริมาตร 60 มิลลิลิตร (1:60 w/v) น าไปบ่มที่ความเร็วรอบ 140 
รอบต่อนาที เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง  เช้ือแบคทีเรีย Bacillus pumilus  LWW9  มีประสิทธิภาพร้อยละการตรึงเซลล์บนกากชา 
และมีค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส เท่ากับ 92.5±7.33 และ 125.6±1.59 หน่วยต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ 
ค าหลัก แบคทีเรียตรึงเซลล์ กิจกรรมเอนไซม์ไลเปส Bacillus pumilus LWW9 
 
Abstract 

The objective of this research was to study optimum condition for immobilization using Bacillus 
pumilus LWW9 was isolated from restaurant wastewater by culturing in nutrient broth. Therefrom, Study 
to efficiency of immobilized cell on tea waste biomass and lipase activity. Found that, the containing 1 g 
of tea waste biomass with 60 ml of Bacillus pumilus LWW9 (1:60 w/v) in a rotary shaker at 37 ºC, 140 rpm 
for 3h. The efficiency of immobilized cell on tea waste biomass and lipase activity were 92.5±7.33% and 
125.6±1.59 unit/ml, respectively. 
Keywords: Immobilized cell, Lipase activity, Bacillus pumilus LWW9 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพเพิ่ม
มากขึ้น โดยเลือกรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มี
ประโยชน์  ชาจึงถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยม
บริโภคเป็นอย่างมากเพื่อส่งเสริมสุขภาพและเพื่อลดน้ าหนัก 

ซึ่งชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีภาครัฐได้ส่งเสริมให้
มีการปลูกเพื่อทดแทนพืชเสพติดในแหล่งทางภาคเหนือของ
ประเทศไทย โดยมีแหล่งปลูกท่ีส าคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย 
เชียงใหม่ แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน  สามารถท ารายได้
ให้กับประเทศไทยปีละประมาณ 8,000 ล้านบาท  พันธุ์ชาที่
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ปลูก ร้อยละ 87 เป็นชาอัสสัม และ ร้อยละ 13 เป็นชาจีน 
จากผลผลิตทั้งหมด โดยใช้ในประเทศร้อยละ 89 และส่งออก
ร้อยละ 11 ของผลผลิตทั้งหมด ซึ่งในช่วงปี 2554-2558 ที่
ผ่านมา ผลผลิตชาสดของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก73,320 ตัน 
ในปี 2554 เป็น 81,127 ตัน ในปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 
2.71 ต่อปี (กรมวิชาการเกษตร, 2561) [1] จากผลการผลิต
ที่เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีส่งผลให้ปรมิาณของเสีย
ของกากชาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งการก าจัดของเสียกากชา
โดยการฝังกลบต้องใช้ค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมาก (อาทิตยา 
กาญจนะ, 2557) [2] เพื่อเป็นการก าจัดของเสียเหล่านี้ที่มี
จ านวนมากและไม่ได้ใช้ประโยชน์ต่อแล้วให้เกิดประโยชน์
สูงสุดผู้วิจัยจึงได้น ากากชามาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุตรึงเซลล์
แบคทีเรีย วัสดุตรึงที่นิยมใช้ ได้แก่ วัสดุทางธรรมชาติ เช่น  
ไคติน ไคโตซาน และกรวด เป็นต้น วัสดุสังเคราะห์ เช่น อัลจิ
เนต ซิลิกา เซรามิก เป็นต้น โดยคุณสมบัติของวัสดุที่น ามา
ตรึงเซลล์ต้องเป็นวัสดุที่ ไม่ เป็นพิษต่อสิ่ งแวดล้อมและ
จุลินทรีย์ หาง่ายและราคาถูก (วรรณรัก นพเจริญกุล, 2554) 
[3] ของเสียกากชาจึงเป็นอีกหนึ่งวัสดุที่ควรน ามาประยุกย์ใช้
และเพื่อช่วยลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม แบคทีเรียตรึงเซลล์ 
(Immobilized cell) มีข้อด้คือ ช่วยป้องกันแบคทีเรียจาก
จุลินทรีย์ชนิดอื่น สามารถเพิ่มจ านวนเซลล์ในวัสดุตรึงได้ ซึ่ง
เซลล์จะอยู่ในระยะพักตัวต้องการพลังงานน้อยเพื่อรักษา
สภาพความอยู่รอด ท าให้แบคทีเรียตรึงเซลล์มีประสิทธิภาพ
การผลิตเอนไซม์ได้สูงกว่าเซลล์อิสระ (สมใจ ศิริโภค, 2555) 
[4] ซึ่งแบคทีเรียตรึงเซลล์จะมีประสิทธิภาพในการท างาน
มากข้ึน โดยจะรักษาให้เซลล์อยู่ในสภาวะแวดล้อมธรรมชาติ
ทั้งในระหว่างการตรึงและภายหลังการตรึง จึงให้ค่ากิจกรรม
เอนไซม์สูง และแบคทีเรียตรึงเซลล์สามารถน ากลับมาใช้ใหม่
ได้ (wu, Ge and Wan, 2009) [5] โดยเช้ือที่น ามมาใช้ใน
การตรึง คือ Bacillus pumilus เป็นแบคทีเรียแกรมบวก รูป
แท่ง ต้องการออกซิเจนในการในการด ารงชีวิต จากรายงานที่
ผ่ า น ม า ข อ ง  Liu, et al., (2015) [6] พ บ ว่ า  Bacillus 
pumilus  เมื่อน าไปตรึงกับวัสดุตรึงชานอ้อย พบว่า ตัวเซลล์
ของ Bacillus pumilus  สามารถเกาะติดบริเวณพื้นผิวของ
ชานอ้อยได้ 
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงเน้นศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการ

ตรึงเซลล์ Bacillus pumilus  LWW9 บนกากชา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการศึกษาการตรึงเซลล์ต่อไป และเพื่อเป็น
การประยุกต์ใช้ของเสียกากชาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 เพื่ อศึ กษาสภาวะที่ เหมาะสม ในการตรึ งเซลล์ 
Bacillus pumilus LWW9 บนกากชา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. การเตรียมหัวเชื้อแบคทีเรีย Bacillus pumilus 
LWW9 เพ่ือใช้ในการตรึงเซลล์บนกากชา 

เขี่ยเช้ือแบคทีเรีย Bacillus pumilus LWW9 จาก 
stock culture ป ริม าณ  1 ลู ป  ล งในอาห าร เลี้ ย งเช้ื อ 
Nutrient bath (NB) ปริมาตร 100 มิลลิลิตร ที่บรรจุอยู่ใน
ขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร น าไปบ่มที่ความเร็วรอบ 
200 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 
ช่ัวโมง บนเครื่องเขย่าแบบซ้าย-ขวา (shaking incubator) 
เมื่อครบเวลาที่ก าหนด ดูดเช้ือจากอาหาร NB ปริมาตร 5 
มิลลิลิตร ใส่ลงในอาหาร NB ในขวดรูปชมพู่ ที่เตรียมไว้ 95 
มิลลิลิตร น าไปบ่มที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง (คู่มือ
ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป) [7] น าแบคทีเรียมาปรับความ
เข้มข้นเริ่มต้นของแบคทีเรียให้เท่ากับ 3.0x108 CFU/ml 
เปรียบเทียบกับ McFarland Standard No. 1 โดยวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงด้วยเครื่อง UV-Visible spectrophotometer ที่
ความยาวคลื่น 600 นาโนเมตร ให้มีค่าการดูดกลืนแสง
เท่ากับ 0.257 (Alanzi, et al., 2016) [8] เพื่อเป็นหัวเช้ือใน
การตรึงเซลล์แบคทีเรียบนกากชา 

 
2. การเตรียมวัสดุตรึงจากกากชาเหลือทิ้ง 

น ากากชาปริมาณ 100 กรัม ไปต้มในน้ ากลั่นเป็น
เวลานาน 30 นาที เพื่อเป็นการก าจัดน้ าตาลและสิ่งสกปรกที่
ปนเปื้อนอยู่ในกากชาออกไป แล้วน าไปล้างด้วยน้ ากลั่น ท า
ให้กากชาแห้งที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ในตู้อบลมร้อน 
เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง น ามาร่อนด้วยตะแกรงขนาด 10 mesh 
เพื่อให้ได้กากชาที่มีขนาดประมาณ 0.5-2 มิลลิเมตร น าไปนึ่ง
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ฆ่าเช้ือที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส ท่ีความดัน 15 ปอนด์ 
เป็นเวลา 15 นาที เพื่อน าไปใช้ในการทดลองในขั้นตอนการ
ตรึงเซลล์แบคทีเรียบนกากชา (Gupta and Balomajumder, 
2015) [9] 

3. การศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการตรึงเซลล์
แบคทีเรีย Bacillus pumilus LWW9 

3.1 ศึกษาผลของอัตราส่วนผสมระหว่างกากชากับ
เซลล์แบคทีเรีย 

 ศึกษาอัตราส่วนผสมระหว่างกากชากับเซลล์
แบคทีเรียที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์
แบคทีเรียบนกากชา โดยใช้อัตราส่วนผสม 1:10, 1:30 และ 
1:60 (w/v) [10] โดยน าหัวเช้ือแบคทีเรียที่เตรียมได้จากข้อ 
1 ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ปริมาตร 10, 30 
และ 60 มิลลิลิตร จากนั้นเติมกากชา ปริมาณ 1 กรัม ลงใน
ขวดรูปชมพู่ น าไปบ่มที่ความเร็วรอบ 160 รอบต่อนาที ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ด้วยเครื่อง 
Shaking incubator โดยที่ความเร็วรอบในการกวน อุณหภูมิ 
เวลาที่ใช้ในการตรึงเซลล์ คงที่เหมือนกันทุกๆ อัตราส่วนผสม 
แยกแบคทีเรียตรึงเซลล์ออกจากเซลล์อิสระที่เหลืออยู่ใน
อาหารเลี้ยงเชื้อ NB โดยน าไปกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C 
ขนาด 45 มิลลิเมตร แล้วล้างเซลล์แบคทีเรียด้วย 0.85% 
NaCl 2 ครั้ง น าไปศึกษาประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์
แบคทีเรียบนกากชา แล้วน าไปวิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์
ไลเปส  

3.2 ศึกษาผลของความเร็วรอบในการกวน 
 ศึกษาผลของความเร็วรอบในการกวนที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์แบคทีเรียบนกากชา ซึ่ง
ความเร็วรอบที่ใช้ในการกวนเริ่มต้นที่ 120, 140 และ 160 
รอบต่อนาที [6,9,11,12,13] โดยน าแบคทีเรียตรึงเซลล์บน
กากชาในอัตราส่วนผสมที่ให้ผลการทดลองดีที่สุดในข้อ 3.1 
ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร จากนั้นน าไปบ่มที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ท่ีความเร็ว
รอบ 120, 140 และ 160 รอบต่อนาที โดยที่อัตราส่วนผสม
ของแบคทีเรีย อุณหภูมิ และระยะเวลาที่ใช้ในการตรึงเซลล์ 
เหมือนกันทุกๆ ความเร็วรอบในการกวน จากนั้นแยก
แบคทีเรียตรึงเซลล์ออกจากเซลล์อิสระที่เหลืออยู่ในอาหาร

เลี้ยงเชื้อ NB โดยน าไปกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C ขนาด 
45 มิลลิเมตร แล้วล้างเซลล์แบคทีเรียด้วย 0.85% NaCl 2 
ครั้ ง น าไปศึกษาประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์
แบคทีเรียบนกากชา แล้วน าไปวิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์
ไลเปส 

3.3 ศึกษาผลของระยะเวลาที่ใช้ในการตรึงเซลล์ 
 ศึกษาผลของระยะเวลาที่ใช้ในการตรึงเซลล์ที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์แบคทีเรียบนกาก
ชา ซึ่งระยะเวลาที่ใช้ในการตรึงเซลล์ เริ่มต้นที่ 3, 6 และ12 
ช่ัวโมง [6,9,11,12,14,15,16] โดยน าแบคทีเรียตรึงเซลล์บน
กากชาในอัตราส่วนผสมที่ให้ผลการทดลองดีที่สุดในข้อ 3 .1 
ใส่ลงในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร น าไปบ่มที่อุณหภูมิ 
37 องศาเซลเซียส ที่ความเร็วรอบในการกวนที่ให้ผลการ
ทดลองดีที่สุดในข้อ 3.2 เป็นเวลา 3, 6 และ12 ช่ัวโมง โดยที่
อัตราส่วนผสมของแบคทีเรีย อุณหภูมิ ความเร็วรอบในการ
กวน เหมือนกันทุกๆ ระยะเวลาที่ใช้ในการตรึงเซลล์ แยก
แบคทีเรียตรึงเซลล์ออกจากเซลล์อิสระที่เหลืออยู่ในอาหาร
เลี้ยงเชื้อ NB โดยน าไปกรองด้วยกระดาษกรอง GF/C ขนาด 
45 มิลลิเมตร แล้วล้างเซลล์แบคทีเรียด้วย 0.85% NaCl 2 
ครั้ ง น าไปศึกษาประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์
แบคทีเรียบนกากชา แล้วน าไปวิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์
ไลเปส 

 
4. การศึกษาประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์

แบคทีเรียบนกากชา 
น าแบคทีเรียตรึงเซลล์บนกากชาทีได้ทุกสภาวะมา

ศึกษาประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์แบคทีเรียบนกาก
ชา โดยวิธี Total plate count สามารถสกัดเซลล์ออกจาก
วัสดุตรึงได้โดยการน าแบคทีเรียตรึงเซลล์บนกากชา 0.5 กรัม 
น าไปผสมในอาหารเลี้ยงเช้ือ NB ที่บรรจุอยู่ในหลอดทดลอง
ขนาด 50 มิลลิลิตร ปริมาตร 25 มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 3 นาที 
ทั้งนี้เพื่อให้เซลล์แบคทีเรียที่เกาะติดอยู่บนกากชาหลุดออกได้
ง่าย น าไป Sonicate ด้วยเครื่อง Ultrasonic bath เป็น
เวลา 2 นาที น าไปเขย่าด้วยเครื่อง Vortex ผสมสารละลาย
ให้เข้ากัน เป็นเวลา 2 นาที ท าซ้ า 2 ครั้ง น าเซลล์แขวนลอย
ที่ได้ไปปั่นเหวี่ยงเพื่อแยกเซลลท์ี่ความเรว็รอบ 7,500 รอบต่อ
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นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที น า
ตะกอนเซลล์ที่ได้ล้างด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือ NB แล้วแขวนลอย
เซลล์ด้วยอาหารเลี้ยงเช้ือ NB ก่อนน าไปนับจ านวนเซลล์
แบคที เรีย (CFU ต่อกรัมวัสดุตรึง) ด้วยวิธี Total plate 
count แล้วค านวณประสิทธิภาพร้อยละการตรึงเซลล์  

 
5. การวิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส (Lipase 

activity) 
5.1 การเตรียม Crude enzyme 

 น าแบคทีเรียตรึงเซลล์บนกากชาที่ได้จากข้อ 3 
มาทดสอบกิจกรรมเอนไซม์ไลเปส (Lipase activity) สามารถ
สกัดเซลล์ออกจากวัสดุตรึง โดยการน าแบคทีเรียตรึงเซลล์บน
กากชา ปริมาณ 0.5 กรัม ผสมในอาหารเลี้ยงเช้ือ NB ที่บรรจุ
อยู่ ในหลอดทดลองขนาด 50 มิลลิลิ ตร ปริมาตร 25 
มิลลิลิตร ตั้งทิ้งไว้ 3 นาที เพื่อให้เซลล์แบคทีเรียที่เกาะติดอยู่
บนกากชาหลุดออกได้ ง่าย น าไป Sonicate ด้วยเครื่อง 
Ultrasonic bath เป็นเวลา 2 นาที น าไปเขย่าด้วยเครื่อง 
Vortex เป็นเวลา 2 นาที ท าซ้ า 2 ครั้ง น าเซลล์แขวนลอยที่
ได้ไปปั่นเหวี่ยงแยกเซลล์ที่ความเร็วรอบ 7,500 รอบต่อนาที 
ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที น าตะกอน
เซลล์ที่ได้แขวนลอยในอาหารเลี้ยงเช้ือ NB ถ่ายเช้ือปริมาตร 
2 มิลลิ ลิ ตร ลงในหลอดทดลองที่ มี  Screen medium 
ปริมาตร 18 มิลลิลิตร น าไปบ่มที่ความเร็วรอบ 200 รอบต่อ
นาที ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
น าไปปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนเซลล์กับส่วนใส (Supernatant) 
ออกจากกัน ที่ความเร็วรอบ 19,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 
4 องศาเซล เซี ยส  เป็ น เวลา 10 นาที  ส่ วน ใสที่ ได้ คื อ 
สารละลายเอนไซม์ไลเปส และน าส่วนใสที่ได้ไปทดสอบ
กิจกรรมเอนไซม์ไลเปส 

5.2 วิธีทดสอบกิจกรรมเอนไซมไลเปส (Lipase 
activity) 

 สารตั้งต้น คือ โพลิไวนิลแอลกอฮอล์ร้อยละ 2 
น้ ากลั่น และน้ ามันมะกอก ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ผสมสาร
ตั้งต้นทั้งหมดดังกล่าวให้เข้ากัน น าสารตั้งต้นที่เตรียมไว้ 
ปริมาตร 2 มิลลิลิตร ผสมกับ 0.2 M phosphate buffer ที่ 
pH 7.0 ปริมาตร 2 มิลลิลิตร และสารละลายเอนไซม์ไลเปส

ปริมาตร 4 มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 
มิลลิลิตร น าไปบ่มที่ความเร็วรอบ 150 รอบต่อนาที เป็น
เวลา 1 ช่ัวโมง เมื่อครบเวลาที่ก าหนดให้ยับยั้งปฏิกิริยาโดย
ใช้สารละลายผสมระหว่าง acetone : ethanol ในอัตราส่วน 
1:1 ปริมาตร 20 มิลลิลิตร แล้วเติม phenolphthalein 
ปริมาณ 4-5 หยด น าไปไทเตรทกับสารละสาร 0.05 N 
NaOH จนกลายเป็นสีชมพูอ่อนจึงหยุดการไทเตรท หลังจาก
ทิ้งสารละลายไว้แล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงของสีภายใน 30 
วินาที ถือว่าเป็นจุดยติ แต่ถ้าสีชมพูหายไปให้ท าการไทเตรท
ต่อจนถึงจุดยุติ ส าหรับ Blank ท าเหมือนกับการทดสอบ
เอนไซม์เพียงแต่เติมสารยับยั้งปฏิกิริยาก่อนเติมเอนไซม์ 
จากนั้นค านวณกิจกรรมเอนไซม์ไลเปสในหน่วยต่อมิลลิลิตร  

 
ผลการวิจัย 
 1. ศึกษาผลของอัตราส่วนผสมระหว่างกากชากับ
เซลล์แบคทีเรีย 

จากการศึกษาผลของอัตราส่วนทีเหมาะสมระหว่าง
กากชาและเซลล์แบคทีเรียที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
เกาะติดของเซลล์แบคทีเรียบนกากชา โดยใช้อัตราส่วนผสม 
1:10, 1:30 และ 1:60 (w/v) เมื่อน าไปบ่มที่ความเร็วรอบ 
160รอบต่อนาที เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศา
เซลเซียส พบว่า เซลล์แบคทีเรีย Bacillus pumilus LWW9 
สามารถเกาะติดบนกากชาได้ดีที่สุดอัตราส่วน 1:60 , 1:30 
และ  1 :10  (w/v) พิ จ ารณ าตารางที่  1  จ ะ เห็ น ได้ ว่ า
ประสิทธิภาพร้อยละการตรึงเซลล์บนกากชา มีค่าอยู่ในช่วง 
60.3-92.6  มีค่าเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนผสมระหว่างกากชากับ
เซลล์แบคทีเรียที่เพิ่มขึ้น จากการศึกษาของ ชุติมา แก้ว
กระจาย และ พัชรี สินธุนาวา (2558) [13] พบว่า ขนาดของ
วัสดุตรึงมีผลต่อประสิทธิภาพการตรึงเซลล์ ถ้าวัสดุตรึงมี
ขนาดใหญ่มากเกินไปจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายและจะส่งผล
ต่ออัตราการผลิตผลิตภัณฑ์ของเชื้อ ประสิทธิภาพร้อยละการ
ตรึงเซลล์บนกากชามีค่าเท่ากับ 92.6±6.24, 63.4±5.03 
และ 60.3±6.24 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 1 ท าให้ทราบ
ว่า ปริมาณของเซลล์แบคทีเรียที่เพ่ิมขึ้นมีผลต่อประสิทธิภาพ
การเกาะติดของเซลล์แบคทีเรียบนกากชา จากการศึกษาของ 
เอ็ม นุ้ยเลิศ (2555) [17] พบว่า ปริมาณของวัสดุตรึงมีผลต่อ
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ประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์แบคทีเรียบนวัสดุตรึง ถ้า
วัสดุตรึงมีมากเกินไปจะท าให้ประสิทธิภาพการเกาะติดของ
เซลล์ลดลง เนื่องจากในระหว่างเลี้ยงเช้ือกับวัสดุตรึงถ้าวัสดุ
ตรึงมีจ านวนมากเกินไปจะมีผลต่ออัตราการให้อากาศใน
ระหว่างการเลี้ยงเช้ือลดลง จึงส่งผลต่ออัตราการเจริญของ
เช้ือแบคที เรีย เนื่องจากเช้ือ Bacillus pumilus LWW9 
ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโต เมื่อปริมาณของเซลล์
แบคทีเรียมีจ านวนเพิ่มขึ้นท าให้วัสดุตรึงสามารถเคลื่อนที่ใน
อาหารเลี้ยงเช้ือเหลวได้อย่างอิสระในระหว่างการตรึง อาจ
ส่งผลให้เซลล์แบคทีเรียที่แขวนลอยอยู่สัมผัสกับวัสดุตรึงได้
เป็นอย่างดี เมื่อน าแบคทีเรียตรึงเซลล์ที่อัตราส่วน 1:10 , 
1:30 และ 1:60 (w/v) ไปวิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์ ไล
เปส พบว่ามีค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปสเท่ากับ 113.6±9.11, 
146.97±14.61และ 176.7±16.48 หน่วยต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดับ แสดงดังตารางที ่1 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพร้อยละการตรึงเซลล์แบคทีเรีย Bacillus 
pumilus LWW9 บนกากชา และค่ากิจกรรมเอนไซม์ ไล เปส ที่
อัตราส่วน 1:10, 1:30 และ 1:60 (w/v) 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าที่อัตราส่วน 1:60 

(w/v) ให้ค่าประสิทธิภาพร้อยละการตรึงเซลล์และค่า
กิจกรรมไลเปสสูงที่สุดตามด้วยที่อัตราส่วน 1:30 และ 1:10 
(w/v) มีค่าเท่ากับ 92.6±6.24 และ176.7±16.48 หน่วยต่อ
มิ ลลิ ลิ ต ร 63.4±5.03 และ 146.97±14.61 หน่ วยต่ อ
มิลลิลิตร และ 60.3±2.58 และ113.6±9.11 หน่วยต่อ
มิลลิลิตร ตามล าดับ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากปริมาณเซลล์ตรึง
บนกากชาเมื่อมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลต่ออัตราการ
ผลิตเอนไซม์ไลเปสเพิ่มขึ้นด้วย 

 
2. ศึกษาผลของความเร็วรอบในการกวน 
    จากการศึกษาผลของความเร็วรอบในการกวนที่มี

ผลต่อประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์แบคทีเรียบนกาก
ชา โดยใช้อัตราส่วนผสมระหว่างกากชาและเซลล์แบคทีเรีย 
1:60 (w/v) เมื่อน าไปบ่มที่ความเร็วรอบ 120-160 รอบต่อ
นาที เป็นเวลา 12 ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 

พบว่า เซลล์แบคที เรีย  Bacillus pumilus LWW9 เมื่ อ
พิจารณาจากตารางที่ 2 เช้ือสามารถเกาะติดบนกากชาที่
ความเร็วรอบ 120, 140 และ 160 รอบต่อนาที ได้ดี มีค่า
ประสิทธิภาพร้อยละการตรึงเซลล์อยู่ในช่วง 89.9-92.3 โดย
ประสิทธิภาพร้อยละการตรึงเซลล์บนกากชา มีค่าเท่ากับ 
92.3±2.00, 90.9±1.85 และ 89.9±2.19 ตามล าดับ แสดง
ดังตารางที่ 2 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประสิทธิภาพร้อยละการตรึง
เซลล์แบคทีเรียบนกากชาจะลดลงตามความเร็วรอบที่เพิ่ม
มากขึ้นซึ่งความเร็วรอบที่ใช้ในการกวนถ้ามีอัตราเร็วเกินไป
อาจส่งผลให้เกิดภาวะที่ไม่เหมาะสมต่อเซลล์แบคทีเรียท าให้
องค์ประกอบต่างๆของเซลล์เกิดความเสียหายได้ (สุวัฒน์ศักดิ์ 
ด่ านศักดิ์ ดา, 2551) [18] เมื่อน าแบคที เรียตรึงเซลล์ที่
ความเร็วรอบ 120, 140 และ 160 รอบต่อนาที ไปวิเคราะห์
ค่ากิจกรรมเอนไซม์ ไลเปส พบว่ามีค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส
เท่ากับ 186.36±4.54 , 215.4±1.57และ169.24±7.13 
หน่วยต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ แสดงดังตารางที ่2  

 

ตารางที่  2 ประสิทธิภาพร้อยละการตรึงเซลล์แบคทีเรีย Bacillus 
pumilus LWW9 บนกากชา และค่ากิจกรรมเอนไซม์ ไล เปส ที่

ความเร็วรอบ 120, 140 และ160 รอบต่อนาที  

ความเร็วรอบ 
(รอบต่อนาที) 

ประสิทธภิาพการตรึงเซลล์ 
 (%) 

ค่ากิจกรรมเอนไซม์
ไลเปส 

(หน่วยต่อมิลลิลิตร) 
120 92.3±2.00 186.36±4.54 
140 90.9±1.85 215.4±1.57 
160 89.9±2.19 169.24±7.13 

 

จากตาราง 2 แสดงให้เห็นว่าที่ความเร็วรอบ 120, 140 
และ 160 รอบต่อนาที มีค่าประสิทธิภาพร้อยละการตรึงมีค่า
เท่ ากั บ  92 .3±2.00, 90 .9±1.85 แล ะ  89 .9±2.19 ไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) เมื่อพิจารณาจากค่า

อัตราส่วน
(w/v) 

ประสิทธภิาพการตรึง 
(%) 

ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส 
(หน่วยต่อมิลลิลิตร) 

1:10 60.3±2.58 113.6±9.11 
1:30 63.4±5.03 146.97±14.61 
1:60 92.6±6.24 176.7±16.48 
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กิจกรรม  ไลเปส ที่ความเร็วรอบ 140 รอบต่อนาที  มี
ค่าสูงสุดเท่ากับ 215.4±1.57 หน่วยต่อมิลลิลิตร ตามด้วย 
120 และ 160 รอบต่อนาที การเขย่าท่ีอัตราความเร็วรอบสูง
เกินไป จะท าให้เกิดแรงเฉือนไปรบกวนกระบวนการผลิต
เอนไซม์ของตัวเซลล์ มีผลต่ออัตราการผลิตเอนไซม์ท าให้
ปริมาณเอนไซม์ไลเปสลดต่ าลง (เอ็ม นุ้ยเลิศ, 2555) [17] 
จากการศึกษาของ ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล (2552) [19] 
พบว่า แบคทีเรียชอบอุณหภูมิสูง Geobacillus stearothermophilus 
เมื่อน าเช้ือไปเขย่าที่ความเร็วรอบ 180 รอบต่อนาที ให้ค่า
กิจกรรมเอนไซม์ไปสสูงสุด 36.50 หน่วยต่อมิลลิลิตร  
 

3. ศึกษาผลของระยะเวลาที่ใช้ในการตรึงเซลล์ 

 จากการศึกษาผลของศึกษาผลของระยะเวลาที่ใช้ใน
การตรึงเซลล์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพการเกาะติดของเซลล์
แบคทีเรียบนกากชา โดยใช้อัตราส่วนผสมระหว่างกากชา
และเซลล์แบคทีเรีย 1:60 (w/v) เมื่อน าไปบ่มที่ความเร็วรอบ 
140 รอบต่อนาที รอบต่อนาที  เป็นเวลา 3 , 6 และ 12 
ช่ัวโมง ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส พบว่า เซลล์แบคทีเรีย 
Bacillus pumilus LWW9 สามารถเกาะติดบนกากชาที่
ระยะเวลา 3, 6 และ 12 ช่ัวโมง มีค่าประสิทธิภาพร้อยละ
ก ารต รึ ง เซ ล ล์ เท่ ากั บ  92 .5 ±7.33, 55 .7 ±6.02 แ ล ะ 
86.3±8.09 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 3 จากการศึกษา
ของ อรมาศ สุทธินุ่น และวิชญา แก้วทิพย์ (2553) [10] 
พบว่า เซลล์ตรึงบนทะลายปาล์มเปล่าและเส้นใยปาล์มน้ ามัน 
เซลล์สามารถตรึงบนวัสดุตรึงทั้ง 2 ชนิด ได้ดีที่สุดเมื่อน าไป
ตรึงที่ระยะเวลา 6 และ 8 วัน มีค่าประสิทธิภาพร้อยละการ
ตรึงเซลล์ เท่ากับ 17 และ 6 ตามล าดับ เมื่อน าแบคทีเรียตรึง
เซลล์ที่ ระยะเวลาในการตรึง 3 , 6 และ12 ช่ัวโมง ไป
วิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์ ไลเปส พบว่ามีค่ากิจกรรม
เอนไซม์ไลเปสเท่ากับ 125.6±1.59 , 128.4±1.31 และ 
136.2±3.86 หน่วยต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 
3 จากการศึกษาของ ภัทรภร พิกุลขวัญ และคณะ (2559) 
[20] พบว่า ในการผลิตเอนไซม์ไลเปสของเช้ือ Bacillus 
safensis สายพันธุ์ PSR5631 ที่ระยะเวลา 60 ช่ัวโมง เช้ือ
สามารถผลิตเอนไซม์ไลเปสได้สูงสุด มีค่าเท่ากับ 68.60 
หน่วยต่อมิลลิลิตร พักตร์พิมล อึ่งเจริญวิวัฒน์ (2552) [21] 

ได้ศึกษาช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการผลิตเอนไซม์ไลเปส
ของแบคทีเรีย burkholderia sp. EQ3 โดยเช้ือสามารถผลติ
เอนไซม์ไลเปสได้ดีที่สุดที่ช่วงเวลา 12 ช่ัวโมง สามารถผลิตได้
ประมาณ 1.9 ยูนิตต่อมิลลิลิตร 

 

ตารางที่  3 ประสิทธิภาพร้อยละการตรึงเซลล์แบคทีเรีย Bacillus 
pumilus LWW9 บนกากชา และค่ากิจกรรมเอนไซม์ ไล เปส ที่
ระยะเวลา 3, 6 และ 12 ชั่วโมง 

ระยะเวลา 
(ชั่วโมง) 

ประสิทธภิาพการตรึงเซลล ์
(%) 

ค่ากิจกรรมเอนไซม์ 
ไลเปส 

(หน่วยต่อมิลลิลิตร) 
3 92.5±7.33 125.6±1.59 
6 55.7±6.02 128.4±1.31 
12 86.3±8.09 136.2±3.86 

 
จากตารางที่  3 แสดงให้เห็นว่า ที่ ช่วงระยะเวลา 3 

ช่ัวโมงแรก เช้ือแบคทีเรียสามารถเกาะติดบนกากชาได้มี
ประสิทธิภาพมากที่ สุด  และเมื่ อ เข้ าสู่ ช่ วงช่ัวโมงที่  6 
ประสิทธิภาพในการเกาะติดลดลง และประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
อีกครั้งเมื่อเข้าสู่ช่วง 12 ช่ัวโมง  เมื่อน าแบคทีเรียตรึงเซลล์ไป
วิเคราะห์ค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส พบว่า ค่ากิจกรรม
เอนไซม์ไลเปสที่เชื้อสามารถผลิตได้ในแต่ละช่วงเวลาทีค่าไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ (p>0.05) 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรึงเซลล์
แบคทีเรียบนกากชา โดยน าเชื้อ Bacillus pumilus LWW9 
มาผสมรวมกับวัสดตุรึง คือ กากชา โดยที่อัตราส่วนระหว่าง
กากชากับเซลลแ์บคทีเรยี ความเร็วรอบท่ีในการกวน และ
ระยะเวลาแตกต่างกัน แล้วน าไปบ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เมื่อ
ค านวณหาประสิทธิภาพร้อยละการเกาะติด และค่ากิจกรรมเอนไซม์ 
ไลเปส พบว่า เช้ือ Bacillus pumilus LWW9 สามารถเกาะติดบน    
กากชาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่อัตราส่วน 1:60 (w/v) ที่ความเร็ว
รอบ 140 รอบต่อนาที เป็นระยะเวลา 3 ช่ัวโมง มีค่าประสิทธิภาพร้อย
ละการตรึงเซลล์ เท่ากับ 92.5±7.33 และค่ากิจกรรมเอนไซม์ไลเปส มี
ค่าเท่ากับ 125.6±1.59 หน่วยต่อมิลลิลิตร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานะทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลบางคล้า จ านวน 300 คน เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2558 – กรกฎาคม 
2559 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลสถานะทางสุขภาพ
และพฤติกรรมสุขภาพ ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้สถานะทางสุขภาพของตนเอง ส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีสุขภาพดีร้อยละ 51 และ
รู้สึกว่าป่วยร้อยละ 19 กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาด้านการมองเห็นร้อยละ 54.7 และมีปัญหาด้านการได้ยินร้อยละ 15 พฤติกรรม
สุขภาพเมื่อจ าแนกรายด้านพบว่า พฤติกรรมที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยมีค่าเฉลี่ย 3.68 รองลงมาคือ
พฤติกรรมสุขภาพด้านการพัฒนาจิตวิญาณและการปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยมีค่าเฉลี่ย 3.40 และพฤติกรรมสุขภาพที่มี
คะแนนเฉลี่ยต่ าที่สุดคือ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีค่าเฉลี่ย 3.03 ระดับของพฤติกรรมสุขภาพรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปานกลางและดี 
ค าหลัก  สถานะทางสุขภาพ, พฤตกิรรมสุขภาพ, ผูสู้งอาย ุ

 
Abstract 
This quantitative research aimed to study the health status and health behaviors of elderly. The samples 
of this study were elderly living in Bangkhla municipal of Chachoengsao province about 300 people. The 
data collected during December 2015-July 2016, which included an interview of personal information, 
health status and health behavior of the samples were most samples felt that they are healthy 51 
percent and 19 percent felt that they are ill, most of them have vision problems in 54.7 percent and 1.9 
percent on hearing loss. The health behavior of the samples were; the highest mean score was 3.68 on 
housing sanitation, followed by the spiritual development practices and the safety behaviors at the 
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average were 3.40. The lowest average score on social interaction behavior was 3.40, the health behaviors 
in each aspect as a whole as medium and good level. 
Keywords:  Health status, Health behaviors, Elderly 
 
1. บทน า 
 ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศก าลังพัฒนา
และประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศ มีการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภาวะทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเรว็ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเทศไทยมีการเจริญเตบิโตทางด้านเศรษฐกิจ การ
เปลี่ยนแปลงแรงงานภาคการผลิตจากเกษตรกรรมเป็น
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น [1] นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมดังกล่าว ยังส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
สาเกตุการตายของประชากรไทย การเปลี่ยนผ่านของปัญหา
สาธารณสุขจากการเกิดโรคติดเชื้อมาเป็นโรคเรื้อรังท่ีเกิดจาก
พฤติกรรมเป็นส่วนใหญ่  เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง และการตายจากอุบัติเหตุต่างๆ [2] 
 เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น
อย่างรวดเร็วในช่วงเวลาเพียง 30 ปี โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย
และแถบแปซิฟิก เมื่อ พ.ศ. 2533 ประเทศไทยมีผู้สูงอายุ
เพียงร้อยละ 4.6 เพิ่มเป็นร้อยละ 7.36 ใน พ.ศ. 2542 และ
ประมาณการณ์ว่าในปี 2563 จะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ 15.28 
ของประชากรทั้งหมด อายุคาดเฉลี่ยของชายไทยคือ 67.36 
ปี และผู้หญิง 71.74 ปี [3] การบรรลุความส าเร็จคือการเพิ่ม
คุณภาพชีวิตพร้อมกับการมีชีวิตยืนยาว ผู้สูงอายุจะยังคง
แข็งแรงและรับรู้ว่าชีวิตมีคุณค่า ซึ่งการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
จึงอยู่ที่การช่วยให้มีความสามารถสูงสุดเต็มศักยภาพในการ
ท ากิจวัตรประจ าวัน มากกว่าการมุ่งรักษาเฉพาะโรค การ
บริการสุขภาพจะต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ
และการฟื้นฟูสุขภาพควบคู่กับการดูแลรักษา และการ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุและบริการ
สุขภาพที่เป็นอยู่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจมากกว่า
ประเทศที่พัฒนาแล้ว[4] ผู้สูงอายุจึงมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ได้ รั บ ก ารส่ ง เส ริ ม สุ ขภ าพ ใน ลั กษณ ะ เฉพ าะ  ได้ แ ก่ 
กระบวนการชราที่ท าให้ก าลังกายลดลงมีโอกาสเกิดโรคหรือ
ภาวะทุพพลภาพสูง มักมีโรคหรือปัญหาทางสุขภาพหลายๆ
อย่างในขณะเดียวกัน เกิดผลแทรกซ้อนจากการดูแลรักษาได้

ง่าย เกิดปัญหาสังคมได้ง่าย ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
หรือการเปลี่ยนแปลงได้ไม่ดี และทัศนคติที่ไม่ดีต่อความชรา
และผู้สูงอายุและผู้ดูแล และต่อระบบบริการทรัพยากรของ
ประเทศ [5]  
 การก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญ
ทั้งในเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยที่เหมาะสมอันจะส่งผลต่อ
การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุนั้นจึง
มุ่งเน้นการให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่แข็งแรงเพียงพอ และมี
ความสามารถในการดูแลตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติกิจวัตร
ประจ าวันของตนเองโดยไม่เป็นภาระของบุคคลในครอบครัว
หรือญาติพี่น้อง [6] การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไม่
เพียงแต่มุ่งเพื่อการให้การรักษาและดูแลผู้สูงอายุในยาม
เจ็บป่วยเท่านั้น แม้กระนั้นก็ตามมีผู้สูงอายุจ านวนมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุในประเทศก าลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ประเทศไทย ก าลังประสบปัญหาภาวะสุขภาพที่ไม่ดี และ
ขาดการดูแลสุขภาพอนามัยตนเองอย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบการดูแลและการบริการสุขภาพต่อไปด้วย 
[7] 

การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพ ภาวะทุพพล
ภาพ ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันของ
บุคคลอันเนื่องมาจากความเจ็บป่วยหรือความบกพร่อง 
รวมทั้งความพิการของร่างกาย ภาวะพึ่งพาและภาวะสมอง
เสื่อมในผู้สูงอายุไทย พบว่าปัญหาด้านสุขภาพท่ีผู้สูงอายุไทย
ประสบอยู่คือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อและอุบัติเหตุ ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะ
หลอดเลือดอุดตัน ภาวะซึมเศร้าและการหกล้ม เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังพบว่าปัญหาด้านสุขภาพส่งผลให้ผู้สูงอายุทุก 1 
ใน 4 คน ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือท ากิจกรรมได้ตามปกติ
และถือว่ามีปัญหาทุพพลภาพ โดยมีผู้ที่ประสบปัญหาทุพพล
ภาพนานกว่า 6 เดือนถึงร้อยละ 19 และประชากรผู้สูงอายุ
ร้อยละ 4 ประสบปัญหาสมองเสื่อม ส่วนผู้สูงอายุไทยท่ีอยู่ใน
ภาวะทุพพลภาพรุนแรงปานกลางหรือรุนแรงมากมีจ านวน
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ประมาณร้อยละ 1.7-2.1 ซึ่งจะต้องมีผู้ดูแลช่วยเหลือและมี
การพึ่งพาผู้อื่นในกิจวัตรประจ าวัน เช่น การรับประทาน
อาหาร การสวมใส่เสื้อผ้า เป็นต้น [8] 
 ส่วนการรับบริการสุขภาพของผู้สูงอายุได้รับโดย
ประเมินจากการได้รับการรักษาโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือ
โรคความดัน โลหิ ตสู ง พบว่าโรคความดัน โลหิ ตสู งมี
ความสัมพันธ์กับการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจ และเป็น
ปัญหาส าคัญของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและมีฐานะดี 
นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 50 ที่เข้าถึงบริการ
สุขภาพ ซึ่งผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาล ผู้สูงอายุที่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดี รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูง เป็นผู้มี
โอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพมากกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่นอก
เขตเทศบาลและมีฐานะยากจน หรือการศึกษาด้อยกว่าอย่าง
ชัดเจน [9] ซึ่งมีแนวโน้มไปในทางเดียวกับการศึกษาของ
นันทิญา อังกินันท์ (2545) ที่พบว่าผู้สูงอายุที่อาศัยในเขต
เมืองมีคุณภาพชีวิตสูงกว่าผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตชนบท ซึ่ง
อาจจะเกิดจากการที่ผู้สูงอายุในเขตเมืองเข้าถึงบริการได้
มากกว่าและมีฐานะดีกว่าผู้สูงอายุในเขตชนบท [10] 
 ด้วยเหตุที่ปัญหาของผู้สูงอายุมีความซับซ้อนทั้งใน
ด้านสุขภาพและสังคม รวมทั้งผู้สูงอายุจะเป็นโรคที่มีลักษณะ
เรื้อรังท าให้การบริการที่มีความเหมาะสมแก่ผู้สูงอายุจึงต้อง
เป็นการบริการที่สามารถดูแลจัดการได้อย่างครอบคลุม 
(comprehensive services) และจะต้องสามารถเข้าถึง
ชุมชนอย่างทั่วถึงโดยมีลักษณะเชิงรุก และมีการประสานงาน
การบริการทั้ งทางด้านสุขภาพและสังคมไปพร้อมกัน 
นอกจากนั้นยังต้องครอบคลุมถึงการบริการทั้งในระดับการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษา และการฟื้นฟู โดยมี
การด าเนินการที่เป็นระบบและสนับสนุนต่อเนื่องตั้งแต่การ
สาธารณสุขมูลฐาน การบริการระดับปฐมภูมิ การบริการ
ระดับทุติยภูมิ ไปจนถึงการบริการระดับตติยภูมิ ในการ
พัฒนาระบบบริการและสถานพยาบาลต้องค านึงถึงความ
ต้องการและความพร้อมของการให้บริการควบคู่กันไป [2] 
และจุดมุ่งหมายที่ส าคัญของการดูแลผู้สูงอายุจึงควรมุ่งเพื่อ
การช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุให้มีศักยภาพในการปฏิบัติกิจกรรม
และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม อันจะน าไปสู่การมี

สุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีโดยไม่ค านึงถึงว่าผู้สูงอายุ จะมี
โรคประจ าตัวหรือโรคเรื้อรังแต่อย่างใด [10] 
 จากข้อมูลสถิติประชากรของจังหวัดฉะเชิงเทรา 
พ.ศ. 2557 พบว่าอ าเภอบางคล้ามีสัดส่วนของผู้สูงอายุมาก
เป็นอันดับหนึ่งของทุกอ าเภอในจังหวัดฉะเชิงเทรา การศึกษา
สถานะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลบางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้
กรอบแนวคิดพฤติกรรมสุขภาพของ Pender (1996) ซึ่ง
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1. การปฏิบัติตัวเพื่อความ
ปลอดภัย 2. การมีกิจกรรมทางกาย 3. การปฏิบัติตัวด้าน
โภชนาการ 4. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 5. การพัฒนาทาง
จิตวิญญาณ และ 6. การจัดการกับความเครีย ด [11] 
นอกจากนี้คณะผู้วิจัยยังผนวกพฤติกรรมสุขภาพด้านการ
สุขาภิบาลที่อยู่อาศัย [12] ซึ่งส่งผลต่อสถานะสุขภาพของ
ผู้สูงอายุด้วย   ผลของการวิจัยในครั้งนี้จะน าไปสู่การพัฒนา
อย่างเป็นองค์รวม โดยเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการดูแล
สุขภาพ และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อวิเคราะห์สถานะทางสุขภาพและพฤติกรรม
สุขภาพของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลบางคล้า จังหวัดเชิงเทรา 
โดยสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชนและชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลบางคล้า 
2.1 วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก ่ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่เขตเทศบาลบางคล้า อ าเภอบาง
คล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 1,198 คน การวิจัยครั้งนี้
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศกึษาสถานะทางสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพของผูสู้งอายุในเขตเทศบาลบางคล้า 
จังหวัดฉะเชิงเทรา การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสมัภาษณ์
ด้วยแบบสอบถามจากผูสู้งอายุท่ีสมัครใจเข้าร่วม
โครงการวิจัย ซึ่งขนาดของกลุ่มตัวอย่างไดมาจากการค านวณ
โดยใช้สูตรของทาโร ยามาเน ่[13]   ดังนี้ 
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                                       𝑛 = 𝑁/1 + 𝑁(𝒆)2 (1) 
โดยที ่   n คือขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   N    คือขนาดของ
ประชากร   และ e     คือคาความคลาดเคลื่อนของการสุ่ม
ตัวอย่าง    
เมื่อแทนคา จะไดขนาดของกลุมตวัอย่าง =     299.87 คน 
ดังนั้น  ขนาดของกลุมตัวอย่างท่ีใชในการวิจัย  คือ  300  คน 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามที่
ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  

ส่วนท่ี 1 ประกอบด้วยข้อมลูลักษณะทางประชากร
และข้อมลูสถานะทางสุขภาพของผู้สูงอายุ เป็นค าถามแบบ
ปลายปิดและใหเ้ลือกค าตอบ 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสัมภาษณ์พฤตกิรรมสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) การปฏิบัติตัวเพื่อความ
ปลอดภัย 2) การมีกจิกรรมทางกาย 3) การปฏิบัติตัวด้าน
โภชนาการ 4) การมีปฏสิัมพันธ์ทางสังคม 5) การพัฒนาจิต
วิญญาณ 6) การจัดการกับความเครยีด และ 7) การ
สุขาภิบาลที่อยู่อาศัย เป็นลักษณะแบบสอบถามแบบประเมิน
ค่าตามข้อค าถาม โดยแบ่งเป็น 5 ระดับตามมาตรวัดแบบ
ลิเคอร์ท (Likert Scale) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
และน้อยที่สดุ 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ คณะผู้วิจัย 
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมลู โดยการบรรยายเชิงพรรณนา 
ซึ่งสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยของระดับคะแนน
และการแปลความหมายก าหนดไว้ดังน้ี [14] 

ค่าเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึงระดบัน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง ระดบัน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง ระดบัดี 
ค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ระดบัดีมาก 

 
 
 
 
 
 

2.2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

2.3 ขอบเขตของการวิจัย 
ขอบเขตด้านพื้นที่ งานวิจัยนี้ด าเนินการในพื้นที่เขต

เทศบาลต าบลบางคล้า อ าเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 

3. ผลการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาเพื่อส ารวจ

ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา จ านวน 
300 คน ศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
น าเสนอรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย ดังนี ้

 

ตารางที่ 1 ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ข้อมูล
พื้นฐาน 

ค่า
ต  าสุด 

ค่าสูงสุด ค่าเฉลี ย S.D. 

อาย ุ(ปี) 60 98 70.8 7.1 

ส่วนสูง 
(เซนติเมตร) 

120 193 157.6 10.3 

น้ าหนัก 
(กิโลกรัม) 

47 87 57.7 10 

รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 
(บาท) 

600 100,000 11,766 15,086.5 

ลักษณะทางประชากร    
      ของผู้สูงอายุสูงอาย ุ

 

การใช้บริการสุขภาพ 
        ของผู้สูงอายุเพศหญิง 

 

สถานะสุขภาพของผู้สูงอาย ุ
 

สถานะสุขภาพของผู้สูงอายุ    
      เพศหญิง 

1. การปฏิบัติตัวเพื่อ 
       ความปลอดภัยสูงอายุ 

 
2. การมีกิจกรรมทางกาย

สูงอาย ุ

 3. การปฏิบัติตัวด้าน 
        โภชนาการสูงอายุ 

 

4. การมีปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมสูงอายุ 

 
5. การพัฒนาจิตวิญญาณ

สูงอาย ุ

 6. การจัดการกับ
ความเครียดสูงอายุ 

 
7. การสุขาภิบาลท่ีอยู่อาศัย 
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จากตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 70.8 ปี 
มีส่วนสูงเฉลี่ย 157.6 เซนติเมตร น้ าหนักตัวเฉลี่ย 57.7 
กิโลกรัม และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 11,766 บาท 
 
ตารางที่ 2 ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  

ลักษณะประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
          ชาย 
          หญิง 

 
91 
209 

 
30.3 
69.7 

สถานภาพสมรส 
          โสด 
          คู่ 
          หมา้ย 
          แยกกันอยู ่

 
28 
153 
113 
6 

 
9.3 
51.0 
37.7 
2.0 

การนับถือศาสนา 
    พุทธ 
    อิสลาม 

 
294 
6 

 
98.0 
2.0 

บุคคลที อาศัยอยู่ด้วย 
     อยู่คนเดียว 
     สามหีรือภรรยา 
     ลูกสาว/ลูกเขย 
     ลูกชาย/ลูกสะใภ ้
     หลาน  

 
45 
53 
159 
35 
8 

 
15.0 
17.7 
53.0 
11.7 
2.6 

ระดับการศึกษา 
    ไม่ได้เรียนหนังสือ 
    ประถมศึกษา 
    มัธยมศึกษา 
    ปวส./อนุปริญญา 
    ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 
28 
125 
57 
6 
84 

 
9.3 
41.7 
19.0 
2.0 
28.0 

การประกอบอาชีพ 
        เลิกท างาน 
        ยังคงท างาน 

 
181 
119 

 
60.3 
39.7 

ความเพียงพอของ
รายได ้
       เพียงพอ 
       มีเหลือเก็บ 
       ไม่เพียงพอ 
       มีหนี้สิน 

 
 

164 
40 
51 
45 

 
 

54.7 
13.3 
17.0 
15.0 

การรับรู้สถานะทาง
สุขภาพ 
       ดีมาก 

 
 

28 

 
 

9.3 

ลักษณะประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
       ดี 
       ปานกลาง 
       ไม่ด ี

153 
62 
57 

51.0 
20.7 
19.0 

จากตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นผู้สูงอายุเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย โดยเป็นเพศหญิงร้อยละ 69.7 และ
เป็นเพศชายร้อยละ 30.3 สถานภาพสมรสของกลุม่ตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุท่ีมีสถานภาพสมรสคูม่ากที่สุดร้อยละ 51.0 
รองลงมามสีถานภาพสมรสหม้ายร้อยละ 37.7 การนับถือ
ศาสนาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญน่ับถือศาสนาพุทธร้อยละ 
98.0 และศาสนาอิสลามร้อยละ 2.0 บุคคลที่กลุม่ตัวอย่าง
อาศัยอยู่ด้วย ได้แก่ อาศยัอยู่กบัลูกสาวและลูกเขยร้อยละ 
53.0 อาศัยอยู่กับคู่สมรสร้อยละ 17.7 อาศัยอยู่คนเดียวร้อย
ละ 15.0 อาศัยอยู่กับลูกชายและลูกสะใภ้ร้อยละ 11.7 และ
อาศัยอยู่กับหลานร้อยละ 2.6 ระดับการศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่าง ส่วนใหญม่ีการศึกษาระดับประถมศึกษาร้อยละ 
41.7 ปริญญาตรีหรือสูงกว่าร้อยละ 28.0 มัธยมศึกษาร้อยละ 
19.0 ไม่ได้เรยีนหนังสือร้อยละ 9.3 อาชีพของกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานร้อยละ 60.3 และยังคงท างานอยู่ร้อย
ละ 39.7 ความเพียงพอของรายไดข้องกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
มีรายได้เพียงพอร้อยละ 54.7 ไม่เพียงพอร้อยละ 17.0 มี
รายได้เหลือเก็บร้อยละ 13.3 และมีหนี้สินร้อยละ 15.0 การ
รับรู้สถานะทางสุขภาพของตนเอง ส่วนใหญ่รูส้ึกว่ามสีุขภาพ
ดีร้อยละ 51.0 รู้สึกว่าสุขภาพปานกลางร้อยละ 20.7 และ
รู้สึกว่าสุขภาพไม่ดรี้อยละ 19.0 
 

ตารางที่ 3 การใช้บริการสุขภาพของกลุม่ตัวอยา่ง 
การใช้บริการสขุภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

การตรวจรา่งกายประจ าป ี
         ไม่ได้ตรวจ 
        เข้ารับการตรวจ 

 
11 
289 

 
3.7 
96.3 

ใน 6 เดือนที ผ่านมาเจ็บป่วยต้อง
เข้าโรงพยาบาล 
        ไม่เคย 
        เคย 

 
 

255 
45 

 
 

85.0 
15.0 

บริการสขุภาพที เลือกใช้เมื อยาม
เจ็บป่วย 
       ไปสถานพยาบาล 
       ซ้ือยากินเอง 

 
 

277 
23 

 
 

92.3 
7.7 
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จากตารางที่ 3 พบว่ากลุม่ตัวอยา่งส่วนใหญ่ได้รับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปีร้อยละ 96.3 และไมไ่ดร้ับการตรวจ
สุขภาพเพียงร้อยละ 3.7 ใน 6 เดือนที่ผ่านมากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ไม่เคยเจ็บป่วยจนต้องเขา้โรงพยาบาลร้อยละ 85.0 
และเคยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลร้อยละ 15.0 บริการ
สุขภาพสุขภาพที่เลือกใช้เมื่อยามเจ็บป่วย กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่เลือกไปสถานพยาบาลร้อยละ 92.3 และซื้อยากินเอง
ร้อยละ 7.7  
 
ตารางที  4 สถานะทางสุขภาพของกลุ่มตัวอยา่ง 

สถานะทางสุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปัญหาด้านการมองเห็น 
        ไม่ม ี
        ม ี

 
136 
165 

 
45.3 
54.7 

ปัญหาด้านการได้ยิน 
        ไม่ม ี
        ม ี

 
255 
45 

 
85.0 
15.0 

จ านวนฟันที ใช้งานได้รวมทัง้ฟัน
ปลอม 
       น้อยกวา่ 20 ซ่ี 
       20 ซ่ีหรือมากกวา่ 

 
 

102 
198 

 
 

34.0 
66.0 

จ านวนมื้อที รับประทานอาหาร
หลักครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน 
      1 มื้อ 
      2 มื้อ 
      3 มื้อ 

 
 

23 
68 
209 

 
 

7.7 
22.7 
69.6 

ในรอบ 6 เดือนที ผ่านมา เคยหก
ล้มหรือไม่ 
      ไม่เคย 
      เคย 

 
 

204 
96 

 
 

68.0 
32.0 

การลุกยืนขาเดียว 
     ได ้
     ได้ด้วยความล าบาก 
     ไม่ได ้

 
204 
28 
68 

 
68.0 
9.3 
22.7 

การใช้ยาในปัจจบุัน 
      ไม่ใช ้
      ใช ้

 
51 
249 

 
19.3 
80.7 

ในรอบ 1 เดือนที ผ่านมา มปีัญหา
เกี ยวกับการปัสสาวะหรือไม ่
        ไม่ม ี

 
 

170 

 
 

56.7 

สถานะทางสุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
        ม ี 130 43.3 
ปัญหาในการขบัถ่ายอุจจาระ 
        ไม่ม ี
        ม ี

 
187 
113 

 
62.3 
37.7 

จากตารางที่ 4 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการ
มองเห็นร้อยละ 54.7 และไม่มปีัญหาร้อยละ 45.3 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญไ่ม่มีปญัหาดา้นการไดย้ินร้อยละ 85.0 และ
มีปัญหาด้านการได้ยินร้อยละ 15.0 จ านวนฟันที่ใช้งานได้
รวมทั้งฟันปลอมของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 20 ซี่ ร้อยละ 
66.0 และน้อยกว่า 20 ซี่ รอ้ยละ 34.0 จ านวนมื้อท่ี
รับประทานอาหารหลักครบ 5 หมู่ในแต่ละวัน ส่วนใหญ่
รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ ร้อยละ 69.6 รับประทาน
อาหาร 2 มื้อ ร้อยละ 22.7 และรับประทานอาหารมื้อเดียว
ร้อยละ 7.7 การหกล้มในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างไม่เคยหกลม้ร้อยละ 68.0 และเคยหกลม้ร้อยละ 
32.0 การลุกยืนขาเดียว กลุม่ตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถลุกยืน
ขาเดียวได้ ร้อยละ 68.0 และไม่สามารถท าได้ร้อยละ 22.7 

นอกจากน้ีกลุ่มตัวอย่างไม่มีปญัหาด้านการปสัสาวะใน
รอบ 1 เดือนที่ผ่านมาร้อยละ 56.7 และมีปัญหาร้อยละ 43.3 
สุดท้ายกลุ่มตัวอย่างไม่มีปญัหาในการขับถ่ายอุจจาระร้อยละ 
62.3 และมีปัญหาร้อยละ 37.7 
 
ตารางที่ 5 สถานะสขุภาพของกลุ่มตวัอย่างเพศหญิง 

สถานะทางสุขภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การตรวจมะเร็งปากมดลูก 
        ไม่เคย 
        เคย 

 
68 
141 

 
32.5 
67.5 

การตรวจมะเร็งเต้านมดว้ยตนเอง 
        ไม่เคย 
        เคย 

 
107 
102 

 
51.2 
48.8 

การตรวจมะเร็งเต้านมโดยแพทย์  
       ไม่เคย 
        เคย 

 
113 
96 

 
54.1 
45.9 

ปัญหาเกี ยวกบัระบบสืบพันธ์ 
      ไม่ม ี
       ม ี

 
188 
21 

 
90.0 
10.0 
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จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอยา่งเพศหญิงเคยรบัการ
ตรวจมะเร็งปากมดลูกร้อยละ 67.5 และไม่เคยตรวจร้อยละ 
32.5 กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงไม่เคยตรวจมะเร็งเต้านมด้วย
ตนเองร้อยละ 51.2 และเคยตรวจด้วยตนเองร้อยละ 48.8 
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงไม่เคยตรวจมะเร็งเต้านมโดยแพทย์
ร้อยละ 54.1 และเคยตรวจร้อยละ 45.9 กลุ่มตัวอย่างเพศ
หญิงส่วนใหญไ่ม่มีปญัหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ร้อยละ 90.0  

 
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมสุขภาพ
ผู้สูงอายุรายดา้น 

พฤติกรรมสุขภาพ คะแนนเฉลี ย S.D. 
ด้านที  1 : การปฏบิัตติัวเพื อความ
ปลอดภยั 
1.ระมัดระวังการลื่นล้มในห้องน้ าและการ
ลื่นไถลในบ้าน 
2.เดินอย่างระมัดระวัง เพื่อปอ้งกันการ
เกิดอุบัติเหตุ 
3.ระวังเป็นพิเศษเพื่อเดินขึ้นหรือลงบันได 
4.สวมรองเท้าส้นเตี้ย หุ้มส้น หรือรัดส้น 
5.ทิ้งขยะลงในถังที่มีฝาปิดมิดชิด  
                     รวม 

 
 
 

3.55 
 

3.57 
 

3.30 
3.02 
3.57 
3.40 

 
 
 

0.83 
 

0.74 
 

1.07 
1.17 
0.83 
0.67 

ด้านที  2 : การมีกิจกรรมทางกาย 
1.ท่านออกก าลังกายอยา่งน้อยสัปดาห์ละ 
3 วัน นานครั้งละประมาณ 30 นาท ี
2.ในขณะที่ออกก าลังกาย ท่านรู้สึกผอ่น
คลายและสนุก 
3.หลังการออกก าลังกาย ท่านมกีารผอ่น
คลายเพื่อให้ร่างกายกลับสู่สภาวะปกติ 
4.ท่านท ากิจกรรมเพื่อยืดเส้นยืดสาย เช่น 
แกว่งแขน ยืดขา 
5.ก่อนออกก าลังกาย ทา่นมีการเตรียม
ร่างกายให้พรอ้มส าหรับการออกก าลังกาย 
6.ท่านออกก าลังกายจนกระทั่งมีเหง่ือออก 
7.ท่านออกก าลังกายจนรู้สึกวา่หวัใจเต้น
เร็วและแรงขึ้น 
                                รวม 

 
 

3.17 
 

3.25 
 

3.26 
 

3.45 
 

3.32 
3.34 

 
2.96 
3.25 

 
 

1.04 
 

0.97 
 

0.97 
 

0.81 
 

0.88 
0.93 

 
0.89 
0.72 

พฤติกรรมสุขภาพ คะแนนเฉลี ย S.D. 
ด้านที  3 : การปฏบิัตติัวดา้นโภชนาการ 
1.การรับประทานผัก 
2.การรับประทานผลไม้ 
3.การดื่มน้ าสะอาดอย่างน้อยวันละ 6-8 
แก้ว 
4.การเค้ียวอาหารช้าๆให้ละเอียดกอ่น
กลืนเมื่อรับประทานอาหาร 
5.การรับประทานอาหารรสเค็มจัด 
6.การรับประทานขนมหวาน 
7.การรับประทานอาหารประเภททอด
หรือเนื้อติดมัน  

รวม 

 
3.66 
3.47 

 
3.40 

 
3.19 
3.25 
2.89 

 
1.53 
3.05 

 
0.58 
0.71 

 
0.81 

 
0.91 
0.82 
0.86 

 
0.71 
0.33 

ด้านที  4 : การปฏิบัติตัวด้านการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
1.การปรกึษาเกี่ยวกับการดแูลสุขภาพของ
ตนเองกับผูท้ี่มีความรู ้
2.การปรกึษาคนในครอบครัว ญาติ เพือ่น
บ้านในเรือ่งการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม 
3.การปรกึษาแพทย์ พยาบาล หรอืเจ้าหนา้ที่
สาธารณสขุเมือ่มอีาการผิดปกต ิ
4.การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผูอ้ื่น
เกี่ยวกับการดูแลตนเอง 
5.การสังเกตอาการผิดปกติในตวัเอง 
6.การบอกเล่ากับญาตเิมือ่รู้สกึไม่ค่อยสบาย 
7.การแสวงหาความรู้ใหม่ๆที่จะน ามาใช้
ประโยชน์ในการดูแลสขุภาพของตนเอง เช่น 
อ่านหนังสือ ฟังวิทยุ ดรูายการโทรทัศน์ หรือ
เข้ารว่มอบรม 
8.ญาติพี่นอ้งหรอืคนใกล้ชืดยังคงให้ความ
ช่วยเหลือเมื่อตอ้งการ 
9.การติดต่อพูดคุยหรอืไปเย่ียมญาติหรอืเพือ่น
ฝูง 
10.เข้าร่วมกจิกรรมต่างๆกับครอบครัวและ
เพื่อนบ้านได้ด ี
11.การสังสรรค์หรอืพูดคุยกับเพือ่นบ้าน 
12.การพึ่งพาช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนักับเพื่อน
บ้านใกล้เคียง 
13.การเป็นที่ปรกึษาให้ค าแนะน าและก าลังใจ
กับคนในครอบครวั 

รวม 

 
 
 

2.49 
 

2.47 
 

2.89 
 

2.92 
3.47 

 
3.04 

 
 

3.21 
 

3.06 
 

3.11 
 

3.19 
3.08 

 
3.28 

 
3.19 
3.03 

 
 
 

1.08 
 

1.16 
 

1.02 
 

0.97 
0.66 

 
1.01 

 
 

0.83 
 

0.92 
 

0.84 
 

0.82 
0.79 

 
0.68 

 
0.89 
0.60 
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ตารางที่ 6 (ต่อ) 
พฤติกรรมสุขภาพ คะแนนเฉลี ย S.D. 

ด้านที  5 : การพัฒนาจติวิญญาณ 
1.การสมหวังในส่ิงที่ต้องการ 
2.การใช้ชีวิตในวัยสูงอายุตามที่มุ่งหวังไว้
แล้ว 
3.การมีความสุขและพอใจกบั
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู ่
4.การได้ท าในส่ิงที่ชอบในแต่ละวัน 
5.รู้สึกมีความสุขและพอใจกับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู ่
6.รู้สึกว่าท าตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่อง
ต่างๆ 
7.ยอมรับสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
8.เป็นที่เคารพนับถือของเพื่อนบ้าน 
9.รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า 
10.แสวงหาและปฏิบัติในสิ่งที่ท าให้ชีวิตมี
ความสุข 
11.เตรียมพร้อมที่จะพบกับการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
12.นึกถึงอนาคตอยู่เสมอ 

รวม 

 
2.98 

 
2.98 

 
3.32 
3.34 

 
3.57 

 
3.53 
3.60 
3.47 
3.45 

 
3.49 

 
3.47 
3.34 
3.40 

 
0.68 

 
0.67 

 
0.84 
0.82 

 
0.66 

 
0.69 
0.65 
0.66 
0.74 

 
0.71 

 
0.66 
0.82 
0.48 

ด้านที  6 : การจดัการกบัความเครยีด 
1.การหาทางแก้ไขเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น 
2.การบอกกบัตนเองว่าปัญหาทุกอยา่ง
แก้ไขได้ 
3.สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆได้อย่างมี
สติ 
4.เมื่อรู้สึกเครียดหรือไม่สบายใจ ทา่นจะ
พยายามค้นหาสาเหตุก่อน 
5.การปฏิเสธค าขอร้องของผู้อื่นบ้างใน
บางโอกาส 

รวม 

 
3.34 

 
3.51 

 
3.57 

 
3.21 

 
2.83 
3.29 

 
0.86 

 
0.76 

 
0.71 

 
0.89 

 
1.02 
0.67 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 6 (ต่อ) 
พฤติกรรมสุขภาพ คะแนนเฉลี ย S.D. 

ด้านที  7 : การสขุาภิบาลที อยู่อาศัย 
1.การดูแลที่อยู่อาศัยให้มีแสงสวา่งเพียง
พอที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจน 
2.การดูแลที่อยู่อาศัยให้มีอากาศถ่ายเท
สะดวก 
3.การดูแลบริเวณรอบๆบ้านให้สะอาดอยู่
เสมอ 
4.การจัดเก็บเครื่องใช้ภายในบ้านให้เป็น
ระเบียบไม่เกะกะทางเดิน 

รวม 

 
 

3.77 
 

3.77 
 

3.53 
 

3.66 
3.68 

 
 

0.50 
 

0.50 
 

0.66 
 

0.64 
0.46 

จากตารางที่ 6 พฤติกรรมสุขภาพด้านการปฏบิัติตัว
เพื่อความปลอดภัยของกลุ่มตัวอยา่ง พบว่าพฤติกรรมที่มี
คะแนนเฉลีย่สูงที่สดุคือการเดินอยา่งระมัดระวัง เพื่อป้องกัน
การเกิดอุบัตเิหตุ คา่เฉลีย่ 3.57 รองลงมาคือความระมัดระวัง
การลื่นล้มในห้องน้ าและการลื่นไถลในบ้าน ค่าเฉลี่ย 3.55 
และพฤติกรรมสุขภาพท่ีปฏิบตัิน้อยที่สุดคือการสวมรองเท้า
ส้นเตี้ย หุม้ส้น หรือรัดส้น ค่าเฉลี่ย 3.02  

พฤติกรรมสุขภาพด้านการมีกจิกรรมทางกายของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่าพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีคะแนนเฉลีย่สูงที่สดุคือ
การท ากิจกรรมเพื่อยืดเส้นยืดสาย เช่น แกว่งแขน ยืดขา มี
ค่าเฉลี่ย 3.45 รองลงมาคือการออกก าลังกายจนกระทั่งมี
เหงื่อออก ค่าเฉลี่ย 3.34 และพฤติกรรมสุขภาพท่ีปฏิบัติน้อย
ที่สุดคือการออกก าลังกายจนรูส้ึกว่าหัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น
มีค่าเฉลีย่ 2.96 

พฤติกรรมสุขภาพด้านโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง
พบว่า พฤติกรรมสุขภาพท่ีมคีะแนนเฉลีย่สูงที่สดุคือการ
รับประทานผักค่าเฉลี่ย 3.66 รองลงมาคือการรับประทาน
ผลไม้ค่าเฉลี่ย 3.47 และพฤติกรรมสุขภาพท่ีปฏบิัติน้อยท่ีสดุ
คือการรับประทานอาหารประเภททอดหรือเนื้อติดมันมี
ค่าเฉลี่ย 1.53 

พฤติกรรมสุขภาพด้านการมปีฏสิมัพันธ์ทางสังคมของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าพฤติกรรมที่มคีะแนนเฉลีย่สูงที่สดุคือการ
สังเกตอาการผิดปกติของตนเองมคี่าเฉลี่ย 3.47 รองลงมาคือ
การพึ่งพาช่วยเหลือซึ่งกันและกันกับเพ่ือนบ้านใกล้เคียงมี
ค่าเฉลี่ย 3.28 และพฤติกรรมสขุภาพท่ีปฏิบัติน้อยทีสุ่ดคือ
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การปรึกษาคนในครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้านในเรื่องการ
ปฏิบัติตัวที่เหมาะสมต่อสุขภาพมคี่าเฉลี่ย 2.47  

พฤติกรรมสุขภาพด้านการพัฒนาจิตวิญญาณของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า พฤติกรรมสุขภาพท่ีมีคะแนนเฉลีย่สูงที่สดุที่
คือการยอมรับสภาพท่ีเป็นอยู่ในปจัจุบันมีค่าเฉลี่ย 3.06 
รองลงมาคือการมีความสุขและพอใจเมื่อนึกถึงชีวิตที่ผ่านมา
มีค่าเฉลีย่ 3.57 และพฤติกรรมสขุภาพท่ีปฏิบัติน้อยทีสุ่ดคือ
การสมหวังในสิ่งที่ต้องการและการใช้ชีวิตในวัยสูงอายุตามที่
มุ่งหวังไว้แล้ว มีค่าเฉลี่ย 2.98 

พฤติกรรมสุขภาพด้านการจดัการความเครยีดของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่าพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีคะแนนเฉลีย่สูงที่สดุคือ
การสามารถเผชิญกับปญัหาต่างๆได้อย่างมีสติมีค่าเฉลี่ย 
3.57 รองลงมาคือการบอกกับตนเองว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไข
ได้มีคา่เฉลีย่ 3.51 และพฤติกรรมสุขภาพท่ีปฏบิัติน้อยท่ีสดุ
คือการปฏิเสธค าขอร้องของผู้อื่นบา้งในบางโอกาสมีค่าเฉลี่ย 
2.83 

พฤติกรรมสุขภาพด้านการสุขาภิบาลที่อยู่อาศัยของ
กลุ่มตัวอย่าง พบว่าพฤติกรรมสขุภาพท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
คือการดูแลที่อยู่อาศัยให้มีอากาศถ่ายเทสะดวกมีค่าเฉลี่ย 
3.77 รองลงมาคือการจัดเก็บเครื่องใช้ภายในบ้านให้เป็น
ระเบียบไมเ่กะกะทางเดินมีค่าเฉลีย่ 3.66 และพฤติกรรม
สุขภาพท่ีปฏิบตัิน้อยท่ีสุดคือการดแูลบริเวณรอบๆบ้านให้
สะอาดอยูเ่สมอมีค่าเฉลี่ย 3.53 

พฤติกรรมสุขภาพเมื่อจ าแนกรายด้านของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า พฤติกรรมสุขภาพท่ีมคีะแนนเฉลีย่สูงที่สดุคือการ
สุขาภิบาลที่อยู่อาศัยมคี่าเฉลี่ย 3.68 รองลงมาคือพฤติกรรม
สุขภาพด้านการพัฒนาจิตวญิญาณและการปฏิบัติตัวเพื่อ
ความปลอดภัยมีคา่เฉลี่ย 3.40 และพฤติกรรมสุขภาพที่
ปฏิบัติน้อยที่สดุคือการมีปฏสิัมพันธ์ทางสังคมมีค่าเฉลี่ย 3.03 
ระดับของการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
 
4. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาการรับรูส้ถานะทางสุขภาพของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาล จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่าส่วนใหญ่ประเมิน
สถานะทางสุขภาพของตนเองอยู่ในเกณฑด์ีและปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกับปญัหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ได้แก ่

ปัญหาด้านการมองเห็น ปญัหาโรคในช่องปากและจ านวนฟัน
น้อยกว่า 20 ซี่ และพบปัญหาการหกลม้ในกลุ่มตัวอย่างถึง
ร้อยละ 32.1 ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขต้องให้ความรู้แก่
ผู้สูงอายุในเรื่ององค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากและ
ฟัน การป้องกันการหกลม้ เช่น การออกก าลังกายเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงให้กระดูกและกล้ามเนื้อ การดูแลสิ่งแวดล้อมท่ี
อยู่อาศัย แสงสว่างต้องเพียงพอ เช่น ห้องน้ า ห้องครัว ราว
จับบันได หรือทางเดินท่ีลาดชัน เป็นต้น [12] 

การศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ จ าแนกเป็น 7 
องค์ประกอบดังต่อไปนี ้

1. การปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่าพฤติกรรมที่มคีะแนนเฉลี่ยสงูที่สุดคือการเดินอย่าง
ระมัดระวัง เพื่อป้องกันการเกดิอุบัติเหตมุีค่าเฉลี่ย 3.57 
รองลงมาคือการระมดัระวังการลืน่ล้มในห้องน้ าและการลื่น
ไถลในบ้านมีคา่เฉลีย่ 3.55 และพฤติกรรมสุขภาพท่ีปฏิบัติ
น้อยที่สุดคือการสวมรองเท้าส้นเตีย้ หุ้มส้น หรือรดัส้นมี
ค่าเฉลี่ย 3.02 บุคลากรสาธารณสขุควรให้ความส าคัญกับการ
สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการปฏิบัตติัวเพื่อ
ความปลอดภัยส าหรับผู้สูงอายุ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ภายในบ้านและนอกบริเวณบ้านท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 
เช่น การป้องกันการหกล้มในผูสู้งอายุ ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อย และ
เป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสยีชีวิตได้ในผูสู้งอายุ [9] 

2. การมีกิจกรรมทางกายของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
พฤติกรรมสุขภาพท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือการท ากิจกรรม
เพื่อยืดเส้นยืดสาย เช่น แกว่งแขน ยืดขา มีคา่เฉลีย่ 3.45 
รองลงมาคือการออกก าลังกายจนกระทั่งมีเหง่ือออก มี
ค่าเฉลี่ย 3.34 และพฤติกรรมสขุภาพท่ีปฏิบัติน้อยทีสุ่ดคือ
การออกก าลังกายจนรูส้ึกว่าหัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้น มี
ค่าเฉลี่ย 2.96 การมีกจิกรรมทางกายเป็นพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ควรส่งเสริมใหม้ีการปฏิบัติเป็นประจ าและต่อเนื่อง ผู้สูงอายุ
ที่มีกิจกรรมทางกายสม่ าเสมอจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกาย 
โดยระบบต่างๆของร่างกายท างานดีขึ้น เกิดความแข็งแรงมี
ความพร้อมในการท ากิจกรรมมากขึ้น ทั้งยังช่วยลดความ
เสี่ยงในการเกดิโรคเรื้อรังต่างๆ [15] 

3. การปฏิบัตติัวด้านโภชนาการของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่าพฤติกรรมสุขภาพท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือการ
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รับประทานผักมีค่าเฉลีย่ 3.66 รองลงมาคือการรับประทาน
ผลไม้มีคา่เฉลีย่ 3.47 และพฤติกรรมสุขภาพท่ีปฏิบัติน้อย
ที่สุดคือการรับประทานอาหารประเภททอดหรือเนื้อติดมันมี
ค่าเฉลี่ย 1.53 ดังนั้นบุคลากรสาธารณสุขควรให้ความส าคญั
กับการด าเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิพฤติกรรมสุขภาพด้าน
โภชนาการส าหรับผูสู้งอายุ และบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ผู้ดูแลผูสู้งอายุ โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านองค์
ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุ การเลือกบรโิภค
อาหารที่ถูกต้องเหมาะสมกับความต้องการของร่างกาย โดย
ค านึงถึงแหล่งอาหารที่สามารถหาได้ง่ายในชุมชนและ
สอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และปัญหาสุขภาพหรือโรคที่
ผู้สูงอายุเป็นอยู ่ ซึ่งจะเป็นสว่นส าคัญในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุในชุมชน [16] 

4. การมีปฏสิัมพันธ์ทางสังคม พฤติกรรมสุขภาพท่ีมี
คะแนนเฉลีย่สูงที่สดุคือการสังเกตอาการผิดปกติของตนเองมี
ค่าเฉลี่ย 3.47 รองลงมาคือการพึง่พาช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
กับเพื่อนบ้านใกล้เคียงมีคา่เฉลีย่ 3.28 และพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ปฏิบัติน้อยที่สดุคือการปรึกษาคนในครอบครัว ญาติ เพื่อน
บ้าน ในเรื่องการปฏิบัติตัวท่ีเหมาะสมต่อสุขภาพมีค่าเฉลี่ย 
2.47 ดังนั้นการปรึกษาหารือในประเด็นปัญหาสุขภาพกับคน
ในครอบครัว บุคลากรสาธารณสขุ หรือเพื่อนบ้าน รวมทั้ง
อาสาสมัครสาธารณสุขในชุมชนเพือ่การดูแลตนเองและการ
ปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพท่ีดียิง่ขึ้น [15]  

5. การพัฒนาจิตวิญญาณ พฤติกรรมสุขภาพท่ีมี
คะแนนเฉลีย่สูงที่สดุคือการยอมรบัสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุัน
มีค่าเฉลีย่ 3.60 รองลงมาคือการรูส้ึกมีความสุขและพอใจเมื่อ
นึกถึงชีวิตที่ผ่านมามีค่าเฉลี่ย 3.57 และพฤติกรรมสุขภาพที่
ปฏิบัติน้อยที่สดุคือ การสมหวังในสิ่งท่ีต้องการและการได้ใช้
ชีวิตในวัยสูงอายุตามที่มุ่งหวังไว้แล้วมีค่าเฉลี่ย 2.98 ดังนั้น
องค์กรที่มีหน้าที่รับผดิชอบดูแลผูสู้งอายุในชุมชนควรส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อท าให้รับรู้
ความเป็นจริงในชีวิต การยอมรับตนเอง การแสดงความคิด
และพฤติกรรมต่างๆตามธรรมชาต ิ มีความห่วงใยสังคมและ
ชุมชน ความประทับใจในประสบการณ์พื้นฐานและ
วัฒนธรรมอย่างเข้าใจ การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
และเข้าใจชีวิตจากโลกทัศน์ท่ีมเีปา้หมาย และกจิกรรมการ

ฝึกความคดิสร้างสรรค์ในกลุม่หรือชมรมผูสู้งอายุในชุมชน 
[16]  

6. การจัดการกับความเครียดของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
พฤติกรรมที่มคีะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดอืความสามารถในการ
เผชิญปัญหาต่างๆอย่างมีสติมีค่าเฉลี่ย 3.57 รองลงมาคือการ
บอกกับตนเองว่าปัญหาทุกอย่างแก้ไขไดม้ีค่าเฉลี่ย 3.51 และ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีปฏิบตัิน้อยท่ีสดุคือการปฏเิสธค าขอร้อง
ของผู้อื่นบ้างในบางโอกาสมีค่าเฉลีย่ 2.83 ดังนั้นควรส่งเสริม
ให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อการจดัการกับความเครยีด
ส าหรับผู้สูงอาย ุ เช่น กิจกรรมนนัทนาการ การส่งเสริมให้
สมาชิกในครอบครัวได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน ตลอดจนการ
สนับสนุนจากกลุ่มเพื่อน หรือชมรมผูสู้งอายุด้วยการดูแลเอา
ใจใส่ซึ่งกันและกัน การแลกเปลีย่นพบปะพูดคุยเพื่อระบาย
ความทุกข์ใจต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการผ่อนคลายความเครยีดได้
เป็นอย่างดี [17] 

7. การสุขาภิบาลทีอ่ยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
พฤติกรรมสุขภาพท่ีมีคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุดคือการดูแลที่อยู่
อาศัยให้มีแสงสวา่งเพียงพอท่ีจะมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจน 
และดูแลที่อยู่อาศัยให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก มีค่าเฉลี่ย 3.77 
รองลงมาคอืการดแูลเครือ่งใช้ภายในบา้นใหเ้ปน็ระเบยีบ ไม่
เกะกะทางเดิน มีคา่เฉลีย่ 3.66 และพฤติกรรมสุขภาพท่ี
ปฏิบัติน้อยที่สดุคือการดูแลหรือให้ผู้อื่นดูแลบริเวณรอบๆ
บ้านให้สะอาดอยูเ่สมอมีค่าเฉลี่ย 3.53 การดูแลความสะอาด
และความเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกบริเวณบ้าน เป็น
สิ่งที่ควรสนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวและผูสู้งอายุเห็น
ความส าคญัเพื่อให้การปฏิบัตเิป็นประจ า ทั้งนี้จะช่วยป้องกัน
การเจ็บป่วย และการเกิดอุบตัิเหตกุับผู้สูงอายุ [12] 
5. ข้อเสนอแนะของการวิจัย 

1. ข้อเสนอแนะจากผลงานวิจยัการศึกษาวิจัยครั้งนี้
เป็นการศึกษาข้อมลูพืน้ฐานที่เกี่ยวกับสถานะทาง 
สุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถน า
ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนต่อไป 

2. ควรพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใน 

การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องและสอดคล้อง 
กับบริบทของชุมชน 
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บทคัดย่อ 
Latent Semantic Analysis และ Cosine Similarity เป็นวิธีวัดความเหมือนของข้อความอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตาม  
การวัดความเหมือนในรูปแบบนี้ สามารถเกิด False Positive ได้ในกรณีที่ข้อความมีความคล้ายกันมากทางอรรถศาสตร์  
แต่ในการใช้งานของบางระบบกลับพิจารณาว่าข้อความนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง งานวิจัยนี้น าเสนอสมการ  
การวัดความเหมือนของประโยค มีช่ือว่า DFP-Cosine Similarity เพื่อใช้แก้ปัญญาที่กล่าวข้างต้นด้วย Latent Semantic 
Analysis โดยเพิ่มเทอมใน Cosine Similarity และการให้ค่าน้ าหนัก งานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองกับข้อมูลค าตอบอัตนัยของ
วิชา หลักภาษาโปรแกรม จ านวน 156 ค าตอบ ที่เข้ารหัสด้วย Latent Semantic Analysis จากการทดลองพบว่า สมการที่
น าเสนอนี้ สามารถลดค่าของ False Positive ได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเปรียบเทียบกับการวัดความเหมือนจาก Cosine 
Similarity ดั้งเดิม 
ค ำหลัก  ความเหมือนกันของข้อความ, Cosine Similarity, Latent Semantic Analysis, การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
 
Abstract 
Latent semantic analysis and cosine similarity have been widely used to measure a similarity between 
sentences. However, cosine similarity for latent semantic analysis has a false positive rate in the case of the 
most similar in semantic, but the less similar in the real world problem. This paper proposes a new similar 
measurement called DFP-Cosine Similarity for latent semantic analysis.  The proposed technique reduces 
false positive rate form the original cosine similarity by increasing a weight term. DFP-Cosine Similarity is 
tested with 156 answers from students in a subject of principle of programming language with Latent 
Semantic Analysis. The experimental results show that the proposed technique gives better performance, 
compared with the original cosine similarity.  
Keywords:  Sentence Similarity, Latent Semantic Analysis, Cosine Similarity, Natural Language Processing  
 
1. บทน ำ 
 ในยุคปัจจุบันนั้น การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
( Natural Language Processing) ถู ก น า ม า ใ ช้ ใ น ชี วิ ต -
ประจ าวันมากขึ้น เช่นระบบวิเคราะห์ความรู้สึกมนุษย ์

จากข้อความ ระบบช่วยค้นหาค าหรือข้อความต่างๆ  
ระบบส าหรับสรุปข้อความอัตโนมัติ และระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติ  เป็นต้น หนึ่งในงานหลักของการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติคือความสามารถในการเข้าใจภาษาธรรมชาติ
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อย่างอัตโนมัติ ซึ่งการวัดความเหมือนของข้อความนั้นเป็น
พื้นฐานของการเข้าใจภาษาธรรมชาตินั่นเอง  
 การวัดความเหมือนของข้อความเป็นเรื่องที่ถูกท าวิจัย
มายาวนาน สมการหนึ่งที่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายคือ 
Cosine Similarity ซึ่งเป็นสมการการวัดความเหมือนของ
ข้อความสองข้อความใดๆ โดยใช้ค่ามุมของเวกเตอร์ระหว่าง
ข้อความสองข้อความนั้น กล่าวคือจะต้องท าการเข้ารหัส
ข้อความให้เป็นเวกเตอร์แล้วจึงน าเวกเตอร์มาหาค่า Cosine 
Similarity  
 เ นื่ อ ง จ า ก ค อม พิ ว เ ต อ ร์ ไ ม่ เ ข้ า ใ จ ภ า ษ า อื่ น ใ ด
นอกเหนือจากตัวเลข จึงต้องมีการเข้ารหัสจากข้อความที่เป็น
ตัวหนังสือให้เป็นเวกเตอร์ตัวเลข วิธีการเข้ารหัสด้วย LSA 
เ ป็ น วิ ธี ที่ นิ ย ม อย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย ใน ก า ร ท า ง า น ด้ า น
ภาษาธรรมชาติ เนื่องจากการเข้ารหัสด้วยวิธีนี้พิจารณา 
ความ เหมือนของค า เ ชิ งอรรถศาสตร์ ด้ วย  กล่ าวคื อ 
เป็นการเข้ารหัสโดยพิจารณาถึงความหมายของค านั่นเอง 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลด False Positive ของ 
Cosine Similarity กับระบบที่ความเหมือนกันของข้อความ
เชิงอรรถศาสตร์แต่ค านั้นแตกต่างกันมากเมื่อน ามาใช้จริง 
กับระบบงาน วิธีที่น าเสนอนี้สามารถประยุกต์ใช้กับงานด้าน
อื่นที่ ใ ช้การวัดความเหมือนของข้อความด้วย Cosine 
Similarity โดยท างานร่วมกับ LSA และเกิดปัญหาดังกล่าว
ข้างต้น ตัวอย่างเช่น  

 ประโยคที่ 1 เขียนว่า “32767 เพราะค่าของตัวเลข
นี้ถูกเก็บลงในตัวแปรประเภท short ซึ่งตัวแปร
ประเภทน้ีเก็บค่าได้ตั้งแต่ -32768 ถึง 32767”  

 ประโยคที่ 2 เขียนว่า “32767 เพราะค่าของตัวเลข
นี้ถูกเก็บลงในตัวแปรประเภท short ซึ่งตัวแปร
ประเภทน้ีเก็บค่าได้ตั้งแต่ -32767 ถึง 32768” 

 ประโยคที่ 3 เขียนว่า “32767 เพราะค่าของตัว
แปร max คือ 32767 โดยค่านี้อยู่ในช่วงของตัว
แปรประเภท  short ที่ มี ค่ าตั้ งแต่  -32768 ถึ ง 
32767” 

 ในระบบทั่วไป อาจพิจารณาได้ว่าประโยคที่ 1 และ
ประโยคที่ 2 มีความหมายคล้ายกันมาก ส่วนประโยคที่ 3 นั้น
มี ความแตกต่ า งจากประโยคที่  1  และประโยคที่  2  

แต่ในระบบของการตรวจข้อสอบนั้น สิ่งส าคัญของการตอบ
ข้อนี้คือนักศึกษาต้องแสดงให้ผู้ตรวจทราบว่านักศึกษา
สามารถบอกขอบเขตของตัวแปรประเภท short ได้อย่าง
ถูกต้อง ดังนั้นในกรณีนี้ค าตอบประโยคที่ 1 หรือประโยคที่ 3 
เป็นการถูกต้อง ส่วนค าตอบของประโยคที่ 2 น้ันเป็นค าตอบ
ทีไ่ม่ถูกต้อง 

 เนื้อหาในส่วนที่ 2 กล่าวถึงความรู้พื้นฐานในงานวิจัยนี้
รวมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 3 กล่าวถึงเทคนิค 
ที่ น า เ ส น อ เ พื่ อ ใ ช้ แ ก้ ปั ญ ห า ที่ ก ล่ า ว ม า  ส่ ว น ที่  4  
เป็นการแสดงผลการทดลอง และอภิปราย ส่วนที่ 5 คือ 
การสรุปผลการวิจัย  
  

2. ควำมรู้พ้ืนฐำนของงำนวิจัยและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ความเหมือนกันของของความ (text similarity) คือ
การวัดความเหมือนกันสองทิศทางระหว่างข้อความ 
สองข้อความใดๆ โดยข้อความในที่น้ีหมายถึงค า หรือประโยค 
ซึ่ งการวัดความเหมือนกันของข้อความนั้นถูกน ามา
ประยุกต์ ใ ช้ ในหลายด้าน เ ช่นด้ านสืบค้นสารสนเทศ  
ด้านการแปลความหมาย ด้านสรุปความ ด้านการเรียน- 
การสอน หรือด้านตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรม  
เป็นต้น 
 การวัดความเหมือนของข้อความแบ่งออกเป็นสอง
ประเภทตามรูปแบบการวัดคือการวัดเชิงค าศัพท์ (lexical) 
และการวัดเชิงอรรถศาสตร์ การวัดความเหมือนเชิงค าศัพท์
เป็นการพิจารณาล าดับตัวอักษรที่เหมือนกันในค าๆนั้น  
ส่วนการวัดความเชิงอรรถศาสตร์เป็นการวัดความเหมือนของ
ค าโดยพิจารณาทีค่วามหมาย [1] 
 Cosine Similarity เป็นเทคนิคการวัดความเหมือน 
ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายในงานวิจัยหลายด้าน โดยเฉพาะ-
อย่างยิ่งงานวิจัยทางด้านการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 
ตัวอย่างงานวิจัยที่ใช้ Cosine Similarity ในการทดลอง เช่น 
งานวิจัยของ [2-9]  
 
3. เทคนิคที่น ำเสนอ 
  งานวิจัยนี้น า เสนอเทคนิค เพื่อ ช่วยลด False 
Positive ที่เกิดขึ้นในการวัดความเหมือนของข้อความจาก 
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Cosine Similarity ร่วมกับ LSA โดยขั้นตอนที่ใช้ในงานวิจัย 
แสดงดังรูปที่ 1 เริ่มต้นจากค าตอบของนักศึกษาทุกคนและ
ค าตอบของเฉลยจะถูกส่งเข้าเป็น input ของระบบ จากนั้น
ระบบจะท าการประมวลผลเบื้องต้นโดยท าการตัดค า และลบ
สัญลักษณ์พิเศษต่างๆ เมื่อผ่านขั้นตอนประมวลผลเบื้องต้น
แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการเข้ารหัสโดย LSA และขั้นตอน
สุดท้ายคือการค านวณความเหมือนของข้อความโดยใช้
สมการที่น าเสนอ 

 

 
รูปที่ 1 ขั้นตอนการท างานของระบบที่น าเสนอ 

 
3.1 กำรประมวลผลเบื้องต้น 
 ค าเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายในตัว ดังนั้น 
การวัดความเหมือนของข้อความหรือประโยคจึงมีพื้นฐาน 
มาจากการวัดความเหมือนของค า แต่เนื่องจากภาษาไทย 
มีรูปแบบการเขียนค าหรือประโยคในรูปแบบเรียงต่อกัน 
โดยไม่มีสัญลักษณ์แสดงการแบ่งค า ดังนั้นก่อนที่จะพิจารณา
ความเหมือนของค าจึ งต้องมีการตัดค า  เพื่ อแยกค า 
ออกจากกัน แล้วจึงน าค าแต่ละค ามาพิจารณาความเหมือน
ของค าเชิงอรรถศาสตร์ต่อไป  
 งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือการแยกค าจาก ICU4J [10] และ
มีท าการลบสัญลักษณ์พิเศษต่างๆออกไป เช่นเครื่องหมาย
อัญประกาศ เครื่องหมายอัฒภาค เครื่องหมายจุลภาค  
เป็นต้น 
3.2 กำรเข้ำรหัสข้อควำม 
 ข้อความจะถูกเข้ารหัสให้อยู่ในรูปของเวกเตอร์ด้วยวิธี 
LSA ซึ่งการเข้ารหัสวิธีนี้ใช้สมมติฐานที่ว่าค าที่มีความหมาย

คล้ายกันจะมีค าอื่นๆที่อยู่รอบๆค านั้นเหมือนกัน การเข้ารหัส
ด้วย LSA เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากสามารถวัด 
ความเหมือนกันของเอกสาร พร้อมท้ังลดมิติของเวคเตอร์ที่ใช้
แทนค าแต่ละค าลงได้ โดยการยุบรวมค าที่มีความหมาย
เหมือนกัน อีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหาค าที่มีความหมาย
ก ากวมได้อีกด้วย [1, 11] การเข้ารหัสวิธีนีจ้ึงเป็นท่ีนิยมใช้กัน
อย่ างแพร่หลายในงานวิจัยทางด้านการประมวลผล
ภาษาธรรมชาติ เช่นในงานวิจัยของ [12], [13], [14], [15], 
[16]  
 ขั้นตอนของ LSA เริ่มจากการนับความถี่ของค าที่มี 
ในแต่ละเอกสาร (ในบทความนี้ เอกสารหมายถึงค าตอบ 
แต่ละค าตอบ) จากนั้นเป็นการให้น้ าหนักของค าโดยค าที่
ปรากฏในเอกสารมากจะมีน้ าหนักน้อยกว่าค าที่ปรากฏใน
เอกสารน้อย เทคนิคที่นิยมใช้ในการให้น าหนักของค าคือ  
TF-IDF ซึ่งค านวณได้จากสมการที่ (1)  โดยเป็นการน าค่า 
Term Frequency (TF) คู ณ กั บ  Invert Document 
Frequency (IDF) ซึ่งค่า TF นั้นน ามาจากจ านวนของค าๆ
นั้นที่ปรากฏในเอกสารหนึ่งๆ ขณะที่ค่า IDF น ามาจาก
จ านวนของเอกสารทั้งหมดหารด้วยจ านวนของเอกสารที่มี
ค าๆนั้นปรากฏอยู่ ดังนั้น IDF จะเป็นการปรับความส าคัญ
ของค า กล่าวคือค าที่ปรากฏบ่อยในเอกสารจะมีความส าคัญ
น้อยกว่าค าท่ีปรากฏเพียงเล็กน้อย   

𝑇𝐹 − 𝐼𝐷𝐹 = 𝑇𝐹 × 𝐼𝐷𝐹                  (1) 
 เมื่อผ่านขั้นตอนการเข้ารหัสด้วย TF-IDF แล้ว จะเป็น
การท า Singular Value Decomposition เพื่อลดมิติของค า 
โดยท าการยุบรวมค าที่มีความหมายคล้ายกันเข้าด้วยกัน   
3.3 สมกำรกำรวัดควำมเหมือนที่น ำเสนอ 
 วิธีการวัดความเหมือนของ Cosine Similarity จาก 
LSA มีข้อจ ากัดในการใช้วัดความเหมือนของประโยคที่บังคับ
ให้มีค าที่เฉพาะเจาะจง เช่นประโยคที่แสดงถึงความจ า  
ดังที่ยกตัวอย่างไว้ ในส่วนบทน า จากตัวอย่างข้างต้น  
เมื่อวัดความเหมือนของค าเชิงอรรถศาสตร์จาก LSA แล้ว 
พบว่ า  “ -32768” มี ค่ า ใกล้ เคี ยงกับ  “ -32767” มาก  
แต่ความเป็นจริงแล้ว “-32768” แตกต่างมากเมื่อเทียบกับ  
“-32767” เพราะนั่นแสดงถึงนักศึกษาไม่สามารถจ าขอบเขต
ของตัวแปรประเภท short ได้นั่นเอง 
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 งานวิจัยนี้จึงเสนอการวัดความเหมือนเพื่อลด False 
Positive เมื่อใช้วัดความเหมือนกับประโยคที่ เขียนโดย
ภ า ษ า ธ ร ร ม ช า ติ  ที่ ต้ อ ง มี ค า เ ฉ พ า ะ เ จ า ะ จ ง  
และค า เฉพาะเจาะจงนั้นไม่สามารถแทนด้วยค าที่มี
ความหมายใกล้เคียงเชิงอรรถศาสตร์ได้  โดยน าเสนอใน
สมการที่ (2)  

𝑆𝑖𝑚𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒𝑖 =
𝑑𝑜𝑐𝑖  ∙𝑟𝑒𝑓𝐴𝑛𝑠

‖𝑑𝑜𝑐𝑖‖‖𝑟𝑒𝑓𝐴𝑛𝑠‖
+ 𝛼𝛽𝑖                (2) 

ก าหนดให ้ 

 SimScore แทนคะแนนความเหมือนของประโยค 

 doci แทนค าตอบของนักศึกษาคนท่ี i 

 refAns แทนเฉลย 

 α แทนค่าน้ าหนักของค าที่จ าเป็นต้องมีในประโยค 

 β แทนคะแนนที่ใช้ตรวจสอบความเหมือนของค า
ที่จ าเป็นต้องมีในประโยคที่ i   

 โดยค่า β ค านวณได้จาก pseudocode ที่แสดงในรูป
ที่ 2 เมื่อ n แทนจ านวนค าเฉพาะเจาะจงที่ต้องมีในประโยคที่ 
i และ k แทนคะแนนของแต่ละค าเฉพาะเจาะจงนั้น  
 

 
รูปที่ 2 การค านวณค่า βi 

   
4. ผลกำรทดลองและกำรวิจำรณ์ 
 จากวิธีที่น าเสนอมานี้  ได้ท าการทดลองกับข้อมูล
ค าตอบจ านวน 156 ค าตอบรวมเฉลย ในวิชา 040613325 
หลักภาษาโปรแกรม ในระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาการ-
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
 ค าถามในการทดสอบครั้งนี้คือ “จากโปรแกรมที่
ก าหนดให้ เมื่อรันแล้วจะได้ผลลัพธ์แสดงบนหน้าจอว่า
อย่างไร เพราะเหตุใดจึงได้ผลลัพธ์เช่นนั้น” ซึ่งค าถามนี้
ต้องการวัดว่านักศึกษาสามารถจ าค่าขอบเขตของตัวแปร

ประเภท short ในภาษา Java ได้หรือไม่ ค าที่ส าคัญที่จะใช้
พิจารณาการให้คะแนนคือผลลัพธ์ที่แสดงที่หน้าจอ และค่า
ขอบเขตของตัวแปรประเภท short โดยประโยคเฉลยคือ 
“32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลงในตัวแปรประเภท 
short ซึ่ งตัวแปรประเภทนี้ เก็บค่าได้ตั้ งแต่  -32768 ถึง 
32767” ซึ่งเป็นล าดับของค าตอบที่ 1 ในตารางที่ 1 และ
ตารางที่ 2    
 จากผลการทดลองในตารางที่  1 แสดงให้ เห็นว่า 
การวัดความเหมือนโดย Cosine Similarity ไม่สามารถ 
แยกความแตกต่างของค าตอบล าดับที่ 1 ถึง 4 ได้ เนื่องจาก
ในเชิงอรรถศาสตร์พิจารณาว่า “-32766”, “-32767” และ
“-32768” มีความหมายคล้ายกันมาก แต่ส าหรับการท า
แบบทดสอบนั้ น  “-32766”, “-32767” และ“-32768”  
ถือว่ามีความแตกต่างกันมาก เนื่องจากเป็นการทดสอบความ
รู้จ าของนักศึกษา ดังนั้นในด้านการท าแบบทดสอบจะพบว่า 
ค าตอบล าดับที่ 2, 3, และ 4 แตกต่างกับค าตอบล าดับที่ 1 
อย่างสิ้นเชิง 
 ผลการทดลองจากตารางที่ 2 และตารางที่ 3 แสดง 
ให้เห็นว่า การวัดความเหมือนโดย DFP-Cosine Similarity 
สามารถแสดงค่าความแตกต่างของค าตอบได้ถูกต้องมากกว่า
การวัดความเหมือนของ Cosine Similarity กล่าวคือ สมการ
ที่น าเสนอสามารถแยกความแตกต่างของตัวเลขที่กล่าวมา
ข้างต้นได้อย่างชัดเจน จึงสามารถแยกความแตกต่างของ
ประโยคได้ถูกต้องมากยิ่งข้ึน 
 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงคะแนนความเหมือนที่วัดด้วย Cosine 
Similarity 10 อันดับแรก 

ล ำดับ
ของ

ค ำตอบ 

คะแนน
ควำม

เหมือนที่
วัดโดย 
Cosine 

Similarity 

ค ำตอบ 

1 
 
 
 

1.00 
 
 
 

32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลง 
ในตั วแปรประเภท short ซ่ึ งตั วแปร 
ประเภทนี้ เก็บค่าได้ตั้ งแต่  -32768 ถึง 
32767 
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ล ำดับ
ของ

ค ำตอบ 

คะแนน
ควำม

เหมือนที่
วัดโดย 
Cosine 

Similarity 

ค ำตอบ 

4 
 
 
 

1.00 
 
 
 

32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลง 
ในตั วแปรประเภท short ซ่ึ งตั วแปร
ประเภทนี้ เก็บค่าได้ตั้ งแต่  -32767 ถึง 
32768 

2 
 
 
 

0.99 
 
 
 

32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลง 
ในตั วแปรประเภท short ซ่ึ งตั วแปร
ประเภทนี้ เก็บค่าได้ตั้ งแต่  -32766 ถึง 
32767 

3 
 
 
 

0.99 
 
 
 

32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลง 
ในตั วแปรประเภท short ซ่ึ งตั วแปร
ประเภทนี้ เก็บค่าได้ตั้ งแต่  -32767 ถึง 
32766 

104 
 

0.84 
 

32767 เพราะค่าที่เก็บในตัวแปรยังอยู่ใน 
ขอบเขตที่เก็บได้ short [-32768, 32767] 

60 
 

0.84 
 

32767 เพราะตัวแปรชนิด short สามารถ 
เก็บค่าสูงสุดที่ 32767 

155 
 

0.83 
 

32767 เพราะชนิดตัวแปร short สามารถ 
เก็บค่าได้ถึง -32768 – 32767 

112 
 
 
 

0.81 
 
 
 

32767 เพราะ Datatype ประเภท short 
มีช่วงอยู่ที่ -32768 ถึง 32767 จึงสามารถ
เก็บค่าของ 32767 ในตัวแปรmax ได้และ
แสดงออกมา 

29 
 
 

0.80 
 
 

32767 เพราะตัวแปร max type short   
ซ่ึงมีขนาดที่สามารถเก็บได้ตั้งแต่ -32678 
ถึง 32767 

124 
 

0.79 
 

32767 เนื่องจาก data type ประเภท  
short สามารถรองรับช่วงของค่าได้ตั้งแต่ 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ตารางแสดงคะแนนความเหมือนที่วัดด้วย DFP-Cosine 
Similarity 10 อันดับแรก 

ล ำดับ
ของ

ค ำตอบ 

คะแนน
ควำม

เหมือนที่
วัดโดย 
DFP-

Cosine 
Similarity 

ค ำตอบ 

1 
 
 

 

4.00 
 
 
 

32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลง 
ในตั วแปรประเภท short ซ่ึ งตั วแปร 
ประเภทนี้ เก็บค่าได้ตั้ งแต่  -32768 ถึง 
32767 

104 
 

3.84 
 

32767 เพราะค่าที่เก็บในตัวแปรยังอยู่ใน 
ขอบเขตที่เก็บได้ short [-32768, 32767] 

155 
 

3.83 
 

32767 เพราะชนิดตัวแปร short สามารถ 
เก็บค่าได้ถึง -32768 – 32767 

112 
 
 

 

3.81 
 
 
 

32767 เพราะ Datatype ประเภท short 
มีช่วงอยู่ที่ -32768 ถึง 32767 จึงสามารถ
เก็บค่าของ 32767 ในตัวแปรmax ได้และ
แสดงออกมา 

108 
 
 

3.75 
 
 

32767 เพราะค่าของตัวแปร max คือ 
32767 อยู่ในช่วงของ type short ที่มีค่า 
ตั้งแต่ -32768 ถึง 32767 

106 
 
 
 

3.74 
 
 
 

32767 เนื่องจากประเภทของตัวแปร  
max เป็นตัวแปรชนิด short -32768 to   
32767 ซ่ึ ง ค่า  32767 ยั งอยู่ ในช่ ว งจึ ง
สามารถแสดงค าตอบออกมาได้ 

85 
 

3.74 
 

32767 short เก็บค่าได้ตั้งแต่ -32768   - 
32767 

58 
 
 

3.74 
 
 

32767 เพราะ data type ประเภท 
short สามารถเก็บค่าตัวแปรได้ 16 บิต 
หรือค่าตั้งแต่ -32768 จนถึง 32767 

109 
 
 

3.73 
 
 

32767 เพราะค่า 32767 ยังอยู่ในช่วงของ   
short ซ่ึงเป็น datatype ที่เก็บค่าได้มาก
สุด 32767 เก็บได้น้อยสุด -32768 

128 
 
 

3.73 
 
 

32767 เพราะฃนิดตัวแปล short 
สามารถเก็บค่าได้ตั้งแต่ -32768 ถึง 
32767 
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ตารางที ่3 ตารางแสดงคะแนนความเหมือนที่วัดด้วย DFP-Cosine 
Similarity ของค าตอบที่ 2, 3 และ 4 

ล ำดับ
ของ

ค ำตอบ 

คะแนน
ควำม

เหมือนที่
วัดโดย 
DFP-

Cosine 
Similarity 

ค ำตอบ 

2 
 
 
 

2.99 
 
 
 

32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลง 
ในตั วแปรประเภท short ซ่ึ งตั วแปร
ประเภทนี้ เก็บค่าได้ตั้ งแต่  -32766 ถึง 
32767 

3 
 
 
 

0.99 
 
 
 

32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลง 
ในตั วแปรประเภท short ซ่ึ งตั วแปร
ประเภทนี้ เก็บค่าได้ตั้ งแต่  -32767 ถึง 
32766 

4 
 
 
 

1.00 
 
 
 

32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลง 
ในตั วแปรประเภท short ซ่ึ งตั วแปร
ประเภทนี้ เก็บค่าได้ตั้ งแต่  -32767 ถึง 
32768 

  
 ในการวัดความถูกต้องนั้น งานวิจัยนี้พิจารณาค่าของ 
True Positive,  False Positive, True Negative  แ ละ 
False Negative โดย  

 True Positive หมายถึง ระบบสรุปว่าสองประโยค
มีความใกล้เคียงกันซึ่งเหมือนกับการสรุปผลจาก
มนุษย์  

 False Positive ห ม า ย ถึ ง  ร ะ บ บ ส รุ ป ว่ า ส อ ง
ประโยคมีความใกล้เคียงกัน แต่มนุษย์สรุปว่า
ต่างกัน  

 True Negative  หมายถึ ง  ร ะบบสรุปว่ าสอง
ประโยคมีความต่างกันซึ่งเหมือนกับการสรุปผล
จากมนุษย ์

 False Negative หมายถึ ง  ร ะบบสรุ ปว่ า สอง
ประโยคมีความต่างกัน แต่มนุษย์สรุปว่าใกล้เคียง
กัน 

 

 ตารางที่ 4 แสดงบางส่วนของค าตอบและล าดับของ
ค าตอบที่ใช้อธิบายประกอบกับตารางที่ 5 และตารางที่ 6 
โดยเมื่อแบ่งกลุ่มผลลัพธ์ออกเป็น 2 กลุ่ม ก าหนดให้กลุ่มที่ 1 
คือกลุ่มของประโยคที่มีความใกล้เคียงกันกับประโยคค าตอบ 
และกลุ่มที่ 2 คือกลุ่มที่มีความแตกต่างจากประโยคค าตอบ 
เมื่อใช้สมการเส้นตรงจุดตัดที่ 0.5 กับตารางที่ 5 จะได้ค่า 
True Positive = 4, False Positive = 1, True Negative  
= 4, False Negative = 0 ส าหรับตารางที่ 6 เมื่อใช้สมการ
เส้นตรงจุดตัดที่ 3.0 จะได้ค่า True Positive = 4, False 
Positive = 0 , True Negative = 4, False Negative = 0 
จากผลการทดลองนี้จึงสรุปได้ว่า วิธีที่น าเสนอสามารถวัดผล
ความเหมือนของข้อความได้และช่วยลด False Positive 
จาก LSA ได้อีกด้วย 
 
ตารางที่ 4 บางส่วนของค าตอบ 

ล ำดับของ
ค ำตอบ 

ค ำตอบ 

1 32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลง ในตัวแปร
ประเภท short ซ่ึงตัวแปร ประเภทนี้เก็บค่าได้ตั้งแต่  
-32768 ถึง 32767 

4 32767 เพราะค่าของตัวเลขนี้ถูกเก็บลง ในตัวแปร
ประเภท short ซ่ึงตัวแปรประเภทนี้เก็บค่าได้ตั้งแต่  
-32767 ถึง 32768 

13 -32767 เพราะมีการก าหนดค่าไว้  

15 32766 เพราะมีการก าหนดค่าไว้  

91 32768 เนื่องจากบรรทัดที่ 2 ให้ปริ้น max ที่ก าหนด 
เอาไว้ 

108 32767 เพราะค่าของตัวแปร max คือ 32767 อยู่
ในช่วงของ type short ที่มีค่าตั้งแต ่ -32768 ถึง 
32767  

110 ผลลัพธ์คือ 32767  

119 32767 เพราะ type short มีตัวเลขได้ตั้งแต่ -32768 
ถึง 32767 ซ่ึงค่า max นั้นยังอยู่ใน ขอบเขตของ type 
short  
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ล ำดับของ
ค ำตอบ 

ค ำตอบ 

151 32767 เพราะค่า 32767 เป็นค่าของตัวแปร max อยู่
ในช่วงของ short ซ่ึงเป็น datatype ที่มีค่า ตั้งแต่ -
32768 ถึง 32767  

 
ตารางที ่5 ผลลัพธ์เมื่อทดลอง cosine similarity กับ LSA 

ล ำดับ
ของ

ค ำตอบ 

คะแนนควำม
เหมือนของ
ประโยค 

ผลลัพธ์เมื่อใช้
จุดตัดที่ 0.5 

ผลลัพธ์จำก
กำรประเมิน
โดยมนุษย ์

91 0.01 แตกต่าง แตกต่าง 

15 0.12 แตกต่าง แตกต่าง 

13 0.31 แตกต่าง แตกต่าง 

110 0.50 แตกต่าง แตกต่าง 

151 0.66 ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

119 0.71 ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

108 0.75 ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

4 1.00 ใกล้เคียง แตกต่าง 

1 1.00 ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

 
ตารางที ่6 ผลลัพธ์เมื่อทดลองด้วยวธิีทีน่ าเสนอ 

ล ำดับ
ของ

ค ำตอบ 

วิธีที่ส ำเสนอ ผลลัพธ์เมื่อใช้
จุดตัดที่ 3.0 

ผลลัพธ์จำก
กำรประเมิน
โดยมนุษย ์

91 0.01 แตกต่าง แตกต่าง 

15 0.12 แตกต่าง แตกต่าง 

13 0.31 แตกต่าง แตกต่าง 

4 1.00 แตกต่าง แตกต่าง 

110 1.50 แตกต่าง แตกต่าง 

151 3.66 ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

119 3.72 ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

108 3.75 ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

1 4 ใกล้เคียง ใกล้เคียง 

5. สรุป 
 บทความนี้ได้น าเสนอสมการการวัดความเหมือนของ
ประโยคที่ใช้กับ Cosine Similarity ร่วมกับ LSA เพื่อลด
จ านวนการเกิด False Positive ในกรณีที่ค าบางค าเป็นค าที่
จ าเป็นและไม่สามารถใช้ความหมายทางอรรถศาสตร์ทดแทน
ได้ การทดลองพบว่าวิธีที่ส าเสนอสามารถลดจ านวนการเกิด 
False Positive ลงได้จริง ท าให้การวัดความเหมือนกันของ
ประโยคมีความถูกต้องเพิ่มมากข้ึน 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและตรวจหาปริมาณการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอสและ
คาร์เบนดาซิม ในหอมแดงและกระเทียม พ้ืนทีจ่ังหวัดพะเยา โดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ที่มีเครื่องตรวจ
วัดชนิดอัลตราไวโอเลต (HPLC-UV) เป็นตัวตรวจวัดในการวิเคราะห์ ซึ่งสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดคือ ตัวอย่าง 10 กรัม 
สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท ปริมาตร 15 มิลลิลิตร ก าจัดสิ่งเจือปนด้วยแมกนีเซียมซัลเฟต และละลายสารสกัดด้วยอะซิโตไนไตรล์
ก่อนน าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC-UV ผลของค่าร้อยละการได้กลับคืนอยู่ในช่วง 92-116 ขีดจ ากัดของการตรวจวัดสาร
คลอร์ไพริฟอสและคาร์เบนดาซิม เท่ากับ 0.05 และ 0.07 ตามล าดับ และขีดจ ากัดต่ าสุดเชิงปริมาณของสารคลอร์ไพริฟอสและ
คาร์เบนดาซิม เท่ากับ 0.1 และ 0.2 ตามล าดับ และพบการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์เบนดาซิมในหอมแดง เฉลี่ย
เท่ากับ 0.2 ± 0.03 และ 0.2 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ตามล าดับ มคี่าเกินคา่มาตรฐานการตกค้างของสหภาพยุโรป แต่ไม่
เกินค่ามาตรฐานการตกค้างของไทย และในกระเทียม มีการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอส เฉลี่ยเท่ากับ 1.1 ± 0.02 มิลลิกรัม
ต่อกิโลกรัม ซึ่งเกินค่ามาตรฐานการตกค้างของสหภาพยุโรป และมีการตกค้างของคาร์เบนดาซิมเฉลี่ย เท่ากับ 0.09 ± 0.01 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม  
 
ค าหลัก  คลอรไ์พริฟอส คาร์เบนดาซิม หอมแดง กระเทียม 

 
Abstract 
 These objective were study the optimum condition for extracting and determination of chlorpyrifos 
and carbendazim in shallots and garlics from Phayao province by high performance liquid chromatography 
equipped with ultraviolet detector (HPLC-UV). The results showed that the 10 grams of sample was suitable 
for extraction by ethyl acetate 15 mL, cleaned up by magnesium sulphate and dissolved by acetonitrile 
before analyze by HPLC-UV. The percentage of recovery was 92-116 percent. Limit of detection (LOD) for 
chlorpyrifos and carbendazim were 0.05 and 0.07 mg/kg respectively. Limit of quantification (LOQ) for 
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chlorpyrifos and carbendazim were 0.1 and 0.2 mg/kg respectively. Chlorpyrifos and carbendazim residue in 
shallots were 0.2 ± 0.03 and 0.2 ± 0.01 mg/kg respectively higher than EU MRLs. Chlorpyrifos residue in garlic 
were 1.1 ± 0.02 mg/kg in higher than the EU MRLs. Carbendazim residue in garlic were 0.09 ± 0.01 mg/kg. 
  
Keywords:  Chlorpyrifos Carbendazim Shallot Garlic 
 
1. บทน า 
 หอมแดงและกระเทียมเป็นเครื่องเทศที่คนไทยนิยม
น ามาบริ โภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากทั้งหอมแดงและ
กระเทียมเป็นส่วนประกอบในอาหารไทยเกือบทุกชนิด ทั้ง
อาหารคาวและอาหารหวาน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ช่วยใน
การดับกลิ่นคาวและเพิ่มรสชาติของอาหาร แหล่งเพาะปลูก
หอมแดงและกระเทียมที่ส าคัญของประเทศไทยมีอยู่ใน
ภาคเหนือตอนบน ซึ่งจังหวัดพะเยานับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มี
การเพาะปลูกหอมแดงและกระเทียมมากเป็นอันดับต้นๆ 
ของภาคเหนือ [1] และถือได้ว่าหอมแดงและกระเทียมเป็น
พืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งของจังหวัดพะเยา ให้ผลผลิตหอมแดง
และกระเทียมประมาณ 20 ,165 และ 5 ,158 ตันต่อปี 
ตามล าดับ โดยมีพื้นท่ีปลูกมากในอ าเภอเมืองและอ าเภอดอก
ค าใต้ ซึ่งต าบลจ าป่าหวาย เป็นต าบลที่มีพื้นที่ปลูกหอมแดง
และกระเทียมมากท่ีสุดในอ าเภอเมืองพะเยา [2] ส่วนอ าเภอ
ดอกค าใต้ ต าบลที่มีพื้นที่ปลูกหอมแดงและกระเทียมมาก
ที่สุดคือ ต าบลคือเวียงและต าบลบ้านถ้ า ตามล าดับ [3] 
ส าหรับการปลูกหอมแดงและกระเทียม เกษตรกรนิยมใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตจ านวนมากและราคา
สูง โดยเฉพาะสารคลอร์ไพริฟอสจะใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการ
หยอดเมล็ดพันธุ์ และทุกๆ 7-10 วัน หลังจากนั้น และจาก
การศึกษาที่ผ่านมาพบการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอสใน
ตัวอย่างกระเทียมบริเวณรอบกว๊านพะเยาที่ความเข้มข้น 
7.785 ± 9.872 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [4] ส่วนสารเคมีก าจัด
วัชพืชจะมีการฉีดพ่นก็ต่อเมื่อมีวัชพืชขึ้นบริเวณแปลงปลูก
เท่านั้น และอีกปัญหาหนึ่งท่ีส าคัญของการปลูกหอมแดงและ
กระเทียมคือการเกิดโรคแอนแทรคโนสมีสาเหตุเกิดจากเช้ือ
รา ซึ่งอาจจะพบโรคนี้ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มปลูก โรคนี้จะท าให้ใบ
เน่าเสีย ต้นแคระแกรน เกษตรกรจะป้องกันและก าจัดโดย
การฉีดพ่นด้วยสารเคมีก าจัดเช้ือราคาร์เบนดาซิม เพื่อเป็น

การลดการสะสมเช้ือ และหากยังมีการระบาดของโรค
ดังกล่าวอยู่ก็จะท าการฉีดพ่นซ้ าอีกทุกๆ 5 วัน โดยงานวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดและ
ตรวจหาปริมาณการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอสและ     
คาร์เบนดาซิม ในหอมแดงและกระเทียม พื้นที่จังหวัดพะเยา 
โดยใช้เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) 
 
2. อุปกรณ์และวิธ ี
สารเคมี 
 สารเคมีก าจัดศัตรูพืชมาตรฐานคลอร์ไพริฟอส และคาร์
เบนดาซิม เอทิลอะซิเตท (AR grade) อะซิโตไนไตรล์ (HPLC 
grade) และ (AR grade) เมทานอล (HPLC grade) อะซิโตน 
(AR grade) แมกนีเซียมซัลเฟต และโซเดียมคลอไรด์ 
การเก็บตัวอย่าง 
 เก็บตัวอย่างหอมแดงและกระเทียมจากอ าเภอเมือง 
และอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ระหว่างเดือนมกราคม
ถึงมิถุนายน 2561 โดยน าตัวอย่างที่ได้มาปั่นจนละเอียดด้วย
เครื่องปั่น (Blender) เก็บตัวอย่างในปริมาณ 20 กรัม แล้ว
น าไปแช่ในตู้แช่อุณภูมิ -20 องศาเซลเซียสจนกว่าจะท าการ
วิเคราะห์ 
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด 
 ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสารคลอร์ไพริฟอส
และคาร์เบนดาซิม โดยดัดแปลงจากวิธีการของ Sapbumrer 
et al. [4] Anastassiades et al. [5] และ Xu et al. (2018) 
[6] ท าการศึกษาน้ าหนักตัวอย่าง (10, 15 และ 20 กรัม) 
ปริมาตรของตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัด (10, 15 และ 20 
มิลลิลิตร) ชนิดของตัวท าละลายที่ใช้ในการสกัด (เอทิลอะซิ
เตต อะซิโตน และอะซิโตไนไตรล์) ชนิดของสารละลายใน
การละลายสารสกัด (เมทานอล และอะซิโตไนไตรล์) ก่อน
น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC-UV โดยการศึกษาหา
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สภาวะที่เหมาะสมจะพิจารณาจากค่าร้อยละของการได้
กลับคืน (% Recovery) 
 ศึกษาร้อยละการได้รับกลับคืน (%Recovery) โดยใช้
เอทิลอะซิเตตในการสกัด โดยน าตัวอย่าง 10 กรัม ใส่ลงใน
หลอดเซนติฟิวขนาด 50 มิลลิลิตร จากนั้นเติมสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชมาตรฐาน ที่ความเข้มข้น 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม ลงในตัวอย่าง ปิดฝาแล้วเขย่าด้วยมือและเครื่อง
ผสมสารละลาย (Vertex) เติมแมกนีเซียมซัลเฟตเพื่อก าจัด
สิ่งเจือปน แล้วน าไปปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) น าสารสกัดที่
ได้มาระเหยแห้งด้วยเครื่องระเหยแห้งแบบหมุน (Rotary 
evaporator) และละลายด้วยสารละลายอะซิโตรไนไตรล์ 
ปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร กรองด้วยตัวกรองแบบเมมเบรน
( Syringe filter) ช นิ ด ไ น ล อ น  ( Nylon) ข น า ด  0.45 
ไมโครเมตร ก่อนน าไปวิเคราะห์ผลด้วย HPLC-UV 
 ศึกษาขีดจ ากัดต่ าสุดของการตรวจวัดโดยท าการ
ตรวจวัดความเข้มข้นของสารละลายมาตรฐานคลอไพริฟอส    
และคาร์เบนดาซิม ท่ีความเข้มข้น 0.01, 0.03, 0.05, 0.1, 
0.3, 0.5, 1.0, 3.0 และ 5.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม น าข้อมูลที่
ได้มาสร้างกราฟมาตรฐาน ค านวณค่าขีดจ ากัดในการ
ตรวจวัด (Limit of Detection; LOD) และขีดจ ากัดต่ าสุดใน
เชิงปริมาณ (Limit of Quantitation; LOQ) 
การตรวจวิเคราะห ์
 สกัดตัวอย่างด้วยสภาวะที่เหมาะสมข้างต้น และน ามา
วิเคราะห์ด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง 
(HPLC) ที่มีเครื่องตรวจวัดชนิดอัลตราไวโอเลต (UV) เป็นตัว
ตรวจวัด เฟสเคลื่อนที่ที่ใช้ คือ อะซิโตไนไตรล์ต่อน้ า (90:10 
v/v) ส าหรับสารคลอไพริฟอส และอะซิโตไนไตรล์ต่อน้ า 
(50:50 v/v) ส าหรับสารคาร์เบนดาซิม ที่อัตราการไหลของ
เฟสเคลื่อนที่ 1 มิลลิลิตรต่อนาที ความยาวคลื่นที่ใช้ในการ
ตรวจวัดสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์เบนดาซิม เท่ากับ 197 
และ 280 นาโนเมตร ตามล าดับ  
 
3.ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัด 
 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัด ส าหรับการวิเคราะห์หา
ปริมาณการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์เบนดาซิม 

ในหอมแดงและกระเทียม คือ น้ าหนักตัวอย่าง 10 กรัม สกัด
ด้วยเอทิลอะซิเตท ปริมาตร 15 มิลลิลิตร และละลายสาร
สกัดด้วยอะซิโตไนไตรล์ก่อนน าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง 
HPLC-UV เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Ata et al. ที่ใช้เอทลิอะ
ซิเตทในการสกัดผัก และอะซิโตไนไตรล์ละลายสารสกัดก่อน
น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC [7] งานวิจัยนี้ให้ค่าร้อยละ
การได้กลับคืน อยู่ในช่วง 92-116 (แสดงดังตารางที่ 1) ซึ่งถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามมาตรฐาน AOAC [8] 
 
ตารางที่ 1 ผลการหาร้อยละการได้กลับคืน (%Recovery) ของการ
สกัดที่ความเข้มข้น 3 และ 5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

ตัวอย่าง 

ความ
เข้มข้น 
(มก./
กก.) 

  ร้อยละการได้กลับคืน (n=3) 
ค่าเฉลี่ย ± ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

คลอร์ไพริฟอส คาร์เบนดาซมิ 

หอมแดง 
3 106.60 ± 1.69 116.28 ± 2.17 

5 116.36 ± 2.72 98.05 ± 1.19 

กระเทียม 
3 95.36 ± 3.03 92.54 ± 0.39 

5 92.01 ± 1.73 110.80 ± 1.97 

 
ผลการศึกษาขีดจ ากัดต่ าสุดของการตรวจวัด 
 ค านวนค่ าขี ดจ ากั ดของการตรวจวัด  ( Limit Of 
Detection; LOD) และขีดจ ากัดต่ าสุดในเชิงปริมาณ (Limit 
Of Quantification; LOQ) จากสูตรของ Miller and Miler, 
1988 [9] 

LOD = Mean + 3SD 
LOQ = Mean + 10SD 

 
 จากการศึกษา LOD ของสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์
เบนดาซิม เท่ากับ 0.05 และ 0.07 ตามล าดับ และ LOQ 
ของสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์เบนดาซิม เท่ากับ 0.1 และ 
0.2 ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ค่าขีดจ ากัดของการตรวจวัด และค่าขีดจ ากัดต่ าสุดเชิง
ปริมาณ  

สารเคมีก าจดัศัตรูพืช 
LOD 

(mg/kg) 
LOQ 

(mg/kg) 

คลอร์ไพริฟอส 0.05 ± 0.02 0.1 ± 0.01 
คาร์เบนดาซิม 0.07 ± 0.03 0.2 ± 0.03 

 
ผลการตกค้างของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในตัวอย่าง 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณการตกค้างของสารคลอร์ไพริ
ฟอสในหอมแดง จ านวน 22 ตัวอย่าง พบการตกค้าง 17 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 77) ปริมาณเฉลี่ย เท่ากับ 0.2 ± 0.03 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ซึ่งมีปริมาณการตกค้างของสารคลอร์ไพ
ริฟอสในหอมแดงเกินค่ามาตรฐานการตกค้างของสหภาพ
ยุโรป ที่ก าหนดไว้ที่ 0.05 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [10] แต่ไม่
เกินค่ามาตรฐานของไทย ที่ก าหนดไว้ที่ 0.2 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม [11] และในกระเทียม จ านวน 27 ตัวอย่าง พบการ
ตกค้าง 20 ตัวอย่าง (ร้อยละ 74) ปริมาณเฉลี่ย เท่ากับ 1.1 
± 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (แสดงดังตารางที่ 3) โดยพบว่า
ตัวอย่างที่ตกค้างทั้งหมดมีปริมาณการตกค้างเกินแต่ส าหรับ
ประเทศไทยไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานก าหนดไว้  
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Sapbumrer et al. ที่ตรวจพบการ
ตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอสในตัวอย่างกระเทียม จาก
บริเวณรอบกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เกินค่ามาตรฐานการ
ตกค้างเช่นเดียวกัน [4] 
 จากการวิเคราะห์ปริมาณการตกค้างของสารคาร์เบน
ดาซิมในหอมแดง จ านวน 22 ตัวอย่าง พบการตกค้าง 16 
ตัวอย่าง (ร้อยละ 72) ปริมาณเฉลี่ย เท่ากับ 0.2 ± 0.01 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (แสดงดังตารางที่ 3) ซึ่งมีปริมาณการ
ตกค้างของสารคาร์เบนดาซิมในหอมแดงเกินค่ามาตรฐาน
การตกค้างของสหภาพยุโรป ที่ก าหนดไว้ที่ 0.1 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม [10] แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานของไทย ที่ก าหนดไว้ท่ี 3 
มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [11] เช่นเดียวกับงานวิจัยของ Xu et 
al. (2018) ที่ตรวจพบการตกค้างของสารคาร์เบนดาซิมใน
ตัวอย่างหอมแดงเกินค่ามาตรฐานการตกค้าง [6] และใน
กระเทียม จ านวน 27 ตัวอย่าง พบการตกค้าง 3 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 11) ปริมาณเฉลี่ย เท่ากับ 0.09 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม ซึ่งพบว่าปริมาณการตกค้างของสารคาร์เบนดาซิม
ในหอมแดงไม่เกินค่ามาตรฐานการตกค้างของสหภาพยุโรป 
ที่ก าหนดไว้ที่ 0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [10] แต่ส าหรับ
ประเทศไทยไม่มีการก าหนดค่ามาตรฐานก าหนดไว้ [11] แต่
มีปริมาณการตกค้างต่ ากว่างานวิจัยของ Xu et al. (2018) ที่
ตรวจพบการตกค้างของสารคาร์เบนดาซิมในตัวอย่าง
กระเทียมสูงถึง 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม [6] อาจเป็นเพราะ
ปริมาณการใช้สารน้อยกว่า ท าให้พบปริมาณการตกค้างใน
ตัวอย่างต่ ากว่า 
 ปริมาณการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์เบน
ดาซิมในหอมแดง จังหวัดพะเยา เมื่อน ามาเทียบกับค่า
มาตรฐานการตกค้างของสหภาพยุโรปแล้ว ตัวอย่างหอมแดง
ส่วนใหญ่มีปริมาณการตกค้างเกินค่ามาตรฐานของสหภาพ
ยุโรป แต่ไม่เกินค่ามาตรฐานการตกค้างของไทย อาจเพราะ
เนื่องจากการก าหนดค่ามาตรฐานการตกค้างของสหภาพ
ยุโรปนั้นยึดหลักส าคัญคือปริมาณของสารเคมีตกค้างที่พบใน
อาหาร ต้องปลอดภัยส าหรับผู้บริโภค ต้องน้อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ [10] แต่การก าหนดค่ามาตรฐานการตกค้างของ
ไทยนั้นมาจากการก าหนดเพื่อการค้ามากกว่าความปลอดภัย
ของผู้บริโภค ท าให้มีการก าหนดค่ามาตรฐานการตกค้าง
แตกต่างกัน ส่วนตัวอย่างกระเทียม เมื่อน ามาเทียบกับค่า
มาตรฐานการตกค้างของสหภาพยุโรปแล้ว มีตัวอย่ าง
กระเทียมที่มีปริมาณการตกค้างเกินค่ามาตรฐานของสหภาพ
ยุโรป แต่ส าหรับค่ามาตรฐานการตกค้างของไทยยังไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานของทั้งสารคลอร์ไพริฟอสและคารเ์บนดา
ซิม เนื่องมาจากการก าหนดค่ามาตรฐานการตกค้างของไทย
อาจจะยังไม่ครอบคลุมในเรื่องของสารเคมีก าจัดศัตรูพืชที่ใช้
กับผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมี
การวิจัยเพิ่มเติม เพื่อสามารถก าหนดค่ามาตรฐานความ
ปลอดภัย ส าหรับใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงความตลอดภัยตอ่ไป
ในอนาคต 
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ตารางที่ 3 ปริมาณการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์เบนดาซิม 
ในหอมแดงและกระเทียม จังหวัดพะเยา 

 
4. สรุปผลงานวิจัย 
 สภาวะที่เหมาะสมในการสกัด เพื่อหาปริมาณการ
ตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์เบนดาซิมในหอมแดง
และกระเทียม จังหวัดพะเยา ด้วยเครื่อง HPLC-UV คือ 
น้ าหนักตัวอย่าง 10 กรัม สกัดด้วยเอทิลอะซิเตท ปริมาตร 
15 มิลลิลิตร และละลายสารสกัดด้วยอะซิโตไนไตรล์ก่อน
น าไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง HPLC-UV จากวิธีการสกัดดังกล่าว
ข้างต้น ช่วงความเป็นเส้นตรงที่ดี มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
(R2) ของสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์เบนดาซิม เท่ากับ 
0.9973 และ 0.9974 ตามล าดับ LOD ของสารคลอร์ไพริ
ฟอสและคาร์เบนดาซิม เท่ากับ 0.05 และ 0.07 ตามล าดับ 
และ LOQ ของสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์เบนดาซิม เท่ากับ 
0.1 และ 0.2 ตามล าดับ ค่าร้อยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สัมพันธ์ (%RSD) ของสารคลอร์ไพริฟอส เท่ากับ 0.87 และ 
0.24 และสารคาร์เบนดาซิม เท่ากับ 0.12 และ 0.50 
และ %Recovery ของสารคลอร์ไพริฟอสและคาร์เบนดาซิม 
อยู่ใน 92-116  
 ปริมาณการตกค้างของสารคลอร์ไพริฟอสใน
หอมแดง จ านวน 22 ตัวอย่าง พบการตกค้าง 17 ตัวอย่าง 
(ร้อยละ 77) ปริมาณเฉลี่ย เท่ากับ 0.2 ± 0.03 มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม และในกระเทียม จ านวน 27 ตัวอย่าง พบการ
ตกค้าง 20 ตัวอย่าง (ร้อยละ 74) ปริมาณเฉลี่ย เท่ากับ 1.1 
± 0.02 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ส่วนปริมาณการตกค้างของสาร
คาร์เบนดาซิมในหอมแดง จ านวน 22 ตัวอย่าง พบการ
ตกค้าง 16 ตัวอย่าง (ร้อยละ 72) ปริมาณเฉลี่ย เท่ากับ 0.2 
± 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม และในกระเทียม จ านวน 27 
ตัวอย่าง พบการตกค้าง 3 ตัวอย่าง (ร้อยละ 11) ปริมาณ

เฉลี่ย เท่ากับ 0.09 ± 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จากข้อมูล
การตรวจพบสารตกค้างในหอมแดงและกระเทียม พบว่า 
หอมแดงและกระเทียมมีปริมาณการตกค้างเกินค่ามาตรฐาน
การตกค้างของสหภาพยุโรป ซึ่งก าหนดปริมาณการตกค้างไว้
ค่อนข้างต่ า (0.05-0.1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม) [10] เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่าผลผลิตหอมแดงและ
กระเทียมยังคงมีปัญหาเรื่องความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ดังนั้น ข้อมูลการตกค้างดังกล่าวจะมีประโยชน์ในการน าไป
ประเมินความปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไป 
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สารเคมี
ก าจัด

ศัตรูพืช 
ตัวอย่าง 

จ านวน
ตัวอย่าง 

จ านวน
ที่ตรวจ

พบ  

ความเข้มข้นของสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืชที่ตรวจพบ (mg/kg) 

MRLs  
(mg/kg) 

Min Max 
   Mean 

± SD 
TH EU 

คลอร์
ไพริ
ฟอส 

หอมแดง 22 17 0.01 0.5 0.2±0.03 0.2 0.05 

กระเทียม 27 20 0.1 2.6 1.1±0.02  0.2 0.05 

คาร์เบน
ดาซิม 

หอมแดง 22 16 0.05 0.9 0.2±0.01  3 0.1 

กระเทียม 27 3 0.04 0.1 0.09±0.01 3 0.1 
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บทคัดยอ 

ไทยเด็กซ เซ็ท50 อีทีเอฟ (TDEX)เปนกองทุนรวมอีทีเอฟหุนท่ีมีนโยบายสรางผลตอบแทนใหใกลเคียงกับผลตอบแทน
ของดัชนี SET50 การศึกษาวิจัยช้ินน้ีมุงหวังเพ่ือศึกษาเก่ียวกับการใช ฟชเชอร ทรานสฟอรม อินดิเคเตอร เปนเครื่องมือชวยใน
การตัดสินใจลงทุนใน TDEX และเพ่ือหาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมสําหรับการซื้อหรือขาย TDEX โดยตองการใหไดกําไรมาก
ท่ีสุด และโอกาสท่ีจะตัดสินใจถูกตองมากท่ีสุด โดยทดสอบกับขอมูลราคาปดในแตละวันของTDEX ตั้งแตวันท่ี 6 กันยายน 
2550 จนถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 จากผลการวิจัยพบวาคาพารามิเตอรท่ีเหมาะสมกับการตัดสินใจลงทุนใน TDEX โดยใช 
ฟชเชอร ทรานสฟอรม อินดิเคเตอร คือ 2-6 วัน จากการลงทุนท้ังหมดมีโอกาสท่ีจะตัดสินใจถูกตองประมาณรอยละ 50.82-
61.74 และกําไรสุทธิจากการลงทุนมีคาตั้งแต 231.91%-373.39% โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 262.69%  

คําหลัก:  ไทยเด็กซ เซ็ท50 อีทีเอฟ ฟชเชอร ทรานสฟอรม   

 
Abstract 

ThaiDEX SET50 ETF (TDEX) is an open-end Equity ETF fund listed on SET which will invest in 
SET50 stocks weighted by market capitalization. This research aims to study how to use the Fisher 
transform indicator as a tool for decision making in the TDEX trading and to find the appropriate 
parameters for trading the TDEX in order to make the most accurate decision and maximize profit.  
This research uses the daily closing price of the TDEX since September 6, 2007 until July 26, 2018. The 
results show that the appropriate parameters of Fisher transform indicator for trading TDEX is 2-6 days. 
The probability of making profits in trading is about 50.82%-61.74% and the net profit is about 231.91% -
373.39% with an average of 262.69%. 

Keywords: ThaiDEX, SET50, ETF, Fisher transform   
                                                 

1. บทนํา 
 กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETF ยอจาก Exchange Traded 
Fund) หมายถึง กองทุนท่ีทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย โดยนักลงทุนสามารถซื้อหรือขาย ETF ได
โดยสะดวกเหมือนกับหุนตัวหน่ึง ซึ่งจัดตั้งข้ึนโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน (บลจ.) โดยมีนโยบายท่ีจะบริหาร

สินทรัพยใหไดผลตอบแทนตามดัชนีอางอิงตามท่ีประกาศไว
ในหนังสือช้ีชวน  
 นักลงทุนสามารถตรวจสอบนโยบายการลงทุน ผลการ
ดําเนินงาน และการถือครองหลักทรัพยไดตลอดเวลา และ
นักลงทุนอาจใช ETF เปนเครื่องมือกระจายความเสี่ยงในการ
ลงทุนได เน่ืองจากการลงทุนใน ETF น้ันสามารถลงทุนใน
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สินทรัพยท่ีหลากหลายโดยใชเงินนอยและไมตองวิเคราะหหุน
รายตัว ท้ังยังมีโอกาสรับผลตอบแทนตามดัชนีอางอิง และมี
โอกาสรับเงินปนผลดวย  
 ETF น้ันอาจแบงออกไดหลายประเภท โดยข้ึนอยูกับ 
นโยบายในการสรางผลตอบแทน เชน  
 - Equity ETF / Index ETF สรางผลตอบแทนอางอิง 
   ดัชนีราคาหุนในประเทศ 

- Sector ETF สรางผลตอบแทนอางอิงดัชนีราคาหุน 
  กลุมอุตสาหกรรม 
- Foreign ETF: สรางผลตอบแทนอางอิงดัชนีราคาหุน 
  ตางประเทศ 
- Gold ETF:สรางผลตอบแทนอางอิงดัชนีราคาทองคํา 
- Bond ETF: สรางผลตอบแทนอางอิงดัชนีราคาตรา 
  สารหน้ี เปนตน 
ThaiDEX SET50 ETF หรือ TDEX เปนกองทุนรวม 

ETF หุน (Equity ETF) ตัวแรกของประเทศไทยท่ีเปดใหซื้อ
ขายตั้ งแต วัน ท่ี  6 กันยายน2550 โดยมีน โยบายสราง
ผลตอบแทนใหใกลเคียงกับผลตอบแทนของดัชนี SET50 
การลงทุนใน TDEX เสมือนกับการซื้อหุนใน SET50 Index 
พรอมกัน แตแตกตางกับการลงทุนในกองทุน SET50 ปกติ 
เพราะการซื้อขาย TDEX เปนการซื้อขายแบบ Real-Time 
เหมือนกับหุนอ่ืนๆ ท่ัวไป และไดราคา ณ ตอนท่ีซื้อหรือขาย 
โดยอาจจะซื้อขายผานโบรกเกอร หรือซื้อขาย Online เปน
ตน แตการซื้อกองทุน SET50 ปกติน้ันนักลงทุนจะไมรูราคาท่ี
ซื้อหรือขายจนกวาจะสิ้นวันทําการ นอกจากน้ันการลงทุนใน 
TDEX ยังมีนโยบายการจายเงินปนผลในแตละปอีกดวย 
ลาสุดผลตอบแทนเงินปนผล 2.64% (ขอมูลอางอิงจาก 
www.settrade.com ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561) 

เน่ืองจากนโยบายในการสรางผลตอบแทนของ TDEX 
คือใหไดรับผลตอบแทนใกลเคียงกับการข้ึนลงของดัชนี 
SET50 มากท่ีสุด จึงไดกําหนดราคาตอหนวยของ TDEX  ให
เปนสัดสวน 1 ใน 100 ของดัชนี SET50 ในขณะน้ัน เชน
ดัชนี SET50 อยู ท่ี  1100 จุด TDEX ก็จะมีราคา 11 บาท 
และจะขยับข้ึนลงทีละ 1 สตางคซึ่งถือวามีความละเอียดมาก
เพ่ือใหผันแปรข้ึนลงตามดัชนี SET50 มากท่ีสุด และประกอบ
กับจํานวนข้ันต่ําท่ีซื้อขายคือ 100 หนวย ซึ่งจะทําใหการซื้อขาย

ข้ันต่ําแตละครั้งจะเทากับดัชนี SET50 พอดี  
จุดเดนของการลงทุนใน TDEX น้ันมีหลายประการเชน 
- ทําใหนักลงทุนสามารถสรางพอรตโฟลิโอดวยหุน 
  ขนาดใหญในดัชนี SET50 ไดอยางสะดวก 
- ทําใหนักลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงไปในหุน   
  50 หลักทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากมูลคา 
  ของหลักทรัพยในดัชนี SET50 มีสัดสวนประมาณ 
  80%เมื่อเทียบกับมูลคาตลาดท้ังหมด  
- การลงทุนใน TDEX น้ันถือไดวาเปนเครื่องมือในการ 

    ลงทุนท่ีมีตนทุนการซื้อขายไมสูง  
เน่ืองจากการลงทุนในหลักทรัพยมีความเสี่ยง นักลงทุน

ท่ีตองการกําไร ตองมีความรู ความชํานาญ ความรอบคอบ 
รวมท้ังความรวดเร็วและแมนยําในการลงทุน เพ่ือเพ่ิมผล
กําไรจากการลงทุนและลดความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนได ซึ่งการ
วิเคราะหหลักทรัพย เพ่ือการลงทุนน้ันอาจทําไดหลาย
แนวทางเชน การวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค  การวิเคราะห
ปจจัยพ้ืนฐาน หรือ การวิเคราะหจิตวิทยาตลาด เปนตน  

[1] การวิเคราะหปจจัยทางเทคนิคเปนวิธีการวิเคราะห
ทิศทางการลงทุนท่ีนิยมใช กันมากโดยอาศัยราคาของ
หลักทรัพยมาวาดเปนกราฟ เพ่ือประกอบกับการใชเครื่องมือ
ชนิดตางๆ อีกมากมาย เชน คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (Moving 
Average) RSI(Relative Strength Index) MACD (Moving 
Average Convergence Divergence) ห รื อ  ฟ ช เ ช อ ร 
ทรานสฟอรม อินดิเคเตอร (Fisher transform indicator) 
เปนตน เพ่ือชวยวิเคราะหแนวโนมหรือทิศทางของราคา และ
หาจังหวะในการตัดสินใจซื้อหรือขายหลักทรัพย  

ฟชเชอร ทรานสฟอรม อินดิเคเตอร ในงานวิจัยน้ีจะขอ
ใชแทนดวยFisherเพ่ือสะดวกในการกลาวถึง  

[2],[3] Fisher เปนเครื่องมือท่ีคิดข้ึนโดย จอหน เอล
เลอร (John Ehlers) ในปพ.ศ.2545 ท่ีเกิดข้ึนจากแนวคิด
ท่ีวาราคาหลักทรัพยสวนใหญน้ันจะมกีารแจกแจงความนาจะ
เปนท่ีไมเปนไปตามการแจกแจงแบบปกติ และถานําขอมูล
ของราคาหลักทรัพยเหลาน้ีมาทําการปรับคาใหอยูในชวง
ตั้งแต 0 ถึง 1 กราฟการแจกแจงความนาจะเปนของขอมูลท่ี
ถูกปรับคาเหลาน้ีจะมีลักษณะคลายกับคลืน่ไซน(Sine wave)  
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รูปที่ 1 กราฟราคาปดของTDEX กับ ฟชเชอรทรานสฟอรมอินดิเคเตอร (ขอมูลต้ังแต 6 กันยายน 2550 ถึง 26 กรกฎาคม 2561) 
 

 
    รูปที่ 2 กราฟการแจกแจงความถี่ของราคาปด TDEX 
  

 
    รูปที่ 3 กราฟการแจกแจงความถี่ของราคาปด TDEX ที่ถูกปรับ 
             ใหมีคาต้ังแต 0 ถึง 1 
 

[4] Fisher จะทําการแปลงขอมูลท่ีถูกปรับเหลาน้ีใหมี
การแจกแจงความนาจะเปนใกลเคียงกับการแจกแจงแบบ
ปกติ โดยอาศัยสมการท่ี (1)  

      𝑦𝑦 = 0.5 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙 �1+𝑥𝑥
1−𝑥𝑥

�                              (1) 

เมื่อ y คือ ขอมลูท่ีถูกปรับใหมีการแจกแจงใกลเคียงกับ 
            การแจกแจงแบบปกต ิ
     x คือ ขอมูลเริ่มตน (ในท่ีน้ีคือราคาหลักทรัพย)  

ขอมูลท่ีไดจากสมการท่ี (1) เมื่อนําไปวาดเปนกราฟจะ
ไดกราฟท่ีมีลักษณะเปนเสนโคงท่ีเรียบและตอเน่ือง แตจะมี
การหักมุมท่ีจุดสูงสุดหรอืจุดต่ําสุดของโคงซึ่งจะชวยใหงายตอ
การสังเกตวาราคาหลักทรัพยน้ัน มีแนวโนมเปนขาข้ึนหรือ 
ขาลง(bullish or bearish) ซึ่งนําไปสูการพิจารณาหาจังหวะ
ท่ีเหมาะสมในการสงคําสั่งซื้อหรือขายตอไป 

จากขอมูลราคาปดของ TDEX ท่ีรวบรวมมาเพ่ือศึกษา
เมื่อนํามาวาดกราฟโดยจําแนกตามชวงเวลาท่ีเก็บรวบรวม
ขอมูลจะไดกราฟดังรูปท่ี 1 และถานําราคาปดในแตละวันมา
วาดกราฟการแจกแจงความ ถ่ี โดยจํ าแนกตามราคา
หลักทรัพยจะไดกราฟดังรูปท่ี 2 และถานําราคาปดเหลาน้ีมา
ปรับใหมีคาตั้งแต 0 ถึง 1 จะไดกราฟดังรูปท่ี 3  ซึ่งจะเห็นได
อยางชัดเจนวาสอดคลองกับหลักการของ Fisher ท่ีไดกลาว
มาขางตน  

งานวิจัยน้ีอาศัยการวิเคราะหปจจัยทางเทคนิค โดยใช
กราฟของราคาปดในแตละวันของTDEX ประกอบกับ Fisher
เปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจลงทุนใน TDEX เพ่ือให
ทราบวานักลงทุนควรจะปรับคาพารามิเตอรของ Fisher 
ใหเทากับเทาใดจึงจะไดคาท่ีเหมาะสมสําหรับการสงคําสั่งซื้อ
หรือขาย TDEX เพ่ือใหผลตอบแทนจากการลงทุนหรือกําไรท่ี
มากท่ีสุด และมโีอกาสท่ีจะตัดสินใจถูกตองมากท่ีสุด  

จากการคนควางานวิจัยตามแหลงขอมูลตางๆไมพบวา
มีงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยตรงหรือคลายกับงานท่ีศึกษาในครั้ง
น้ี อาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ เชน 

- ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดเปดดําเนินการ
มาเปนระยะเวลาเพียง 40 กวาปซึ่งถือวาไมนานเมื่อเทียบกับ
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ในตางประเทศและ TDEX ไดเริ่มมีการซื้อขายมากวา 10 ป 
แตเพ่ิงไดรับความนิยมเมื่อไมนานมาน้ี  

- นักวิชาการสวนหน่ึงไมไดทําการลงทุนในหลักทรัพย
ทําใหไมเขาใจปญหาท่ีแทจริงจึงไมสนใจท่ีจะทําวิจัย 

- การตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย หรือการวิเคราะห
หลักทรัพยน้ันมีวิธีการหรือเครื่องมือมากมาย ทําใหงานวิจัย
น้ันมีความหลากหลายโอกาสท่ีจะคลายหรือซ้ํากันยาก 

- นักลงทุนสวนใหญไมสนใจทําวิจัย เพราะมุงเนนท่ี
ผลประโยชนจากการลงทุนมากกวาการทําวิจัย 

- นักวิจัยหรือนักลงทุนท่ีคนพบวิธีการท่ีเหมาะสมมักไม
เปดเผยขอมูลหรือวิธีการ เพราะตองการเก็บไวเพ่ือประโยชน
ของตนเองมากกวาท่ีจะเผยแพร  เปนตน 

 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 

ประกอบดวยข้ันตอนตางๆดังน้ี 
2.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1.1 เพ่ือศึกษาเก่ียวกับการใช Fisher เปนเครื่องมือ 
          ชวยในการตัดสินใจลงทุนใน TDEX  
 2.1.2 เพ่ือหาคาพารามิเตอรของ Fisher ท่ีเหมาะสม 
       สําหรับการซื้อหรือขาย TDEX เพ่ือใหกําไรมาก  
      ท่ีสุด และมีโอกาสท่ีจะตัดสินใจถูกตองมากท่ีสุด 
     ซึ่งคาพารามิเตอรท่ีตองการศึกษาในงานวิจัยน้ี 
     คือจํานวนวันท่ีนํามาใชในการคํานวณ Fisher   
2.2 การรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ี ไดมาจากโปรแกรม  
eFin Stock Pick Up ประกอบดวย ราคาปดราคาเปด ราคา
สูงสุด ราคาต่ําสุด ของ TDEX ในแตละวัน ในชวงเวลาตั้งแต
วันท่ี 6 กันยายน 2550 จนถึงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 
(รวมท้ังหมด 2,661 วันทําการ)   
2.3 การวิเคราะหและนําเสนอขอมูล 
 2.3.1 รวบรวมขอมูลราคาปด เปด สูงสุด ต่ําสุด ในแต
ละวันของTDEX  
 2.3.2 กําหนดคาเริ่มตนของจํานวนวันเทากับ 2 และ
นําขอมูลท่ีรวบรวมได [5] คํานวณคาValueจากสมการท่ี (2) 
 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑣𝑣 = 0.66 ∗ �𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃−𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑥𝑥𝑀𝑀−𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀𝑀𝑀
− 0.5� 

                +0.67 ∗ 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑙𝑙𝑣𝑣𝑣𝑣_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣              (2) 
เมื่อ Price  คือ ราคาปดในแตละวันของ TDEX 

MaxH  คือ คาสูงสุดของราคาสูงสดุในแตละวัน
ของ TDEX ภายในชวงเวลาท่ีกําหนด 

MinL  คือ คาต่ําสดุของราคาต่ําสุดในแตละวัน
ของ TDEX ภายในชวงเวลาท่ีกําหนด 

 Value_prev คือ คาของ Value ยอนหลัง 1 วัน 

จากคา value ท่ีคํานวณไดนํามาพิจารณาดังตอไปน้ี  
 - ถา value > 0.99  กําหนดให value = 0.999 
 - ถา value < -0.99 กําหนดให value = -0.999 
 - ถา value ไมเปนไปตามขางตนใหคงไวเชนเดิม 

 2.3.3 นําคา Value ท่ีไดมาคํานวณหาคา Fisher โดย
อาศัยสมการท่ี (3) 
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ𝑣𝑣𝑝𝑝 = 0.5 ∗ 𝑙𝑙𝑙𝑙 �1+𝑣𝑣𝑀𝑀𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃

1−𝑣𝑣𝑀𝑀𝑣𝑣𝑣𝑣𝑃𝑃
� + 0.5 ∗ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹ℎ𝑣𝑣𝑝𝑝_𝑝𝑝𝑝𝑝𝑣𝑣𝑣𝑣   (3) 

เมื่อ Fisher_prev คือ คาของ Fisher ยอนหลัง 1 วัน 
2.3.4 จากคา Fisher ท่ีไดในขอท่ีผานมา เพ่ือใหเกิด

ความคลองตัวในการตัดสินใจลงทุน งานวิจัยน้ีจะไมกําหนด
เกณฑข้ันต่ําของ Fisher วาควรจะเปนเทาใด แตจะอาศัย
เง่ือนไขในการพิจารณาหาจุดท่ีเหมาะสมสําหรับการลงทุนซื้อ
หรือขายโดยการเปรียบเทียบคา Fisher ลาสุดกับคา Fisher 
ยอนหลังไป 1 วัน ตามเง่ือนไขตอไปน้ี     

- จะสงคําสั่งซื้อ TDEX ท่ีราคาเปดของวันรุงข้ึน 
  ถา Fisher >= Fisher_prev  
- จะสงคําสั่งขาย TDEX ท่ีราคาเปดของวันรุงข้ึน 
  ถา Fisher <= Fisher_prev  
2.3.5 คํานวณคาสถิติตางๆจากการซื้อขายท้ังหมด

ภายในระยะเวลาท่ีเก็บรวบรวมขอมูล เชน  
- จํานวนครั้งท้ังหมดท่ีลงทุน  
- จํานวนครั้งท่ีตัดสินใจถูกตองตอเน่ือง  
- จํานวนครั้งท่ีตัดสินใจผิดพลาดตอเน่ือง  
- โอกาสท่ีจะตัดสินใจถูกตอง  
- กําไร/ขาดทุนท่ีมากท่ีสุดจากการลงทุน  
- กําไรสุทธิจากการลงทุนเฉลี่ยตอครั้ง เปนตน   
2.3.6 เพ่ิมคาจํานวนวันข้ึนอีก 2 และทําซ้ําข้ันตอนท่ี 

2.3.2 ถึง 2.3.5 จนกระท่ังคาจํานวนวันเทากับ 100 
2.3.7 จากผลลัพธท้ังหมดท่ีได นํามาเปรียบเทียบเพ่ือ

หาคาท่ีเหมาะสมและนําเสนอในรูปแบบของกราฟ  
2.3.8 เปรียบเทียบผลลัพธท่ีไดจากตัดสินใจซื้อขาย

TDEX โดยใช Fisher กับการตัดสินใจซื้อขายTDEX โดยใช 
[6] คา Relative Strength Index(RSI) ท่ีมีจํานวนวันเทากับ 
14 และคาOversold กับ Overbought เทากับ (20,80), 
(25 ,75) และ  (30 ,70) ซึ่ งเปนค า ท่ี นิยมใช กัน  โดยใช
หลักเกณฑวา 
- ถา RSI < Oversold จะซื้อTDEX ในราคาเปดวันถัดไป  
- ถา RSI > OverboughtจะขายTDEX ในราคาเปดวันถัดไป  
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3. ผลการวิจัย  
 จากขอมูลท่ีรวบรวมไดพบวา TDEX เริ่มมีการซื้อขาย
วันแรกในวันท่ี 6 กันยายน 2550 โดยมีราคาเปดท่ี 5.89 จุด 
และในวันสุดทายของขอมูลท่ีไดรวบรวมมาคือวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2561 พบวา TDEX มีราคาปดท่ี 11.00 จุด ซึ่ง
ในชวงเวลาประมาณเกือบ 11 ปท่ีผานมา TDEX มีราคาปรับ
เพ่ิมข้ึนมาท้ังหมด 5.11 จุด หรือคิดเปนรอยละ 86.76 เมื่อ 
เทียบกับราคาเริ่มตน หรืออาจกลาวไดวาถามีการซื้อ TDEX 
ตั้งแต วันแรก และถือครองไวจนกระท่ังขายในวันท่ี 26 
กรกฎาคม 2561 จะไดกําไรท้ังหมดรอยละ 86.76 ของเงินท่ี
ลงทุน หรือคิดเปนคาเฉลี่ยประมาณปละ 7.88 ซึ่งจัดไดวา 
เปนผลตอบแทนท่ีมากพอควรเมื่อเทียบกับการฝากธนาคาร 
 จากผลการวิจัยท่ีได เมื่อนําคาสถิติตางๆมารวบรวม
และนําเสนอในรูปแบบตาราง โดยจําแนกตามจํานวนวันของ
Fisher ท่ีใช จะสามารถนําเสนอผลลัพธไดดังตารางท่ี 1 และ
จากขอมูลในตารางท่ี 1 เมื่อนําขอมูล จํานวนครั้งท่ีซื้อขาย  
รอยละของจํานวนครั้งท่ีกําไร และรอยละของกําไรสุทธิ  
ไปวาดกราฟเสนจะไดผลลัพธดังรูปท่ี 4 และ 5 
 

ตารางที่ 1 คาสถิติจากการซ้ือขาย TDEX จําแนกตามจํานวนวันของ 

Fisher 
(วัน) 

จํานวน 
ครั้ง 
ที่ซื้อ 
ขาย 

รอยละของจํานวนครั้งที่ กําไร 
สุทธิ 
(%) 

กําไร 
ติดกัน 

มากสุด 
(ครั้ง) 

ขาดทุน 
ติดกัน 

มากสุด 
(ครั้ง) กําไร ขาดทุน เทาทุน 

2 528 61.7  34.8  3.4  373.4  13  6  

4 338 60.8  36.2  3.0  353.4  10  6  

6 287 58.4  38.8  2.8  323.1  7  6  

8 272 53.5  43.9  2.6  257.0  6  5  

10 251 53.2  42.4  4.4  261.0  9  7  

12 249 52.0  41.9  6.0  263.6  7  6  

14 245 50.8  44.3  4.9  261.1  9  5  

16 242 58.1  36.5  5.4  271.9  8  4  

18 243 56.2  39.7  4.1  242.8  7  4  

20 251 56.4  40.8  2.8  242.5  11  6  

22 256 55.3  42.4  2.4  243.6  11  6  

24 248 57.9  38.9  3.2  239.6  10  5  

26 240 54.8  41.0  4.2  255.6  9  5  

28 240 53.6  41.0  5.4  249.4  10  5  

30 231 54.8  40.0  5.2  257.2  8  5  

32 228 57.3  37.0  5.7  272.0  7  5  

34 225 56.7  37.5  5.8  267.8  7  5  

36 223 56.3  37.8  5.9  264.1  8  6  

38 220 57.1  36.5  6.4  269.7  13  5  

40 228 57.3  37.0  5.7  258.2  15  5  

42 230 56.3  38.4  5.2  262.5  14  5  

44 226 54.7  39.1  6.2  261.7  6  5  

46 226 54.2  40.4  5.3  259.4  11  5  

48 223 55.0  40.5  4.5  245.0  6  5  

50 229 54.4  39.9  5.7  231.9  8  5  

 จากตารางท่ี 1 รูปท่ี 4 และ รูปท่ี 5 เมื่อพิจารณาการ
ลงทุนซื้อขาย TDEX โดยอาศัย Fisher พบวาในชวงเวลาท่ี
เก็บรวบรวมขอมูลมา Fisher ไดใหสัญญาณในการซื้อขาย
ดวยกันหลายครั้ง และกําไรสุทธิในแตละครั้งแตกตางกันไป
โดยข้ึนอยูกับคาพารามิเตอรหรือจํานวนวันท่ีใช จากการวิจัย
ในครั้งน้ีเมื่อใชจํานวนวันตั้งแต 2 ถึง 100 วันโดยเพ่ิมข้ึนทีละ 
2 วันพบวา 
- จํานวนครั้งในการซื้อขายจะแตกตางกันไปตามจํานวนท่ีใช 
  ในการคํานวณคา Fisher โดยถาเลือกใชจํานวนวันท่ีนอย 
  จะทําใหมีสัญญาณในการซื้อขายบอยครั้ง แตในขณะท่ี 
  เลือกใชจํานวนวันท่ีมีคามากข้ึน จํานวนครั้งในการซื้อขาย 
  จะนอยลง โดยจํานวนครั้งท้ังหมดในการซื้อขายมีคาตั้งแต  
  208-528 ครั้ง โดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 235 ครั้ง  ดังรูปท่ี 4  
- จากการลงทุนซื้อขาย TDEX โดยใช Fisher เมื่อจําแนก 
  ตามวัน พบวา ไมมีคาใดท่ีทําใหเกิดการขาดทุนเลย ทุกคาท่ี 
  ไดมีกําไรสุทธิเปนบวก แตมากหรือนอยแตกตางกันไป 

 
 
Fisher ที่แตกตางกันต้ังแต 2 – 100 วัน 

Fisher 
(วัน) 

จํานวน 
ครั้ง 
ที่ซื้อ 
ขาย 

รอยละของจํานวนครั้งที่ กําไร 
สุทธิ 
(%) 

กําไร 
ติดกัน 

มากสุด 
(ครั้ง) 

ขาดทุน 
ติดกัน 

มากสุด 
(ครั้ง) กําไร ขาดทุน เทาทุน 

52 225 55.4  39.7  4.9  249.0  7  5  

54 219 56.9  39.0  4.1  244.2  7  5  

56 218 57.6  38.2  4.1  259.5  6  6  

58 217 57.9  38.4  3.7  261.4  7  5  

60 213 57.5  38.7  3.8  255.8  7  5  

62 213 55.7  40.6  3.8  258.3  7  5  

64 220 56.6  40.6  2.7  250.0  6  5  

66 220 57.5  38.4  4.1  259.4  7  5  

68 221 56.8  39.1  4.1  259.5  7  5  

70 224 56.5  39.5  4.0  257.3  7  5  

72 216 57.7  38.1  4.2  246.7  6  5  

74 210 58.9  36.8  4.3  246.9  7  5  

76 210 58.9  37.8  3.3  251.4  6  5  

78 210 57.4  37.8  4.8  252.4  7  5  

80 216 58.1  37.7  4.2  255.4  7  5  

82 214 56.8  38.5  4.7  256.6  8  5  

84 214 56.8  39.4  3.8  257.7  8  5  

86 214 56.3  39.4  4.2  267.2  7  5  

88 208 56.0  39.1  4.8  270.8  9  5  

90 209 56.3  38.9  4.8  270.1  10  5  

92 209 57.2  38.9  3.8  267.2  10  5  

94 211 58.1  38.1  3.8  264.5  10  5  

96 213 57.1  39.2  3.8  261.9  9  5  

98 211 56.2  39.5  4.3  262.8  9  5  

100 210 56.5  38.8  4.8  261.4  9  5  
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รูปที่ 4 กราฟเปรียบเทียบระหวาง จํานวนคร้ังที่ซ้ือขายเปรียบเทียบ กับ รอยละของกําไรสุทธ ิ

รูปที่ 5 กราฟเปรียบเทียบระหวาง รอยละของจํานวนคร้ังที่กําไร กับ รอยละของกําไรสุทธ ิ

- รอยละของกําไรสุทธิ (เทียบกับการลงทุนแตละครั้ง) มีคา 
  ตั้งแต 231.91-373.39 โดยคาเฉลี่ยเทากับ 262.69 
- จากจํานวนครั้งท้ังหมดท่ีลงทุน มีโอกาสท่ีไดกําไรรอยละ 
  50.82-61.74 โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 56.47   
- จํานวนครั้งท่ีมากท่ีสุดท่ีไดกําไรจากการลงทุนติดตอกันมีคา 
  ตั้งแต 6-15 ครั้งโดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 8 ครั้ง 

- จํานวนครั้งท่ีมากท่ีสุดท่ีขาดทุนจากการลงทุนติดตอกันมีคา 
  ตั้งแต 4-7 ครั้งโดยมีคาเฉลี่ยประมาณ 5 ครั้ง  
- เมื่อพิจารณาการลงทุนซื้อขายTDEX โดยใช Fisher ท่ี 
  2, 4 และ 6วัน พบวาพารามิเตอรท้ังสามคาน้ีมีจํานวนครั้ง 
  ในการซื้อขายมาก มีโอกาสท่ีจะไดกําไรมากและมีกําไรสุทธิ 
  มากดวย โดยรอยละของกําไรสุทธิมากท่ีสุดเกิดข้ึนเมื่อใช 
  จํานวนวันเทากับ 2 ในขณะท่ีจํานวนวันเทากับ 6 จะลด 
  จํานวนครั้งในการซื้อขายลงมาก แตกําไรสุทธิลดลงไมมาก 

 จากขอมูลท่ีรวบรวมไดเมื่อทําการตัดสินใจซื้อขาย 
TDEX โดยใชคา RSI ท่ีมีจํานวนวันเทากับ 14 วันชวยในการ
ตัดสินใจ พบวาจํานวนครั้งในการซื้อขายลดลงมาก ปรากฏ
ผลลัพธตามตารางท่ี 2 ดังน้ี  
 - ถากําหนดคา Oversold กับ Overbought เทากับ  
         (30,70) จะซื้อขาย 12 ครั้ง มีโอกาสตัดสินใจถูกตอง 
         83.33% มีกําไรสุทธิ 50.9%   
 - ถากําหนดคา Oversold กับ Overbought เทากับ  
         (25,75) จะซื้อขาย 5 ครั้ง มีโอกาสตัดสินใจถูกตอง 
         60.00% มีกําไรสุทธิ -1.6%   
 - ถากําหนดคา Oversold กับ Overbought เทากับ  
         (20,80) จะซื้อขาย 3 ครั้ง มีโอกาสตัดสินใจถูกตอง 
         66.67% มีกําไรสุทธิ 1.4%   
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      ตารางที่ 2 คาสถิติจากการซ้ือขาย TDEX โดยใช RSI 14 วัน 
                   จําแนกตามคา Oversold และ Overbought 

RSI(14)  

จํานวน 
ครั้ง 
ที่ซื้อ 
ขาย 

รอยละของจํานวนครั้งที่ กําไร 
สุทธิ 
(%) กําไร ขาดทุน เทาทุน 

30,70 12 83.33 16.67 0.00 50.9 

25,75 5 60.00 40.00 0.00 -1.6 

20,80 3 66.67 33.33 0.00 1.4 

 
4. อภิปรายผล 
 โดยท่ัวไปแลวการลงทุนในหลักทรัพยตางๆลวนมีความ
เสี่ยง ถานักลงทุนตัดสินใจลงทุนโดยไมมีความรู โอกาสท่ีจะ
ทํากําไรจากการลงทุนน้ันคอนขางยาก สวนใหญมักจะเกิดผล
เสียหายมากกวา สาเหตุท่ีทําใหนักลงทุนสวนใหญลมเหลวใน
การลงทุนมักจะมาจาก มุมมองหรือทัศนคติในการลงทุน การ
บริหารเงินลงทุน และระบบหรือจังหวะท่ีใชในการตัดสินใจ
ลงทุน งานวิจัยครั้งน้ีมุงเนนท่ีระบบหรือจังหวะในการลงทุน
โดยใช Fisher ชวยนักลงทุนในการตัดสินใจ  
  จากงานวิจัยพบวาการเลือกใช Fisher ชวยตัดสินใจใน
การซื้อขาย TDEX น้ัน เมื่อใชจํานวนวันตั้งแต 2 ถึง 100 วัน 
โดยภาพรวมแลว มีโอกาสตัดสินใจถูกประมาณ 50-60% 
ถึงแมจะไมสูงมากนัก แตกําไรท่ีไดจากการซื้อขายแตละครั้ง
มักจะมากกวาสวนท่ีขาดทุนจึงทําใหกําไรสุทธิโดยรวมมีคา
เปนบวก โดยจะมีกําไรสุทธิประมาณ 2.3-3.7 ของเงินลงทุน 
ในขณะท่ีถาซื้อขายเพียงครั้งเดียว โดยซื้อแลวถือครองยาวจะ
ไดกําไรสุทธิประมาณ 0.86 เทา ดวยเหตุผลท่ี TDEX น้ันมี
ราคาท่ีผันผวนบางชวงราคาสูงข้ึน แตบางชวงราคาต่ําลง การ
ซื้อแลวถือครองยาวจะไดกําไรสุทธิไมมากนัก ในขณะท่ีการ
ตัดสินใจโดยใช Fisher ไดกําไรสุทธิมากกวา เน่ืองจากมี
จํานวนครั้งในการซื้อขายมากกวา และมักจะซื้อขายตาม
ทิศทางของ TDEX   
 ถึงแมวาการใช Fisher จะมีผลดีคือสามารถทํากําไรได
โดยไมเกิดการขาดทุนในระยะยาว และไดกําไรมากกวาการ
ซื้อและถือครองระยะยาว แต Fisher ก็มีจุดออนบางประการ
โดยสังเกตไดจากโอกาสท่ีจะตัดสินใจถูกมีเพียง 50-60% 
ของจํานวนครั้งท่ีซื้อขายท้ังหมดซึ่งถือวาไมสูง สะทอนใหเห็น
ถึงโอกาสท่ีจะตัดสินใจพลาดเกือบ 50% ซึ่งสาเหตุท่ีทําให 
Fisher ตัดสินใจผิดพลาดน้ีอาจมาจากเง่ือนไขท่ีใชในการ
ตัดสินใจซื้อขาย หรือการเกิดสัญญาณหลอกและ Fisherไมมี
ความไวพอท่ีจะแยกแยะวาเมื่อใดท่ีจะเปนขาข้ึนหรือขาลง 
ซึ่งจะเห็นไดจากการเลือกใชจํานวนวันท่ีนอยจะทําใหเกิดการ
ตัดสินใจท่ีไวกวา และนําไปสูการซื้อขายท่ีมากครั้งกวา และ
ถามีเกิดสัญญาณหลอกหรือเกิดโอกาสท่ีจะผิดพลาดจะ

สามารถตัดขาดทุนไดไวกวา จึงทําใหภาพรวมของการใช
จํานวนวันท่ีนอยกวาแตไดผลกําไรมากกวา  
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับการตัดสินใจซื้อขายโดย 
RSI ท่ีจํานวนวันเทากับ 14 วันและใชคา Oversold คา 
Overbought ท่ีนักลงทุนนิยมใชกัน พบวา RSI มีโอกาสท่ีจะ
ตัดสินใจถูกมากกวา และจํานวนครั้งในการซื้อขายนอยกวา
มาก แตผลกําไรสุทธิท่ีไดนอยกวาท่ีไดจากวิธีการของ Fisher 
อยางเห็นไดชัด ท้ังยังมีโอกาสขาดทุนเล็กนอย ดังปรากฎใน
ตารางท่ี 2 ซึ่ งอาจเน่ืองมาจากจํานวนวันท่ีเลือกใช คา 
Oversold คา Overbought หรือกฎเกณฑในการซื้อขาย 
พารามิเตอรของ RSI ท่ีเลือกมาใชเพ่ือเปรียบเทียบเหลาน้ี 
อาจไมเหมาะสมท่ีสุดหรือดีท่ีสุดสําหรับ TDEX แตผลลัพธท่ี
ไดพอเปนขอมูลใหทราบไดวาการตัดสินใจโดยใช Fisher ให
ภาพรวมออกมาดีกวา RSI ท่ีนิยมใชกัน 
 จากตารางท่ี 1 และ กราฟรูปท่ี 4 และ 5 อาจสังเกตได
วาการตัดสินใจโดยลงทุนใน TDEX โดยใช Fisher น้ันแมมี
โอกาสตัดสินใจถูกไมสูงมาก แตเปนวิธีการท่ีใหความมั่นใจได
พอสมควรวาจะไดกําไร ซึ่งจํานวนวันท่ีนักลงทุนควรเลือกใช
ในการคํานวณ Fisher จะมีคาประมาณ 2 ถึง 6 วัน โดย
จํานวนวันเทากับ 2 จะใหกําไรสูงท่ีสุด แตก็มีจํานวนครั้งใน
การซื้อขายท่ีสูงสุดดวยเชนกัน ขณะท่ีจํานวนวันเทากับ 4 
และ 6 จะมีกําไรสุทธิท่ีต่ําลงเล็กนอย แตจํานวนครั้งในการ
ซื้อขายก็ลดลงดวยเชนกัน ถานักลงทุนไมเนนการลงทุนท่ี
กําไรมากท่ีสุดและไมตองการซื้อขายบอยครั้ง จํานวนวัน
เทากับ 6 จะเปนทางเลือกท่ีเหมาะสมกวา ซึ่งท้ังหมดน้ีเปน
เพียงแนวทางจากงานวิจัย แตถาตองการนําไปใชจริงตอง
คํานึงถึงอุปนิสัยของนักลงทุน รูปแบบของการซื้อขาย รวมถึง
การบริหารเงิน และการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุนแตละ
คนดวย เพราะปจจัยตางๆเหลาน้ีสวนสงผลตอการตัดสินใจ
ซื้อขายทํากําไรดวยเชนกัน   
 นอกเหนือจากท่ีกลาวมาแลว ยังมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
อีกบางประการ กลาวคือ 
 - การซื้อขายในชีวิตจริงของนักลงทุนจะตองมีการเสีย
คาธรรมเนียมในการซื้อขายดวย ซึ่งในงานวิจัยน้ีไมไดนํา
คาธรรมเนียมมาพิจารณา เน่ืองจากคาธรรมเนียมเหลาน้ันมี
คาแตกตางกันไปตามแตละโบรกเกอร  
 - จํ านวน วันของ Fisher ท่ี ได ในงาน วิจัย น้ี  ไม ได
รับประกันวาจะเหมาะสมกับหลักทรัพยอ่ืนๆ อาจจะปรับคา
หรือเปลี่ยนไปถาตองการนําไปใชกับการซื้อขายหลักทรัพย
อ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดความแมนยําและความมั่นใจมากข้ึน นัก
ลงทุน ท่ีสนใจจึงควรลองทําการทดสอบยอนหลั งกับ
หลักทรัพยอ่ืนๆดวยกอนนําไปใชงานจริง  
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 - ถานําผลลัพธของอินดิเคเตอรตางๆท่ีเปนมาตรฐาน
พรอมท้ังปรับคาตางๆใหเหมาะสมท่ีสุด มาเปรียบเทียบกับ
ผลลัพธท่ีไดจาก Fisher จะชวยทําใหเห็นภาพไดชัดเจนวา 
Fisher น้ันดีกวาอินดิเคเตอรตัวอ่ืนๆหรือไม ซึ่งในงานวิจัยน้ี
ไดเปรียบเทียบกับคา RSI ท่ี 14 วัน ซึ่งเปนอินดิเคเตอรตัว
หน่ึงท่ีใชกันมากโดยกําหนดคาOversold และ Overbought 
ตามท่ีนักลงทุนสวนใหญ ใช กัน จึงอาจจะยังไม ใชค า ท่ี
เหมาะสมท่ีสุดสําหรับการตัดสินใจซื้อขาย TDEX   
 - ในการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือความละเอียดสําหรับ
นําไปใชงานจริงอาจแบงขอมูลเปน3กรณีคือ ชวงขาข้ึน ขาลง 
หรือ ออกดานขาง เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบวาแตละชวงน้ันมี
โอกาสท่ีจะตัดสินใจไดถูกตองมากนอยแตกตางกันหรือไม 
และจํานวนวันท่ีเหมาะสมเปนคาเดียวกันหรือไม  
 
5. สรุป 
 การลงทุน TDEX หรือหลักทรัพยตางๆลวนมีความ
เสี่ยง การท่ีจะลดความเสี่ยงในการลงทุนไดตองอาศัยความรู
ทางคณิตศาสตร สถิติ และการเงิน พรอมท้ังเครื่องมือหรือ
ระบบการตัดสินใจท่ีเหมาะสมและมั่นใจวาใชไดจริง เพ่ือชวย
ในการตัดสินใจลงทุน โดยไมใชอารมณ ความรูสึก ความเช่ือ
หรือโชคชะตามาตัดสินใจ งานวิจัยช้ินน้ีไดอาศัย Fisher ชวย
ตัดสินใจในการสงคําสั่งซื้อหรือขาย TDEX จากผลการวิจัย
พบวา Fisher ชวยในการตัดสินใจซื้อขายไดถูกตองประมาณ
รอยละ 50-60 และในระยะยาวสามารถทํากําไรไดประมาณ 
2.3-3.7 เทา โดยจํานวนวันท่ีเหมาะสมสําหรับการคํานวณ 
Fisher เพ่ือใชในการตัดสินใจลงทุนมีคาประมาณ 2-6 วัน  
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บทคัดย่อ 
ป่าพรุเป็นพื้นที่ชุ่มน้้าประเภทหนึ่งที่มีน้้าขังเกือบตลอดทั้งปีและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชนานาชนิด 

ลักษณะของป่าพรุที่มีค่าพีเอชต่้าและมีอินทรียวัตถุสูงจึงเป็นระบบนิเวศที่น่าสนใจเพื่อค้นหาจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ การศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้แยกแอคติโนมัยซีตจากตัวอย่างดินป่าพรคุันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี น้ามาทดสอบความสามารถสร้างสารส่งเสริม
การเจริญพืชตลอดจนกิจกรรมการยับยั้งเชื้อราก่อโรคพืช การแยกแอคติโนมัยซีตจากตัวอย่างดิน ท้าโดยน้าดินที่ผึ่งแห้งมาปรับ
สภาพด้วยการบ่มในสารละลายฟีนอลความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์  นาน 30 นาที หรือ การอบตัวอย่างดินที่ 120 องศา
เซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง เจือจางและน้ามาเกลี่ยบนอาหาร Humic acid-vitamin agar ที่เติม nalidixic acid และ nystatin 
พบว่าแยกแอคติโนมัยซีตได้จ้านวน 144 ไอโซเลต เมื่อศึกษาไอโซเมอร์ของกรด diaminopimelic ในเซลล์ที่ผ่านการย่อย 
พบว่าจัดเป็นแอคติโนมัยซีตกลุ่ม non-streptomycetes จ้านวน 84 ไอโซเลต และเป็นกลุ่ม streptomycetes จ้านวน 60 ไอ
โซเลต เมื่อน้าไอโซเลตที่แยกได้ทั้งหมดมาทดสอบการสร้างสารซิเดอร์โรฟอร์ การละลายฟอสเฟต และการยับยั้งราก่อโรค
ข้าวโพด ได้แก่ Fusarium moniliforme, Bipolaris zeicola และ Macrophomina phaseolina  และราก่อโรคอ้อย ได้แก่ 
Colletotrichum falcatum และ Fusarium moniliforme พบว่าแอคติโนมัยซีตจ้านวน 47 ไอโซเลต สามารถละลาย
ฟอสเฟตได้บนอาหาร Pikovskaya agar จ้านวน 49 ไอโซเลต สามารถสร้างซิเดอร์โรฟอร์ได้บนอาหาร Chrome azurol S 
agar และแอคติโนมัยซีตจ้านวน 54 ไอโซเลต มีประสิทธิภาพยับยั้งราทดสอบได้อย่างน้อย 1 ชนิด เมื่อทดสอบด้วยวิธี dual 
culture โดยไอโซเลต K10HN13 มีความสามารถละลายฟอสเฟต สร้างซิเดอร์โรฟอร์ และมีกิจกรรมการยับยั้งเช้ือราทดสอบได้
ดี เมื่อศึกษาล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA ของไอโซเลต K10HN13 พบว่ามีความเหมือนกับ Streptomyces 
glomeratus (99.74 เปอร์เซ็นต์) การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าป่าพรุคันธุลีเป็นแหล่งของแอคติโนมัยซีตที่มีศักยภาพส่งเสริมการ
เจริญของพืช 
ค าหลัก  การส่งเสรมิการเจรญิพืช, การยับยั้งรา, แอคตโินมัยซีต, ป่าพรุ 
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Abstract 
Peat swamp forest, a type of wetland, is waterlogged almost all year round and also habitat for 

various species of animal and plant. The peat swamp forest is characterized by low pH with high organic 
matter that could be an interesting ecosystem for searching of useful microorganisms. In this study, 
actinomycetes isolated from soil samples collected from Kantulee peat swamp forest in Surat Thani 
province, were screened for plant growth promoting potential as well as antagonistic activities against 
fungal phytopathogens. In order to isolate actinomycetes, air-dried soil samples were either pre-treated 

with 1.5% (w/v) phenol for 30 minutes or dry-heated at 120 ◦C for 1 hour prior to dilute and spread on 
Humic acid-vitamin agar supplemented with nalidixic acid and nystatin. A total of 144 actinomycetes were 
isolated and the characterization of diaminopimelic acid isomer in whole-cell hydrolysates revealed that 
84 isolates were non-streptomycetes and 60 isolates were streptomycetes. All isolates were then 
screened for siderophore production, phosphate solubilization and antagonistic activities against corn 
pathogens (Bipolaris zeicola, Fusarium moniliforme and Macrophomina phaseolina) and sugarcane 
pathogens (Colletotrichum falcatum and Fusarium moniliforme). The results showed that 47 isolates 
exhibited phosphate solubilization on Pikovskaya agar and 49 isolates produced siderophore on Chrome 
azurol S agar. Fifty-four isolates showed inhibitory effect on fungal growth of at least one tested fungi 
when assessed by dual culture technique. Isolate K10HN13 which showed phosphate solubilization, 
siderophore production and broad antifungal activities, was identified as Streptomyces glomeratus (99.74% 
similarity) based on 16S rRNA gene sequence analysis. Therefore, our results suggest that Kantulee peat 
swamp forest is a source of potentially promising actinomycetes with plant growth promoting traits.  
Keywords:  Plant Growth Promotion, Antifungal activity, Actinomycetes, Peat Swamp Forest 
 
1. บทน า 
 แอคติโนมัยซีตเป็นแบคทีเรียแกรมบวกที่พบได้ทั่วไปใน
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะในดิน มีบทบาทส้าคัญต่อระบบนิเวศ 
เนื่องจากเป็นผู้ย่อยสลายสารประกอบอินทรีย์ในดิน [1] เป็น
แหล่งผลิตสารทุติยภูมิ (secondary metabolites) ที่ส้าคัญ
หลายชนิดรวมถึงสามารถส่งเสริมการเจริญของพืชทั้ ง
ทางตรงและทางอ้อม โดยการส่งเสริมการเจรญิเตบิโตของพืช
ทางตรงมีหลายรูปแบบ เช่น การเพิ่มการละลายของ
สารประกอบฟอสฟอรัสที่อยู่ในดินเพื่อให้พืชสามารถดูดซับ
และน้ า ไป ใช้ ได้  [2] ห รือการผลิ ตสารซิ เดอ ร์ โรฟอร์ 
(siderophore) ที่เข้าจับกับธาตุเหล็กเพื่อช่วยให้พืชได้รับ
ธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น เป็นต้น [3] ส่วนการส่งเสริมทางอ้อมพบว่า
แอคติโนมัยซีตสามารถสร้างสารปฏิชีวนะ [4] หรือเอนไซม์
ต่างๆ [5] ซึ่งช่วยยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคในพืชได้ 

 ป่าพรุ (peats swamp forest) เป็นป่าไม้ไม่ผลัดใบ
ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะโครงสร้างและความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากสังคมพืชป่าไม้ประเภท
อื่น พบบริเวณใกล้ชายฝั่งทะเลในเขตร้อนช้ืนที่มีฝนตกชุก 
ลักษณะโดยทั่วไปของป่าพรุจะมีต้นไม้ขึ้นอยู่บนช้ันของซาก
พืช เกิดจากอิทธิพลของสภาพดินที่มีน้้าจืดขังติดต่อกัน
ยาวนาน ส่งผลให้มีการสะสมของช้ันอินทรียวัตถุบนพื้นป่า
เป็นช้ันหนาหรือที่ เรียกกันทั่วไปว่า “พีท” นอกจากซาก
อินทรีย์แล้วยังประกอบด้วยกรดอินทรีย์ต่างๆ และมีการ
สะสมของสารประกอบซัลเฟอร์ ดินในป่าพรุจึงมีความเป็น
กรดมาก [6] สิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆในป่าพรุจึงมีลักษณะเฉพาะ
หรือปรับตัวให้สามารถด้ารงชีพในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ 
รวมถึงแบคทีเรียในกลุ่มแอคติโนมัยซีต มีรายงานการพบ  
แอคติโนมัยซีตสายพันธุ์ใหม่ที่แยกได้จากป่าพรุในประเทศ
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ไ ท ย  เ ช่ น  Actinomadura rayongensis [7], Asanoa 
siamensis [8] แ ล ะ  Micromonospora siamensis [9] 
เป็นต้น ด้วยลักษณะที่เป็นระบบนิเวศที่มีความเฉพาะตัว ป่า
พรุจึงเป็นแหล่งที่น่าสนใจในการศึกษาแอคติโนมัยซีตเพื่อ
น้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์
เพื่อแยกแอคติโนมัยซีตจากป่าพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
น้าแอคติโนมัยซีตที่แยกได้มาศึกษาประสิทธิภาพการสร้าง
สารส่งเสริมการเจริญของพืช เพื่อน้าแอคติโนมัยซีตที่มี
ประสิทธิภาพไปประยุกต์ใช้ทางการเกษตรต่อไป 
 
2. อุปกรณ์และวิธีการ 
2.1 การเก็บและเตรียมตัวอย่างดินป่าพรุ 
 เก็บตัวอย่างดินจากป่าพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
โดยเก็บตัวอย่างดินท้ังหมด 10 จุด และวัดค่าพีเอชของน้้าใน
ป่าพร ุณ บริเวณเก็บตัวอย่างแต่ละจุด จากนั้นน้าตัวอย่างดิน
ที่ได้มาผึ่งให้แห้งในที่ร่มที่อุณหภูมิห้อง ประมาณ 1 ถึง 2 
สัปดาห์ จึงบดดินให้ละเอียดและร่อนด้วยตะแกรง เก็บรักษา
ที่อุณหภูมิห้อง ส้าหรับใช้ศึกษาต่อไป  

2.2 การแยกแอคติโนมัยซีตจากดินป่าพรุและการจัดกลุ่ม
แอคติโนมัยซีตที่แยกได้ 
 แยกแอคติโนมัยซีตจากตัวอย่างดินที่เตรียมด้วยวิธีการ
ที่ต่างกัน 2 วิธี คือ (1) อบดินตัวอย่างที่ 120 องศาเซลเซียส 
นาน 1 ช่ัวโมง [10] และ (2) แช่ดินตัวอย่าง 1 กรัม ใน
สารละลายฟีนอลความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ ปริมาตร 9 
มิลลิลิตร นาน 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง [11] จากนั้นน้า
ตัวอย่างดินมาเจือจางในน้้ากลั่นปลอดเช้ือและใช้ปิเปตดูด
สารแขวนลอยดินเจือจางที่ระดับความเข้มข้นที่เหมาะสม
ปริมาตร 0.1 มิลลิลิ ตร เกลี่ยบนอาหาร Humic acid-
vitamin (HV) agar [12] ที่ปรับพีเอช 5.0 และพีเอช 7.0 ที่
เติม nalidixic acid ความเข้มข้น 25 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
และ nystatin ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร เพื่อ
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและรา ตามล้าดับ บ่มที่
อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 1 เดือน โดยเลือกเก็บโคโลนีของ   
แอคติโนมัยซีตบนผิวหน้าอาหารที่มีลักษณะแตกต่างกันทุกๆ 
7 วัน มาท้าให้เป็นเช้ือบริสุทธิ์บนอาหาร Glucose Yeast 
Extract (GYE) Agar [13] ศึกษาลักษณะของแอคติโนมัยซีต

ที่แยกได้ โดยเลี้ยงเช้ือบนอาหารแข็ง ISP3 [14] เพื่อศึกษา
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาและจัดกลุ่มตามสีสปอร์ 
2.3 การศึกษาชนิดไอโซเมอร์ของ 2,6-diaminopimelic 
acid (DAP) ที่พบในเซลล์ที่ผ่านการย่อยด้วยกรด 

ศึกษาชนิดไอโซเมอร์ของ DAP ที่พบในเซลล์ตามวิธี
ดัดแปลงของ Becker et al. [15] และ Hasegawa et al. 
[16] โดยเลี้ยงแอคติโนมัยซีตบนอาหารแข็ง GYE ที่ 28  
องศาเซลเซยีส เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นเขี่ยโคโลนีแอคติโน-
มัยซีต 1 ลูป ใส่ในหลอดไมโครฟวิจ์ ย่อยด้วยกรดไฮโดรคลอ
ริคเข้มข้น 6 นอร์แมล ที่ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 
นาที และปั่นเหวีย่งเพื่อแยกส่วนใสมาท้าโครมาโทกราฟ ี ฉีด
พ่นด้วยสารละลายนินไฮดรินความเข้มข้น 0.2 เปอร์เซ็นต์ ใน
แอซิโตน น้าไปอบท่ี 100 องศาเซลเซียส นาน 10 นาที 
บันทึกผลที่ได้โดยสังเกตต้าแหน่งของบริเวณที่เกิดแถบสีเขียว
ของตัวอย่างเปรียบเทียบกับสารละลายมาตรฐาน DAP เพื่อ
แบ่งแอคติโนมัยซตีที่ได้ออกเป็นกลุ่ม streptomycetes และ 
non- streptomycetes  
2.4 การทดสอบความสามารถละลายฟอสเฟต 
 เลี้ยงแอคติโนมัยซีตที่ต้องการทดสอบบนอาหาร ISP2 
[14] บ่มที่  28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นใช้ 
cork borer no. 2 เจาะโคโลนีของแอคติโนมัยซีตและใช้เข็ม
เขี่ย เช้ือ เขี่ย ช้ินวุ้นที่มี แอคติ โนมัยซีตมาวางบนอาหาร 
Pikovskaya (PVK) agar [17] บ่ มที่  28 องศา เซล เซี ย ส 
บันทึกขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีและโซนใสรอบช้ิน
วุ้นเมื่อบ่มเป็นเวลา 14 วัน โดยรายงานเป็นค่าความสามารถ
ละลายฟอสเฟตจากอัตราส่วนของเส้นผ่านศูนย์กลางโซนใส
ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีของแอคติโนมัยซีต 
2.5 การทดสอบความสามารถสร้างซิเดอร์โรฟอร์ 
 เลี้ยงแอคติโนมัยซีตที่ต้องการทดสอบบนอาหารแข็ง 
ISP2 บ่มที่ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นใช้ 
cork borer no. 2 เจาะโคโลนีของแอคติโนมัยซีตและใช้เข็ม
เขี่ยเช้ือเขี่ยช้ินวุ้นที่มีแอคติโนมัยซีตมาวางบนอาหาร Crome 
azural S (CAS) agar [18] บ่มที่ 28 องศาเซลเซียส บันทึก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโซนสีส้มเหลืองที่เกิดขึ้นรอบช้ิน
วุ้น หลังจากบ่มเช้ือเป็นเวลา 5 วัน 
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2.6 การทดสอบความสามารถยับย้ังการเจริญของเชื้อรา
โรคพืช 
 เช้ือที่ ใช้ในการทดสอบเป็นเช้ือราก่อโรคข้าวโพด
จ้านวน 3 ชนิด ได้แก่ Fusarium moniliforme, Bipolaris 
zeicola และ Macrophomina phaseolina และราก่อ
โรคอ้อยจ้านวน 2 ชนิด ได้แก่  Colletotrichum falcatum 
และ Fusarium moniliforme น้ามาทดสอบการยับยั้งด้วย
วิธี Dual culture [19] ซึ่งท้าโดยเลี้ยงแอคติโนมัยซีตบน
อาหารแข็ง ISP2 บ่มที่ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน 
จากนั้นใช้ cork borer No. 2 เจาะแอคติโนมัยซีตและน้าช้ิน
วุ้นที่มีแอคติโนมัยซีตมาวางบนอาหาร potato dextrose 
agar (PDA) บ่มที่ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน ส่วนรา
โรคพืชที่ใช้ในการทดสอบให้เลี้ยงบนอาหารแข็ง PDA จน
เจริญดี จากนั้นใช้ cork borer no. 2 เจาะบริเวณปลายเส้น
ใยรา น้ามาวางบริเวณกลางจานอาหารและห่างจากโคโลนี
แอคติ โนมัยซีตที่ เตรียมไว้ที่ มี อายุ  7 วัน  เป็นระยะ 3 
เซนติเมตร ส่วนจานอาหารควบคุมให้วางเส้นใยราที่เจาะด้วย 
cork borer no. 2 โบริเวณกลางจานอาหารแข็ง PDA และ
บ่มที่ 28 องศาเซลเซียส วัดค่าการยับยั้งการเจริญของเส้นใย
ราเมื่อรัศมีการเจริญของเส้นใยราในจานอาหารควบคุมมี
ขนาด 3 เซนติเมตร และค้านวณหาเปอร์เซ็นต์การยับยั้ง 
ตามสูตรดังนี ้

เปอร์เซ็นต์การยับยั้ง = [(R1-R2)/R1] x 100         (1) 
โดย R1 คือรัศมีการเจรญิของเชื้อราบนจานอาหารควบคมุ 
และ R2 คือรัศมีการเจรญิของเชื้อราบนจานอาหารทดสอบ 
2.7 การระบุชนิดของแอคติโนมยัซีต โดยการวิเคราะห์
ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA 
 การระบุชนิดของแอคติโนมัยซีตที่แยกได้ด้วยการศึกษา
ยีน 16S rRNA ท้าโดยสกัดดีเอ็นเอจากไอโซเลตตามวิธี
ดัดแปลงของ Kieser et al. [20] เพิ่มช้ินยีนด้วยไพรเมอร์ 
27F และ 1492R และส่งหาล้าดับนิวคลีโอไทด์ ซึ่งข้อมูลที่ได้
ให้น้ามาเปรียบเทียบความเหมือนของล้าดับนิวคลีโอไทด์ของ
ยีน 16S rRNA ในฐานข้อมูล Ezbiocloud [21] และระบุ
สายพันธ์ุของแอคติโนมัยซีตที่ศึกษา 
 
 

3. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
3.1 ผลการศึกษาค่าพีเอชของตัวอย่างดิน 
 จากการศึกษาค่าพีเอชของน้้าในบริเวณที่เก็บตัวอย่าง
ทั้งหมด 10 จุด จากป่าพรุคันธุลี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย 5 
จุดแรก (ตัวอย่าง K1-K5) เป็นจุดเก็บในป่าพรุดั้งเดิมและอีก 
5 จุด (ตัวอย่าง K6-K10) เป็นจุดเก็บในป่าพรุเปลี่ยนสภาพ 
พบว่าดินทุกตัวอย่างมีพีเอชเป็นกรดอยู่ในช่วง 3.83-4.89 ซึ่ง
เป็นค่าพีเอชทั่วไปของป่าพรุ 
3.2 ผลการแยกแอคติโนมัยซีต  

แยกแอคติโนมัยซีตจากตัวอย่างดินป่าพรุ จ้านวน 10 
ตัวอย่าง พบว่าได้แอคติโนมัยซีตที่มีลักษณะต่างกันทั้งหมด 
144 ไอโซเลต เป็นไอโซเลตที่แยกได้จากอาหารแข็ง HV ที่
ปรับพีเอช 5.0 จ้านวน 15 ไอโซเลต และพีเอช 7.0 จ้านวน 
129 ไอโซเลต เมื่อเปรียบเทียบระหว่างการปรับสภาพ
ตัวอย่างดินทั้งสองวิธีที่ ใช้ก่อนน้าตัวอย่างดินมาแยกเช้ือ 
พบว่าสามารถแยกแอคติ โนมั ยซีต ได้ จากดินที่ บ่ ม ใน
สารละลายฟีนอลความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ จ้านวน 113 
ไอโซเลต และจากการอบดินตัวอย่างที่ 120 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จ้านวน 31 ไอโซเลต โดยตัวอย่างดิน K7 
สามารถแยกแอคติโนมัยซีตได้มากที่สุดจ้านวน 31 ไอโซเลต 
รองลงมาคือตัวอย่างดิน K10 แยกได้ 28 ไอโซเลต เมื่อน้าแอ
คติโนมัยซีตที่แยกได้ทั้งหมด 144 ไอโซเลต มาจัดกลุ่มตามสี
สปอร์บนอาหารแข็ง ISP3 สามารถแบ่งกลุ่มออกได้ทั้งหมด 8 
กลุ่ม ได้แก่ สปอร์สีเทา ด้า ชมพู น้้าตาล ขาว เหลือง เขียว 
และกลุ่มที่ไม่สร้างสปอร์ โดยพบกลุ่มที่สร้างสปอร์สีเทามี
จ้านวนสมาชิกมากที่สุด คือ 51 ไอโซเลต (35.4 เปอร์เซ็นต์) 
รองล งมาคื อ  สี ขาว  (22.9 เปอร์ เซ็ นต์ ) สี ชมพู  (16.7 
เปอร์เซ็นต์) และกลุ่มที่ไม่สร้างสปอร์ (16.7 เปอร์เซ็นต์) 
ตามล้าดับ 
3.3 ผลการจัดกลุ่มแอคติโนมัยซีตตามชนิดไอโซเมอร์ของ 
DAP ทีพ่บในเซลล์ที่ผ่านการย่อยด้วยกรด 

การจัดกลุ่มแอคติโนมัยซีตที่แยกได้ โดยการวิเคราะห์
ไอโซเมอร์ของกรด DAP และลักษณะทางสัณฐานวิทยา 
พบว่าแอคติโนมัยซีตที่แยกได้จากตัวอย่างดินป่าพรุคันธุลี
จ้านวน 144 ไอโซเลต จัดเป็นกลุ่ม non-streptomycetes 
จ้านวน 84 ไอโซเลต (58.3 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งพบ DAP แบบ 
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meso-isomer โดยในจ้านวนนี้แยกได้จากวิธีการปรับสภาพ
ตัวอย่างดินที่ 120 องศาเซลเซียส นาน 1 ช่ัวโมง จ้านวน 25 
ไอ โซ เลต  และได้ จากการปรับสภาพ ตั วอย่ างดิ น ใน
สารละลายฟีนอลความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ นาน 30 นาที 
ที่อุณหภูมิห้อง จ้านวน  59 ไอโซเลต และจัดเป็นกลุ่ม 
streptomycetes จ้านวน 60 ไอโซเลต (41.7 เปอร์เซ็นต์) 
ซึ่งพบ DAP แบบ LL-isomer โดยในจ้านวนนี้แยกได้จาก
วิธีการปรับสภาพตัวอย่างดินที่ 120 องศาเซลเซียส นาน 1 
ช่ัวโมง จ้านวน 6 ไอโซเลต และแยกได้จากการปรับสภาพ
ตัวอย่างดินในสารละลายฟีนอลความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ 
นาน 30 นาที ที่อุณหภูมิห้อง จ้านวน 54 ไอโซเลต ผล
การศึกษาพบว่าสามารถแยกแอคติโนมัยซีตกลุ่ม non-
streptomycetes ไ ด้ ม า ก ก ว่ า แ อ ค ติ โน มั ย ซี ต ก ลุ่ ม 
streptomycetes ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hayakawa 
et al. [10] ทีพ่บว่าการอบตัวอย่างดินที่ 120 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง ช่วยก้าจัดแบคทีเรียที่ไม่สร้างสปอร์และ
ยังช่วยลดปริมาณของ Streptomyces ลงได้อีกทางหนึ่ง 
เนื่องจากสปอร์ของ Streptomyces ไม่ทนความร้อน ท้าให้
สามารถแยกได้แอคติโนมัยซีตในจีนัส Streptosporangium 
และ Dactylosporangium และการใช้สารละลายฟีนอล 
ความเข้มข้น 1.5 เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา 30 นาที ที่ 30 องศา-
เซลเซียส ก่อนแยกเชื้อบนอาหารแข็ง HV ท้าให้สามารถแยก
ได้แอคติโนมัยซีตในจีนสั Micromonospora มากที่สุด และ
ได้ Microbispora รองลงมา [11] ทั้งนี้แอคติโนมัยซีตกลุ่ม 
non-streptomycetes สามารถผลิ ต สารที่ มี ฤทธิ์ ต้ าน
แบ ค ที เรี ย แ ล ะ รา  เช่ น  Micromonospora sp. ส ร้ า ง 
rustmycin ซึ่งยับยั้งการเจริญของ Candida sp. และรา
บางชนิดได้ [22] หรือ Microbispora sp. สามารถสร้างสาร
กลุ่ม glucosylquestiomycin ซึ่งเป็นสารปฏิชีวนะที่มีฤทธิ์
ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียและยีสต์ [23] นอกจากนี้พบว่า
Microtetraspora sp. ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง ส า ร ก ลุ่ ม 
macrolactamtrisaccharide ยับยั้งการเจริญของราได้ [24] 
เป็นต้น 
 
 
 

3.4 ผลการศึกษาความสามารถละลายฟอสเฟต 
การศึกษาความสามารถละลายฟอสเฟตของแอคติโน

มัยซีตจ้านวน 144 ไอโซเลต บนอาหารแข็ง PVK ภายหลัง
การบ่มเป็นเวลา 14 วัน พบแอคติโนมัยซีตจ้านวน 47 ไอโซ-
เลต (32.6 เปอร์เซ็นต์ ) ละลายฟอสเฟตได้  โดยเกิดเป็น
บริเวณใสรอบโคโลนี (รูปที่ 1) แอคติโนมัยซีตที่แยกได้ส่วน
ใหญ่มีค่าการละลายฟอสเฟตอยู่ในช่วง 1.0-1.9 (รูปที่ 2) 
โดยไอโซเลต K1PA1 สามารถละลายฟอสเฟตไดสู้งที่สุด มีค่า
การละลายฟอสเฟต เท่ากับ 4.67 รองลงมาคือไอโซเลต 
K1PN21 และ K10HN2 มีค่าการละลายฟอสเฟต เท่ากับ 
1.83 และ 1.63 ตามล้าดับ จากงานวิจัยของ Hamdali et 
al. [25] พบว่า Streptomyces griseus มีความสามารถ
ละลายฟอสเฟตได้ดีและสามารถกระตุ้นการเจริญของข้าว
สาลีท้าให้ปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นได้มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ใน
สภาวะที่มีหินฟอสเฟต เมื่อเปรียบเทียบกับชุดการทดลองที่
ไม่ได้ปลูกเช้ือ Streptomyces griseus  และงานวิจัยของ 
El-Tarabily et al. [26] พ บ ว่ า  Micromonospora 
endolithica สามารถสร้างเอนไซม์ย่อยสลายฟอสเฟตในดิน
และสามารถเข้าอยู่อาศัยภายในรากและดินรอบรากพืช  
 

 
 
 

รูปที่ 1 ลักษณะโซนใสรอบโคโลนีของไอโซเลต K1PA1 ที่เกิดจากการ
ละลายฟอสเฟตบนอาหารแข็ง PVK หลังจากบ่มเชื้อที่  28 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 14 วัน 
 

 
รูปที่ 2 จ้านวนแอคติโนมยัซีตในแต่ละระดับความสามารถละลาย
ฟอสเฟต 
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3.5 ผลการศึกษาความสามารถในการสร้างซิเดอร์โรฟอร์ 
การทดสอบการสร้างซิเดอร์โรฟอร์ของแอคติโนมัยซีต

จ้านวน 144 ไอโซเลต บนอาหารแข็ง CAS ภายหลังการบ่ม
เป็นเวลา 5 วัน พบว่ามีแอคติโนมัยซีตจ้านวน 49 ไอโซเลต 
(30 เปอร์เซ็นต์) สามารถสร้างซิเดอร์โรฟอร์ได้ โดยเกิดโซนสี
ส้มรอบโคโลนี (รูปที่ 3) ซึ่งมีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางโซนสีส้ม
บนอาหารแข็ง CAS อยู่ในช่วง 0.5-1.9 เซนติเมตร แอคติโน-
มัยซีตที่แยกได้ส่วนใหญ่สร้างซิเดอร์โรฟอร์อยู่ในช่วง 0.5-0.9 
เซนติเมตร (รูปที่ 4) โดยไอโซเลต K8PA5 สามารถสร้างซิ-
เดอร์โรฟอร์ได้สูงที่สุด มีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางโซนสีส้มเท่ากับ 
1.9 เซนติ เมตร รองลงมาคือ ไอโซเลต K10PN21 และ 
K10PN12 มีค่าโซนสีส้มเท่ากับ 1.85 และ 1.80 เซนติเมตร 
ตามล้าดับ จุลินทรีย์หลายชนิดในดินรวมทั้งแอคติโนมัยซีตมี
ความสามารถในการสร้างซิเดอร์โรฟอร์   มีรายงานการ
ทดสอบผลของแอคติโนมัยซีตที่สรา้งสารซิเดอร์โรฟอร์ต่อการ
เจริญเติบโตของต้นถั่ว พบว่านอกจากจะช่วยเพิ่มการ
เจริญเติบโตของพืช ยังสามารถยับยั้งการเจริญของเช้ือก่อ
โรคพืช โดยแย่งจับเหล็กได้ดีกว่าจุลินทรีย์ก่อโรคพืช [3] 
นอกจากน้ีซิเดอร์โรฟอร์ยังสามารถจับกับอนุมูลโลหะหนักอื่น
ท้าให้ธาตุเหล่านี้ละลายได้ดีขึ้น เช่น ท้าให้โมลิบดีนัมละลาย
ได้มากข้ึนในดินที่เป็นกรด [27]  

 

 
รูปที่ 3 ลักษณะโซนสีส้มที่เกิดจากการสร้างไซเดอโรฟอร์บนอาหาร 
CAS ภายหลังการบ่มที่ 28 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วัน 
 

 
รูปที่ 4 จ้านวนแอคติโนมยัซีตที่สร้างซิเดอร์โรฟอร์แต่ละระดับ
ความสามารถ 

3.6 ผลการยับย้ังการเจริญของเชื้อราทดสอบ 
เมื่อน้าแอคติโนมัยซีตจ้านวน 144 ไอโซเลต มาทดสอบ

ความสามารถการยับยั้งราก่อโรคข้าวโพดจ้านวน 3 ชนิด 
ได้แก่ F. moniliforme, B. zeicola และ M. phaseolina 
และราก่อโรคอ้อยจ้านวน 2 ชนิด ได้แก่  C. falcatum และ 
F. moniliforme ผลการศึกษาพบว่ามีแอคติโนมัยซีต 54  
ไอโซเลต (37.5 เปอร์เซ็นต์) มีประสิทธิภาพยับยั้งราทดสอบ
ได้อย่างน้อย 1 ชนิด โดยแอคติโนมัยซีตที่สามารถยับยั้งการ
เจริญของรา B. zeicola มีจ้านวนมากที่สุด (47 ไอโซเลต) 
ร อ งล งม า  คื อ  F. moniliforme (corn pathogen), M. 
phaseolina, F. moniliforme (sugarcane pathogen) 
และ C. falcatum ตามล้าดับ และแอคติโนมัยซีตจ้านวน 
11 ไอโซเลต สามารถยับยั้งราที่ทดสอบได้ทุกชนิด ได้แก่ ไอ-
โซเลต K1PN1, K1PN5, K2PN7, K4PN3, K5PN1, K5PN3, 
K7PN26, K7PN29, K8PN16, K9PN12 แ ล ะ  K10HN13 
(ตารางที่ 1) โดยไอโซเลต K10HN13 สามารถยับยั้งราทุก
ชนิดได้สูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งลักษณะการยับยั้งราโรค
ข้าวโพดของไอโซเลต K10HN13 แสดงดังภาพที่ 5 ทั้งนี้แอ
คติโนมัยซีตที่มีประสิทธิภาพยับยั้งราทดสอบได้ทุกชนิดส่วน
ใหญ่อยู่ในกลุ่ม streptomycetes ซึ่ง streptomyces เป็น
กลุ่มที่สร้างสารปฏิชีวนะจ้านวนมากที่สุดในรายงานการ
ค้นพบ [28] จากงานวิจัยของ Rizk et al. [29] พบว่าแอคติ-
มัยซีตกลุ่ม streptomycetes ที่แยกได้ มีประสิทธิภาพยับยั้ง
ราได้หลายชนิด ได้แก่ Alternaria solani, F. oxysporum, 
F. solani, Aspergillus flavus และ Aspergillus niger 
 
ตารางที่ 1 ค่าการยับยั้งเช้ือราก่อโรคข้าวโพดและอ้อยของแอคติโนมยั
ซีตที่ยับยั้งราทดสอบได้ทุกชนิด 

ไอโซเลต 
ค่าการยับยั้ง (เปอร์เซ็นต)์ 

ราก่อโรคข้าวโพด ราก่อโรคอ้อย 
Fm Bz Mp Cf Fm 

K10HN13 91.4 100 93.3 91.4 91.4 
K5PN3 100 97 97 83.3 97 
K1PN5 100 96.7 76.7 93.3 100 
K7PN26 90 100 88.3 76.7 66.7 
K8PN16 90 96.7 66.7 86.7 86.7 
K1PN1 85 97.1 71.7 83.3 85.7 
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ไอโซเลต 
ค่าการยับยั้ง (เปอร์เซ็นต)์ 

ราก่อโรคข้าวโพด ราก่อโรคอ้อย 
Fm Bz Mp Cf Fm 

K4PN3 56.7 90.0 56.7 56.7 51.7 
K7PN29 60 73.3 58.3 33.3 48.3 
K2PN7 43.3 71.7 61.7 35 33.3 
K9PN12 43.3 93.3 43.3 43.3 36.7 
K5PN1 48.3 50 43.3 35 16.7 
หมายเหตุ Fm = Fusarium moniliforme; Bp = Bipolaris 
zeicola; Mp = Macrophomina phaseolina ;  
Cf = Colletotruchum falcatum 
 

 
รูปที่ 5 ลักษณะการยับยั้งราทดสอบของไอโซเลต K10HN13  
(ก) F. moniliforme, (ข) B. zeicola, (ค) M. phaseolina บนอาหาร
แข็ง PDA โดยวิธี dual culture เปรียบเทียบกับชุดควบคุม 
 

3.7 การระบุชนิดของแอคติโนมยัซีต โดยการวิเคราะห์
ล าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA 

 จากการศึกษาล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA 
ของแอคติโนมัยซีตที่มีประสิทธิภาพละลายฟอสเฟต สร้างซิ-
เดอร์โรฟอร์ และยับยั้งราทดสอบได้สูงแสดงดังตารางที่ 2
พบว่าไอโซเลตทั้งหมดจัดอยู่ในจีนัส Streptomyces โดยไอ
โซเลตที่ยับยั้งราทดสอบได้ดี ได้แก่ไอโซเลต K10HN13, 
K5PN3, K1PN5, K7PN26, K8PN16 และ K1PN1 พบว่าแอ
คติโนมียซีตกลุ่มนี้มีความเหมือนกับไอโซเลตที่มีการรายงาน
ว่าสามารถยับยั้งราทดสอบได้ เช่น Al-Tai et al. [30] พบว่า 
Streptomyces malaysiensis ที่ แ ย กจ าก ดิ น ป ระ เท ศ
มาเลเซียสามารถยับยั้งแบคทีเรียและราหลายชนิด ได้แก่ 
Bacillus subtilis, Candida albicans, Cuvularia 
lunatat, Fusarium solani, Pestalotiopsis guepin, 

Pyricularia oryzae แ ล ะ  Trichoderma viridae ห รื อ 
Streptomyces yogyakartensis ที่แยกจากดินนาข้าวใน
ประเทศไทยสามารถยับยั้ง Helminthosporium oryzae, 
Rhizoctonia solani และ Fusarium moniliforme ซึ่งให้
ค่าการยับยั้งสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ [31] นอกจากนี้มีรายงาน
พ บ  Streptomyces diastatochromogenes มี
ประสิทธิภาพควบคุมการเกิดโรคแผลสะเก็ด (potato scab) 
ในมันฝรั่ง [32] 
 
ตารางที่ 2 ความเหมือนของล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA ของ
แอคติโนมัยซีตที่มีประสิทธิภาพละลายฟอสเฟต สร้างซิเดอร์โรฟอร์ 
และยับยั้งราทดสอบได้สูง เปรียบเทียบกับล้าดับนิวคลีโอไทด์ใน
ฐานข้อมูล Ezbiocloud 

ไอโซเลต สายพันธุ์ใกล้เคียง 
(Accession no.) 

ความเหมือน 
(เปอร์เซ็นต)์ 

K1PA1 Streptomyces coacervatus 
(AB500703) 

98.63 

K8PA5 Streptomyces nodosus  
(CP009313) 

99.85 

K10HN13 Streptomyces glomeratus 
(AJ781754) 

99.74 

K5PN3 Streptomyces diastatochromogenes 
(LIQL01000147) 

100 

K1PN5 Streptomyces yogyakartensis 
(AB249942) 

99.32 

K7PN26 Streptomyces misionensis 
(FNTD01000004) 

99.78 

K8PN16 Streptomyces malaysiensis 
(AB249918) 

98.97 

K1PN1 Streptomyces albiflaviniger 
(AJ391812) 

99.48 

 

4. สรุป 
 จากการศึกษาการแยกแอคติโนมัยซีตจากตัวอย่างดิน
ป่าพรุคันธุลี พบว่าป่าพรุคันธุลีเป็นแหล่งหนึ่งที่ส้าคัญของ  
แอคติโนมัยซีตที่มีประโยชน์  โดยในงานวิจัยนี้สามารถแยก
ได้แอคติโนมัยซีตกลุ่ม non-steptomycetes มากกว่ากลุ่ม 
steptomycetes และไอโซเลตที่แยกได้มีความสามารถสร้าง
ซิเดอร์โรฟอร์ ละลายฟอสเฟต และมีประสิทธิภาพยับยั้งเช้ือ
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ราก่อโรคข้าวโพดและอ้อย ซึ่งจะได้น้าแอคติโนมัยซีตที่มี
ศักยภาพเหล่านี้ไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประยุกต์ใช้ส่งเสริมการ
เจริญของพืชต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ้าบัดไอออนสังกะสีในน้้าโดยใช้ตะกรันอลูมิเนียมเป็นวัสดุดูดซับ ท้าการทดลองแบบกะ 
โดยศึกษาผลของเวลา (0-480 นาที) ปริมาณวัสดุดูดซับ (0.1-2 กรัม) และค่าพีเอชเริ่มต้นของน้้าเสียสังเคราะห์ (3-6) ต่อ
ประสิทธิภาพในการบ้าบัด ใช้น้้าเสียสังเคราะห์ความเข้มข้นสังกะสีเริ่มต้น 400 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยแบ่งการทดลองเป็น 2 ชุด 
ได้แก่ การทดลองที่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์และไม่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์ ผลการทดลองพบว่าท่ีสภาวะพีเอชเริ่มต้น 6 กรณีไม่ใช้
สารละลายบัฟเฟอร์ เวลาเข้าสู่สมดุล 2 ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดสังกะสีสูงสุดร้อยละ 95.04 ในขณะที่กรณีใช้
สารละลายบัฟเฟอร์ เวลาเข้าสู่สมดุล 6 ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพในการบ้าบัดสังกะสีสูงสุดร้อยละ 19.74 และเมื่อเพิ่มปริมาณ
วัสดุดูดซับจาก 0.1 ถึง 2 กรัม ท้าให้ประสิทธิภาพในการบ้าบัดเพิ่มขึ้นทุกการทดลอง ยกเว้นการทดลองที่ใช้สารละลาย
บัฟเฟอร์ที่พีีเอชเริ่มต้น 3, 4 และ 5 ไม่สามารถก้าจัดไอออนสังกะสีได้เนื่องจากมีการชะละลายสังกะสีออกมาจากตะกรัน
อลูมิเนียมในสภาวะกรด นอกจากนี้ยังพบว่าจลนศาสตร์การดูดซับสอดคล้องกับสมการอัตราเร็วปฏิกิริยาอันดับสองเทียม และ
ไอโซเทอร์มการดูดซับสอดคล้องกับสมการของฟรุนด์ลิช ส้าหรับกลไกการบ้าบัดไอออนสังกะสีเกิดจากการดูดซับและการ
ตกตะกอนทางเคมี จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าตะกรันอลูมิเนียมมีความเป็นไปได้ในการน้าไปประยุกต์ใช้บ้าบัดไอออนสังกะสี
ในน้้าเสียจริง 
ค าหลัก การดูดซับ การตะกอนทางเคมี ตะกรันอลูมิเนยีม จลนศาสตร์ ไอโซเทอร์ม 
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Abstract 
 The objective of this study was to investigate zinc ion treatment using aluminum dross as an 
adsorbent. Batch experiments were studied for the effects of time (0-480 minutes), adsorbent dose (0.1-2 g) 
and initial pH of synthetic wastewater (3-6) on the treatment efficiency using synthetic wastewater with a 
concentration of 400 mg/L. The experiment was divided into 2 sets, using a buffer solution and non-using a 
buffer solution. The results showed that at pH 6, non-using a buffer solution found maximum removal 
efficiency 95.04% at equilibrium time 2 hours whilst using a buffer solution expressed highest removal 
efficiency 19.74% at equilibrium time 6 hours. Increasing the amount of absorbent from 0.1 to 2 g resulted 
in an increase in the efficiency of all experiments. However, using buffer solution at pH 3, 4 and 5 failed to 
remove zinc ions due to leaching of zinc from the aluminum dross itself in acidic conditions. It was also 
found that the adsorption kinetics and the adsorption isotherms corresponded to the pseudo-second order 
and the equation of Freundlich isotherm. In addition, the mechanism of zinc ion treatment was due to the 
adsorption and chemical precipitation. This study revealed that aluminum dross has a possibility to apply 
in treatment on zinc ion in real wastewater. 
Keywords:  Adsorption, Chemical precipitation, Aluminium dross, Kinetic, Isotherm 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์เป็นภาคส่วนที่
ส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการผลิต
นั้นประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ได้แก่ การหลอมช้ินส่วน 
การเช่ือมหรือตกแต่ง การท้าความสะอาด การชุบโลหะไฟฟ้า
หรือการชุบเคลือบสังกะสี และการพ่นสีตกแต่งขั้นสุดท้าย 
กระบวนการผลิตแต่ละขั้นตอนล้วนท้าให้เกิดการปลดปล่อย
ของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งในรูปของน้้าเสีย อากาศเสีย 
และกากของเสีย ซึ่งหากของเสียดังกล่าวไม่ได้รับการจัดการ
ที่ถูกต้อง จะส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงและ
ยากต่อการแกไ้ข [1] 
 จากกระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ การหลอม
ช้ินส่วนเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ท้าให้เกิดกากของเสียขึ้น ได้แก่ 
ตะกรันอลูมิ เนียม (aluminium dross) เป็นของเสียที่มี
ลักษณะเป็นผงตะกรันสีด้า  (black dross) เกิดจากการ
น้ า เอา เศษตะกรันที่ เ กิ ดขึ้ นจากกระบวนการหลอม
โลหะอลูมิเนียมขั้นปฐมภูมิ (ปริมาณโลหะอลูมิเนียมสูง) มา
ผ่านกระบวนการหลอมโลหะอลูมิเนียมโดยการใช้ความร้อน 
ท้าให้ เกิดเศษตะกรันเป็นกากของเสียจากการหลอม
อลูมิเนียม ประกอบไปด้วยอลูมิเนียมในรูปโลหะออกไซด์ 

(Al2O3) ร้อยละ 20-50 โลหะอลูมิเนียม (Al) ร้อยละ 10-20 
และส่วนผสมของเกลือ ร้อยละ 40 -55 [2] ซึ่ งตะกรัน
อลูมิเนียมมีองค์ประกอบทางเคมีที่สามารถท้าปฏิกิริยาน้้า
และเกิดเป็นก๊าซแอมโมเนีย ตะกรันอลูมิเนียมจัดเป็นของเสยี
อันตรายโดยทั่วไปจะก้าจัดโดยการปรับสภาพและฝังกลบ
อย่างปลอดภัย (secure landfill system) [3] โดยประเทศ
ไทยมีอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ประมาณ 3,400 
โรงงาน [4] ข้อมูลการเกิดตะกรันอลูมิเนียมจากโรงงานผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งมีปริมาณมาก
ถึงประมาณ 11 ตันต่อเดือน ท้าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการ
ก้าจัดโดยไม่ได้น้ามาใช้ประโยชนแ์ต่อย่างใด  
 นอกจากตะกรันอลูมิเนียมที่เกิดจากขั้นตอนการหลอม
ช้ินส่วนแล้ว ในการขั้นตอนการชุบเคลือบสังกะสียังท้าให้เกิด
น้้าเสียที่มีปริมาณของโลหะสังกะสีปนเปื้อนในปริมาณสูง ซึ่ง
มีความเข้มข้นเกินค่ามาตรฐาน (5 มิลลิกรัมต่อลิตร) [5] หาก
ไม่ได้รับการบ้าบัดให้อยู่ในระดับต่้ากว่าที่กฎหมายก้าหนด 
จะส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งน้้าและระบบนิเวศ 
จึงจ้าเป็นต้องบ้าบัดให้มีปริมาณโลหะอยู่ในระดับที่ปลอดภัย
ต่อสิ่งมีชีวิตก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม โดยวิธีการก้าจัด
โลหะหนักในน้้าเสียอุตสาหกรรมที่นิยมใช้ ได้แก่  การ
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ตกตะกอนเคมี (chemical precipitation) แต่ยังมีข้อเสียใน
การใช้งาน เช่น ต้นทุนด้านสารเคมีและค่าบ้ารุงรักษา 
เสถียรภาพของระบบบ้าบัด และปริมาณกากตะกอนที่
เกิดขึ้นจากการบ้าบัด  
 ตะกรันอลูมิเนียมมีองค์ประกอบทางเคมีที่ส้าคัญ 
ได้แก่ อลูมิเนียมออกไซด์ ซึ่งสารที่อยู่ในรูปออกไซด์สามารถ
เกิดปฏิกิริยาที่พื้นผิวได้สูงและสามารถช่วยให้เกิดการดูดติด
ไอออนของโลหะหนักบนผิวของตัวกลางได้ด้วยกระบวนการ
ดูดซับ [6] โดยการดูดซับเป็นวิธีหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง
ส้าหรับการก้าจัดโลหะหนักออกจากน้้าเสีย เนื่องจาก
สามารถใช้งานได้ง่ายและให้ประสิทธิภาพในการก้าจัดที่สูง 
[7] โดยใช้วัสดุดูดซับชนิดต่าง ๆ  เช่น ถ่านกัมมันต์ แร่ธาตุต่าง 
ๆ ชีวมวล วัสดุเหลือใช้ทางเกษตร ของเสียจากอุตสาหกรรม 
[8] และออกไซด์ของโลหะ [9] เป็นต้น วัสดุที่นิยมใช้ในการ
ดูดซับ ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ เนื่องจากมีโครงสร้างที่มีรูพรุนและ
พื้นที่ผิวส้าหรับการดูดซับสูง [10] แต่การใช้ถ่านกัมมันต์
รวมทั้งวัสดุดูดซับบางชนิดยังมีต้นทุนในการน้ามาใช้งาน 
หากสามารถประยุกต์ใช้ของเสียจากอุตสาหกรรมมาเป็นวัสดุ
ดูดซับได้ จะช่วยลดต้นทุนในการบ้าบัดน้้าเสีย ลดค่าใช้จ่าย
ในการก้าจัด อีกทั้งช่วยลดปริมาณของเสียที่ปลดปล่อยสู่
สิ่ งแวดล้อม เป็นการน้าของเสียกลับมาใช้ใหม่ให้ เกิด
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า 
 ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดที่จะน้าของเสียจาก
กระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์มาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุดูด
ซับ (adsorbent) ส้าหรับบ้าบัดไอออนสังกะสี (Zn) ในน้้า
เสีย โดยศึกษาความสามารถในการดูดซับไอออนสังกะสีด้วย
วัสดุดูดซับที่เตรียมจากตะกรันอลูมิเนียมในสภาวะต่าง ๆ  
  
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ศึกษาผลของเวลา ปริมาณวัสดุดูดซับและค่าพีเอช
เริ่มต้นของน้้าเสียสังเคราะห์ต่อประสิทธิภาพการบ้าบัด
ไอออนสังกะสีในน้้าเสียสังเคราะห์ด้วยตะกรันอลูมิเนียม 
 
3. วัสดุและวิธีการ 
 3.1 การเตรียมวัสดุดูดซับ 
 การศึกษาจะเตรียมวัสดุดูดซับซึ่งเป็นของเสียจาก

อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ได้แก่ ตะกรันอลูมิเนียม 
แสดงดังรูปที่ 1 โดยขั้นแรกน้ามาบดและคัดแยกขนาดด้วย
ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 35 และ 70 (ขนาด 0.2-0.5 มิลลิเมตร) 
จากนั้นน้าวัสดุดูดซับที่เตรียมได้เก็บไว้ในโถดูดความช้ืน 
(desiccator) ส้าหรับใช้ในการทดลองขัน้ตอนต่อไป 
 

 
รูปที่ 1 ตะกรันอลูมิเนียม (ก) เมื่อผ่านการบด  

(ข) เมื่อผ่านการคัดขนาด (ขนาด 0.2-0.5 มิลลิเมตร) 
 

 3.2 การเตรียมน้ าเสียสังเคราะห์ 
 การเตรียมน้้าเสียสังเคราะห์ที่มีไอออนสังกะสีเตรียม
จาก zinc nitrate (Zn(NO3)2•6H2O) ปรับพีเอช (pH) ด้วย 
NaOH และ HNO3 โดยการศึกษาจะแบ่งการทดลองเป็น 2 
ชุด ได้แก่ การทดลองที่ไม่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์และการ
ทดลองที่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
ตกตะกอนของโลหะหนัก โดยการรักษาค่าพีเอชของน้้าเสีย
สังเคราะห์ให้คงที่ตลอดการทดลอง สารละลายบัฟเฟอร์นี้ได้
จากการเตรียมกรดอะซิติก (CH3COOH) และโซเดียม- 
อะซิเตต (CH3COONa) 
 
 3.3 การศึกษาจลนศาสตร์การดูดซับ (adsorption 
kinetic) 
 ใช้วัสดุดูดซับที่เตรียมได้จากข้อ 3.1 ท้าการทดลองเพื่อ
หาเวลาที่การบ้าบัดเข้าสู่สภาวะสมดุล โดยช่ังวัสดุดูดซับ
ปริมาณ 0.10 และ 2.00 กรัม ใส่ลงในขวดพลาสติกขนาด 
120 มิลลิลิตร เติมน้้าเสียสังเคราะห์ความเข้มข้นสังกะสี 400 
มิลลิกรัม/ลิตร ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่ปรับพีเอช เป็น 3 
และ 6 ลงในขวดพลาสติกแต่ละขวด จากนั้นน้าตัวอย่างไป
เขย่าที่ระยะเวลา 0-480 นาที ด้วยเครื่องเขย่าสาร ความเร็ว 
150 รอบต่อนาที เมื่อครบเวลาที่ก้าหนด น้าตัวอย่างไปกรอง
ด้วยกระดาษกรอง whatman No.5 วัดความเข้มข้นของ
สั งกะสี ในสารละลาย ใส ด้ วย เครื่ อ ง  Flame Atomic 

ต
 (ก)

ตะแ
ต

 (ข)

ตะแ
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Adsorption Spectrophotometer (FAAS) น้ า ผ ล ก า ร
ทดลองทีไ่ด้ค้านวณร้อยละการก้าจัด ดังสมการที่ 1  

ประสิทธิภาพการบ้าบดั (%) = (C0−Ce)
C0

 x 100       (1) 

โดยที ่Co คือ ความเข้มข้นเริ่มต้นของไอออนสังกะสี (มก./ล.) 
        Ce คือ ความเข้มข้นไอออนสังกะสี ณ สมดุล (มก./ล.) 
 ด้าเนินการทดลองทั้งหมดโดยควบคุมอุณหภูมิที่ 25 
องศาเซลเซียส ตลอดการทดลอง 
 
 3.4 ศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับ (adsorption 
isotherm) 
 ใช้วัสดุดูดซับที่เตรียมได้จากข้อ 3.1 โดยช่ังวัสดุดูดซับ
ป ริ ม า ณ  0.10, 0.30, 0.50, 0.80, 1.00, 1.30, 1.50, 1.80 
และ 2.00 กรัม ใส่ลงในขวดพลาสติกขนาด 120 มิลลิลิตร 
เติมน้้าเสียสังเคราะห์ความเข้มข้นสงักะสี 400 มิลลิกรัม/ลติร 
ปริมาตร 50 มิลลิลิตร ที่ปรับพีเอช เป็น 3, 4, 5 และ 6 ลงใน
ขวดพลาสติกแต่ละขวด จากนั้นน้าตัวอย่างไปเขย่าตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งได้จากการทดลองข้อ 3.3 ด้วย
เครื่องเขย่าสาร ความเร็ว 150 รอบต่อนาที เมื่อครบเวลาที่
ก้าหนด น้าตัวอย่างไปกรองด้วยกระดาษกรอง whatman 
No.5 วัดความเข้มข้นของสังกะสีในสารละลายใสด้วยเครื่อง 
FAAS น้าผลการทดลองที่ได้ค้านวณร้อยละการก้าจัด ตาม
สมการที่ 1 
 
4. ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 4.1 การศึกษาลักษณะตะกรันอลูมิเนียม 
 ตะกรันอลูมิเนียมถูกตรวจสอบคุณลกัษณะทางเคมแีละ
กายภาพ ได้แก่ การวิเคราะห์ลักษณะพื้นผิวด้วยเครื่อง
Scanning Electron Microscope (SEM) ยี่ ห้ อ  JEOL รุ่ น 
JSM-6610 LV การวิเคราะห์พื้นที่ผิวและรูพรุนด้วยเครื่อง 
surface area and pore size analyzer ด้วยเทคนิค BET 
ยี่ห้อ Micrometrics รุ่น 3Flexs การวิ เคราะห์ธาตุหรือ
องค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-Ray 
Spectroscopy (EDS) ยี่ห้อ Oxford รุ่น INCA-xart และเครื่อง 
X-Ray Fluorescence (XRF) ยี่ห้อ Bruker รุ่น S2 PUMA  
 ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของตะกรันอลูมิเนียม

ด้วยภาพ SEM แสดงดังรูปที่ 2 พบว่าพื้นผิวมีลักษณะรูปร่าง
แบบ อสัณฐาน (amorphous) โดยมีพื้นท่ีผิว 3.9235 ตาราง
เมตรต่อกรัม ปริมาตรรูพรุน 0.0074 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ
กรัม และขนาดรูพรุน 75.7413 อังสตอม แสดงดังตารางที่ 1  

 

 
รูปที่ 2 ภาพถ่ายตะกรันอลูมิเนียมจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

ส่องกราด (SEM) ที่กา้ลังขยายต่าง ๆ (ก) 100 เท่า (ข) 1,000 เท่า 
(ค) 2,500 เท่า (ง) 10,000 เท่า 

 
ตารางที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของตะกรันอลูมิเนียม 

ลักษณะ ผลการวิเคราะห์และทดสอบ 
พื้นที่ผิว 3.9235 m2/g 
ปริมาตรรูพรุน 0.0074 cm3/g 
ขนาดรูพรุน 75.7413 A ͦ 

 

 ผลการศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ของตะกรัน
อลูมิเนียมด้วยเครื่อง EDX แสดงดังรูปที่ 3 พบว่า spectrum
ที่ได้จากการวิเคราะห์มีธาตุอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบหลัก
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์ XRF (แสดงดังตางรางที่ 2) พบว่า
มีสารประกอบอลูมิเนียมเป็นองค์ประกอบหลักเช่นเดียวกัน 
โดยมีปริมาณร้อยละ 41.15 และส่วนประกอบอื่นรองลงมา 
ได้แก่ Cl, Na2O, K2O, MgO, SiO2, SO3, CaO, CuO, Fe2O3, 
ZnO, MnO เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องการงานวิจัยของดิษยพงษ์ 
(2555) โดยศึกษาองค์ประกอบของผงตะกรันอลูมิเนียมด้วย
เทคนิค XRF พบองค์ประกอบหลัก เป็นสารประกอบ
อลูมิเนียมร้อยละ 48.04 [11] 
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รูปที่ 3 ผลของ SEM/EDX แสดงองค์ประกอบทางเคมีของ 

ตะกรันอลูมิเนียม 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของตะกรันอลูมิเนียม
โดยใช้เทคนิค XRF 

องค์ประกอบ/ธาต ุ ร้อยละ (%) 
Al2O3 41.15 

Cl 21.29 
Na2O 13.00 
K2O 5.59 
MgO 5.79 
SiO2 5.72 
SO3 3.45 
CaO 1.48 
CuO 0.99 
Fe2O3 0.78 
ZnO 0.33 
MnO 0.16 
TiO2 0.09 
Cr2O3 0.03 
NiO 0.03 
HfO2 0.03 
V2O5 0.02 
Br 0.02 

SrO 
รวม 

0.02 
99.97 

  

4.2 ผลของเวลาและพีเอชเร่ิมต้นต่อประสิทธิภาพการ
บ าบัดไอออนสังกะสีด้วยตะกรันอลูมิเนียม 
 ประสิทธิภาพการบ้าบัดไอออนสังกะสีด้วยตะกรัน

อลูมิเนียม โดยที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของน้้าเสียสังเคราะห์ 
400 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าพีเอชเริ่มต้นเป็น 3 และ 6 ใช้ปริมาณ
วัสดุดูซับ 0.1 และ 2 กรัม ใช้เวลาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0-480 
นาที แสดงดังรูปที่ 4  
 จากรูปที่ 4ก แสดงประสิทธิภาพในการบ้าบัดโดยการ
ทดลองได้ใช้สารละลายบัฟเฟอร์เพื่อควบคุมค่าพีเอช ทีพ่ีเอช 
เริ่มต้น 6 กรณีใช้วัสดุดูดซับ 0.1 กรัม พบว่า การบ้าบัด
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 30 นาทีแรก มีค่าเท่ากับร้อยละ 
5.15 กรณีใช้วัสดุดูดซับ 2 กรัม พบว่าการบ้าบัดเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วใน 3 ช่ัวโมงแรก มีค่าเท่ากับร้อยละ 15.07 และ
เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเข้าสู่สมดุลที่เวลา 6 ช่ัวโมง มีค่าเท่ากับร้อย
ละ 19.74 ส่วนการทดลองที่มีค่าพีเอชเริ่มต้น 3 ทั้งกรณีที่
ใช้วัสดูดซับ 0.1 และ 2 กรัม พบว่าไม่สามารถบ้าบัดไอออน
สังกะสีได้ เนื่องจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
ของตะกรันอลูมิเนียมมีสังกะสีเป็นส่วนประกอบ เมื่อการ
ทดลองอยู่ในสภาวะกรดท้าให้เกิดการชะละลายของสังกะสี
ออกมาจากวัสดุดูซับ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท้าการทดลองชุดควบคุม
เพื่อตรวจสอบการชะละลายของสังกะสีจากตะกรัน
อลูมิเนียม พบว่าที่เวลา 6 ช่ัวโมงมีปริมาณสังกะสีชะละลาย
ออกมา 9 มิลลิกรัม/ลิตร ดังนั้นที่พีเอชเริ่มต้น 3 จึงท้าให้
ความเข้มข้นของสังกะสีมีค่าเพิ่มขึ้น   
 รูปที่  4ข แสดงประสิทธิภาพในการบ้าบัดไอออน
สังกะสีโดยที่การทดลองไม่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์ในการ
ควบคุมค่าพีเอชพบว่า การบ้าบัดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 
30 นาทีแรกในทุกกรณี และเข้าสู่สมดุลภายในระยะเวลา 2 
ช่ัวโมง มีประสิทธิภาพในการก้าจัดเท่ากับร้อยละ 14.30 (0.1 
กรัม ) และ 89.91 (2 กรัม ) ส้าหรับพีเอช 3 และร้อยละ 
10.33 (0.1 กรัม)  และ 95.04 (2 กรัม) ส้าหรับพีเอช 6  
 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าระยะเวลาที่การทดลองเข้าสู่สมดุล
เป็น 6 ช่ัวโมง ส้าหรับการทดลองที่ใช้บัฟเฟอร์ และ 2 ช่ัวโมง
ส้าหรับการทดลองที่ไม่ใช้บัฟเฟอร ์
 จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพการบ้าบัด
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรกและประสิทธิภาพจะเพิ่มขึ้น
ตามระยะเวลาที่ เพิ่มขึ้น จนกระทั่งเข้าสู่สภาวะสมดุล 
เนื่องจากเริ่มต้นทุกต้าแหน่งบนพื้นผิวของวัสดุดูดซับยังว่าง
และความเข้มข้นของสารที่ถูกดูดซับยังมีความเข้มข้นสูง แต่
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เมื่อเวลาผ่านไปพื้นท่ีว่างบนผิววัสดดุูดซบัเต็มไปด้วยสารที่ถูก 
 

 
รูปที่ 4 ผลของเวลาและพีเอชเร่ิมต้นต่อประสิทธิภาพการบ้าบัดไอออน
สังกะสีด้วยตะกรันอลูมิเนียม (ความเข้มข้นของน้้าเสียสังเคราะห์ 400 

มก./ล. ค่าพีเอชเร่ิมต้นเป็น 3 และ 6 วสัดุดูดซับ 0.1 และ 2 กรัม)  
(ก) ใชส้ารละลายบัฟเฟอร ์(B) (ข) ไม่ใช้สารละลายบฟัเฟอร ์

ดูดซับและความเข้มข้นของสารถูกดูดซับลดลงจนเข้าสู่ภาวะ
สมดุล [12] 
 
 4.3 ผลของปริมาณวัสดุดูดซับและพีเอชเร่ิมต้นต่อ
ประสิทธิภาพการบ าบัดไอออนสั งกะสี ด้วยตะกรัน
อลูมิเนียม 
 ประสิทธิภาพการบ้าบัดไอออนสังกะสีด้วยตะกรัน
อลูมิเนียม โดยที่ความเข้มข้นเริ่มต้นของน้้าเสียสังเคราะห์ 
400 มิลลิกรัม/ลิตร ค่าพีเอชเริ่มต้นเป็น 3, 4, 5 และ 6 ใช้
ปริมาณวัสดุดูดซับที่แตกต่างกันตั้งแต่ 0.1-2 กรัม แสดงดัง
รูปที่ 5 
 รูปที่ 5ก แสดงประสิทธิภาพในการบ้าบัดโดยที่การ
ทดลองได้ใช้สารละลายบัฟเฟอร์เพื่อควบคุมค่าพีเอช พบว่า 

ที่พีเอชเริ่มต้น 6 เมื่อเพิ่มปริมาณวัสดุดูดซับจาก 0.1-2 กรัม 
ท้าให้ประสิทธิภาพการก้าจัดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.10 เป็น 
15.20 และ รูปที่ 5ข แสดงประสิทธิภาพในการบ้าบัดไอออน                                            
สังกะสีโดยที่การทดลองไม่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์ควบคุมค่า
พีเอช พบว่าทุกกรณีให้ผลการทดลองที่ใกล้เคียงกัน 
  

 

รูปที่ 5 ผลของปริมาณวัสดุดูดซับและพเีอชเริ่มต้นต่อประสิทธิภาพการ
บ้าบัดไอออนสังกะสีดว้ยตะกรันอลูมิเนียม (ความเข้มข้นของน้้าเสีย
สังเคราะห์ 400 มก./ล. ค่าพีเอชเริ่มต้นเป็น 3-6 วัสดุดูดซับ 0.1-2 
กรัม) (ก) ใชส้ารละลายบฟัเฟอร์ (B) (ข) ไม่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์  
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(B) การทดลองที่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์ควบคุมค่าพีเอช 

 
โดยประสิทธิภาพในการก้าจัดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.59-7.08 
เป็น 92.59-97.84 เมื่อเพิ่มปริมาณวัสดุดูดซับจาก 0.1 เป็น 
1.8 กรัม เนื่องจากการเพิ่มปริมาณวัสดุดูดซับ จะท้าให้มี
พื้นที่ผิวในการดูดซับมากขึ้นด้วย [13,14] และเมื่อเพิ่ม
ปริมาณวัสดุดูดซับเป็น 2 กรัมประสิทธิภาพการก้าจัดไม่
แตกต่างกัน  
 

 4.4 จลนศาสตร์การดูดซับ (adsorption kinetic)  
 ศึกษาจลนศาสตร์การดูดซับของไอออนสังกะสีด้วย
ตะกรันอลูมิเนียมโดยใช้แบบจ้าลองสมการอัตราเร็วปฏิกิริยา
อันดับหนึ่งเทียม (pseudo-first order) แสดงดังสมการที่ 2 
[15] และสมการอัตรา เ ร็ วปฏิ กิ ริ ย าอันดับ สอง เทียม 
(pseudo-second order) แสดงดังสมการที่ 3 [16]  ในการ
ค้านวณเพื่ออธิบายกลไกและอัตราเร็วในการดูดซับ 
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 เมื่ออินทิเกรตสมการที่ 2 และ 3 โดยมีขอบเขตตั้งแต่ t 
= 0 จนถึง t = t และตั้งแต่ qt = 0 จนถึง qt = t และเขียน
เป็นสมการเส้นตรงจะได้ดังสมการที่ 4 และ 5  
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โดยที่ qt คือ ปริมาณของสารที่ถูกดูดซับต่อหน่วยน้้าหนัก    
ของวัสดุดูดซับ ณ เวลาใด ๆ (มก./ก.) qe คือ ปริมาณของ
สารที่ถูกดูดซับต่อหน่วยน้้าหนักของวัสดุดูดซับ ณ จุดสมดุล 
(มก./ก.) k1 คือ ค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับหนึ่ง 
(1/นาที) k2 คือ ค่าคงที่อัตราเร็วปฏิกิริยาเทียมอันดับสอง 
(ก./มก.•นาที) t คือ เวลาใด ๆ (นาที) 
 ส้าหรับแบบจ้าลอง pseudo-first order ให้น้าผลการ
ทดลองจากข้อ 4.2 มาเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง            log 
(qe–qt) กับ t จะได้สมการเส้นตรง สามารถค้านวณหา
ค่าคงท่ีอัตราเร็ว (k1) ได้จากความชันและหาความสามารถใน
การดูดซับ (qe) ได้จากจุดตัดแกน y ของสมการเส้นตรง และ
ส้าหรับแบบจ้าลอง Pseudo-second order ให้น้าข้อมูลมา
เขียนความสัมพันธ์ระหว่าง t/qt กับ t จะได้สมการเส้นตรง 
ค้านวณความสามารถในการดดูซับ (qe) ได้จากความชัน และ 
หาค่าคงที่อัตราเร็ว (k2) ได้จากจุดตัดแกน y ของสมการ
เส้นตรง 
 เมื่อน้าผลการทดลองมาเขียนกราฟเส้นตรง สามารถ
แสดงค่าคงที่จลนศาสตร์การดูดซับแบบ Pseudo-first 
order และ Pseudo-second order ที่ได้จากการค้านวณ
ดังตารางที่ 3 พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (R2) ตาม
แบบจ้าลอง Pseudo-first order มีค่าอยู่ระหว่าง 0.0495-
0.7220  ส้าหรับการทดลองที่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์ และ 
0.1065-0.5960 ส้ าหรับการทดลองที่ ไม่ ใ ช้สารละลาย

การทดลอง 
Pseudo-first order  Pseudo-second order 

k1 (1/min) qe (mg/g) R2  k2 (g/mg.min) qe (mg/g) R2 
   pH 3 (B) (0.1 g) 0.0011 1.41 x 10-16 0.3079  0.3557 -3.11 0.8719 
   pH 3 (B) (2 g) 0.0005 1.81 x 10-6 0.7220  -0.0240 -0.92 0.9740 
   pH 6 (B) (0.1 g) 0.0005 4.79 x 10-4 0.0495  -5.8550 5.08 0.9658 
   pH 6 (B) (2 g) -0.0016 1.06 x 10-9 0.3636  0.1309 2.26 0.9631 
   pH 3 (0.1 g) 0.0003 4.12 x 10-1 0.1067  -0.0468 0.99 0.9993 
   pH 4 (2 g) -0.0055 1.91 x 10-10 0.5960  -0.1552 1.01 0.9999 
   pH 5 (0.1 g) -0.0020 3.02 x 10-3 0.5599  -0.0641 1.01 0.9999 
   pH 6 (2 g) -0.0050 1.11 x 10-3 0.5063  -0.1274 1.01 0.9999 

ตารางที่ 3 ค่าคงที่จลนศาสตร์การดูดซับแบบ Pseudo-first order และ Pseudo-second order จากการค้านวณโดยสมการเส้นตรง 
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บัฟเฟอร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ตามแบบจ้าลอง 
Pseudo-second order มีค่าอยู่ระหว่าง 0.8719-0.9740 
ส้าหรับการทดลองที่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์ และ 0.9993-
0.9999 ส้าหรับการทดลองที่ไม่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์  
เมื่อพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่เข้าใกล้หนึ่ง 
พบว่าแบบจ้าลอง Pseudo-second order มีความเป็น 
 
 

(B) การทดลองที่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์ควบคุมค่าพีเอช 
.  
 4.5 ไ อ โ ซ เ ท อ ร์ ม ก า ร ดู ด ซั บ  ( adsorption 
isotherm) 
 ศึกษาไอโซเทอร์มการดูดซับไอออนสังกะสีด้วยตะกรัน
อลูมิเนียมโดยเลือกไอโซเทอร์มการดูดซับของแลงเมียร์ 
(Langmuir adsorption isotherm) [17] แสดงดังสมการที่ 
6 และไอโซเทอร์มการดูดซับของฟรุนด์ลิช (Freundlich 
adsorption isotherm) [18] แสดงดังสมการที่  7 เพื่อใช้
อธิบายความสัมพันธ์ของการดูดซับที่เกิดขึ้น ณ อุณหภูมิคงท่ี  
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 สมการที่ 6 และ 7 สามารถเขยีนให้อยู่ในรูปสมการ
เส้นตรงไดด้ังสมการที่ 8 และ 9 ตามล้าดับ 

 

 

 

เส้นตรงมากกว่าแบบจ้าลอง Pseudo-first order ดังนั้น จึง
สรุปได้ว่าบ้าบัดซับไอออนสังกะสีด้วยตะกรันอลูมิเนียม
สอดคล้องกับแบบจ้าลอง Pseudo-second order โดย
อธิบายถึงการดูดซับทางเคมีที่มีผลจากการแลกปลี่ยน
อิเล็กตรอนระหว่างสารดูดซับและสารที่ถูกดูดซับ [16] 
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โดยที่ qe คือ ปริมาณของสารที่ถูกดูดซับต่อหน่วยน้้าหนัก     
ของวัสดุดูดซับ ณ จุดสมดุล (มก./ก.) qmx คือ ปริมาณของ
สารที่ถูกดูดซับต่อหน่วยน้้าหนักของวัสดุดูดซับที่สามารถเกิด
การดูดซับได้เพียงช้ันเดียว (มก./ก.) Ce คือ ความเข้มข้นของ
สารที่ถูกดูดซับที่ยังเหลืออยู่ในสารละลายที่จุดสมดุล (มก./
ล.) KL คือ ค่าคงที่สมดุลการดูดซับของแลงเมียร์ (ล./มก.) KF 
คือ ค่าคงที่สมดุลการดูดซับของฟรุนด์ลิช (มก./ก.) n คือ 
ค่าคงท่ีสัมพันธ์กับพลังงานการดูดซับ 
 ส้าหรับไอโซเทอร์มการดูดซับของแลงเมียร์ ให้น้าผล
การทดลองจากข้อ 4.3 มาเขียนความสัมพันธ์ระหว่าง 1/qe 

กับ 1/Ce จะได้สมการเส้นตรง โดยความชันมีค่าเท่ากับ 
1/KLqmx  และจุดตัดแกน y เท่ากับ 1/qmx และส้าหรับ 
ไอโซเทอร์มการดูดซับของฟรุนด์ลิช ให้น้าข้อมูลมาเขียน
ความสัมพันธ์ระหว่าง t/qt กับ t จะได้สมการเส้นตรง โดย

การทดลอง 
Langmuir isotherm  Freundlich isotherm 

qmx (mg/g) KL (l/mg) R2  n KF (mg/g) R2 
   pH 6 (B)  0.42 -7.72 x 10-4 0.6865  1.88 x 1023 -0.11 0.7633 
   pH 3  10.27 44.35 0.9475  7.68 18.94 0.9980 
   pH 4 11.61 60.40 0.9994  7.46 10.20 0.9933 
   pH 5 11.72 58.73 0.9610  8.19 1.06 0.9465 
   pH 6  11.47 107.88 0.9694  8.48 19.49 0.9874 

ตารางที่ 4 ค่าคงที่ไอโซเทอร์มการดูดซับแบบ Langmuir isotherm และ Freundlich isotherm จากการค้านวณโดยสมการเส้นตรง 
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ความชันมีค่าเท่ากับ 1/n และจุดตัดแกน y เท่ากับ logKF 

 เมื่อน้าผลการทดลองมาเขียนกราฟเส้นตรง สามารถ
แสดงค่าคงที่ไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์และ     
ฟรุนด์ลิชที่ ได้จากการค้านวณดังตารางที่  4 พบว่า ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลง
เมียร์มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6865 ส้าหรับการทดลองที่ ใ ช้
สารละลายบัฟเฟอร์พีเอชเริ่มต้น 6 ส้าหรับ และมีค่าอยู่
ร ะหว่ า ง  0.9475-0.9994 ส้ าห รั บก า รทดลองที่ ไ ม่ ใ ช้
สารละลายบัฟเฟอร์ ส่วนค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของไอโซ
เทอร์มการดูดซับแบบฟรุนด์ลิชมีค่า 0.7633 ส้าหรับการ
ทดลองที่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์พีเอชเริ่มต้น 6 และมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.9465-9980 ส้าหรับการทดลองที่ใช้สารละลาย
บัฟเฟอร์ ส่วนการทดลองที่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์พีเอช 3, 4 
และ 5 ไม่สามารถแสดงค่าคงที่ไอโซเทอร์การดูดซับได้
เนื่องจากไม่สามารถบ้าบัดไอออนสังกะสีได้ 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากการ
ค้านวณทั้ง 2 ไอโซเทอร์มพบว่า การค้านวณตามไอโซเทอร์ม
การดูดซับแบบฟรุนด์ลิชมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เข้าใกล้
หนึ่งมากกว่าไอโซเทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์ ดังนั้นการ
บ้าบัดไอออนสังกะสีด้วยตะกรันอลูมิเนียมสอดคล้องกับไอโซ
เทอร์มการดูดซับแบบแลงเมียร์โดยอธิบายถึงพฤติกรรมการ
ดูดซับในระบบของเหลวหลายโมเลกุลหรือหลายชั้นของสาร
ถูกดูดซับบนตัวกลาง (multilayer) ที่มีลักษณะพื้นผิวต่างกัน 
(homogenous surface) [18] 
 
 4.6 กลไกการบ าบัดไอออนสังกะสีด้วยตะกรัน
อลูมิเนียม 
 จากผลการศึกษาพบว่าค่าพีเอชของน้้าเสียสังเคราะห์
เป็นตัวแปรที่ส้าคัญที่มีผลต่อการประสิทธิภาพการบ้าบัด
ไอออนสังกะสีด้วยตะกรันอลูมิเนียม เนื่องจากประจุรวมที่
พื้นผิวของวัสดุดูดซับจะเป็นบวก (H+) หรือ ลบ (OH-) ขึ้นอยู่
กับพีเอชของสารละลาย ส้าหรับการทดลองที่ใช้สารละลาย
บัฟเฟอร์ท้าให้ค่าพีเอชค่อนข้างคงที่ตลอดการทดลอง โดย
การบ้าบัดไอออนสังกะสีจะเกิดจากกลไกการดูดซับโดยหมู่
ฟังก์ชัน hydroxyl ที่พื้นผิวของวัสดุดูดซับท้าปฏิกิริยากับ
ไอออนโลหะหนักเพื่อสร้างสารประกอบเชิงซ้อนที่พื้นผิวดัง

สมการที่ 10 

AlOH +M2+ → AlOM + 2H+             (10) 

โดยที่ M คือ ไอออนโลหะหนักประจุ 2+ ส่วนการทดลองที่
ไม่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์ท้าให้ค่าพีเอชของน้้าเสียสังเคราะห์ 
มีค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งคงที่ที่ประมาณ 7.50-7.96 ทุก
การทดลอง เนื่องจากก๊าซแอมโมเนียสามารถละลายน้้าได้
ง่ายส่งผลให้พีเอชของน้้ามีค่าเพิ่มขึ้น (สมการที่ 11)  [19] 
การบ้าบัดจึงเกิดจากกลไกการตกตะกอนทางเคมี เมื่อค่าพี
เอชของสารละลายเพิ่มขึ้นท้าให้ประจุที่พื้นผิวของวัสดุดูดซับ
ฟอร์มตั ว เป็นแบบ double layer เกิดการตกตะกอน 
ไฮดรอกไซด์ดังสมการที่ 12 และ 13 [20] 

NH3 + H2O ↔ NH4
+ + OH−             (11)  

Zn2+ + OH− → ZnOH+                (12) 

ZnOH+ + OH− → Zn(OH)2             (13) 

 ดังนั้น การบ้าบัดไอออนสังกะสีด้วยตะกรัน
อลูมิเนียมส้าหรับการทดลองที่ใช้สารละลายบัฟเฟอร์เกิดจาก
กลไกการดูดซับ (adsorption) และการทดลองที่ ไม่ ใช้
สารละลายบัฟเฟอร์เกิดจากกลไกการตกตะกอนทางเคมี 
(precipitation) 

5. สรุป 

 จากการน้าของเสียเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์มาใช้เป็นวัสดุดูดซับเพื่อก้าจัดไออนสังกะสี
จากน้้าเสียสังเคราะห์พบว่า ที่พีเอช 6 ให้ประสิทธิภาพใน
การบ้าบัดสูงสุดทั้ง 2 ชุดการทดลอง โดยการทดลองที่ไม่ใช้
สารละลายบัฟเฟอร์เกิดจากกลไกการตกตะกอนไฮดรอกไซด์
ซึ่ งมีประสิทธิภาพในการบ้าบัดสูงกว่าการทดลองที่ใช้
สารละลายบัฟเฟอร์ซึ่งเกิดจากกลไกการดูดซับ การศึกษา
จลนศาสตร์การดูดซับสอดคล้องกับสมการอัตราเร็วปฏิกิริยา
อันดับสองเทียม และไอโซเทอร์มการดูดซับสอดคล้องกับไอ
โซเทอร์มการดูดซับของฟรุนด์ลิช จากการศึกษาแสดงให้ว่า
ตะกรันอลูมิเนียมมีความเป็นไปได้ในการน้าไปประยุกต์ใช้ใน
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการบ้าบัดน้้ามันหล่อเย็นใช้แล้วจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยาน
ยนต์ด้วยกระบวนการเฟนตันประยุกต์ โดยการใช้ผงเหล็กช็อตบลาสท์เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งเหล็ก
ประจุศูนย์จากผงเหล็กช็อตบลาสท์เหลือทิ้งจะท้าหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการเฟนตันแทนการใช้สารละลายเกลือ
เหล็กและสามารถลดค่าใช้จ่ายในบ้าบัดได้ ภาวะที่ท้าการศึกษาโดยใช้น้้าเสีย 50 มิลลิลิตร ได้แก่ เวลาในการบ้าบัดที่เหมาะสม
ในช่วง 5 – 180 นาที พีเอชเริ่มต้นในช่วง 3 - 5 ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ในช่วง 0.5 – 1.5 มิลลิลิตร และปริมาณเหล็ก
ช็อตบลาสท์ในช่วง 0.25 – 3.5 กรัม โดยการเลือกภาวะที่เหมาะสมจะพิจารณาจากประสิทธิภาพในการบ้าบัดซีโอดีเป็นหลัก 
และหลังจากได้ภาวะที่เหมาะสมแล้วจะมีการศึกษาประสิทธิภาพในการบ้าบัดพารามิเตอร์อื่น ๆ ได้แก่ บีโอดี และปริมาณ
ของแข็งแขวนลอย ผลการศึกษาพบว่าเวลาที่เหมาะสมในการบ้าบัดน้้ามันหล่อเย็นใช้แล้วที่มีค่าซีโอดีเริ่มต้นประมาณ 100,000 
มิลลิกรัมต่อลิตร ด้วยกระบวนการเฟนตันประยุกต์ที่มีเหล็กช็อตบลาสท์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา คือ 60 นาที พีเอชเริ่มต้น 3 
ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เหมาะสม 1 มิลลลิิตร และปริมาณเหล็กช็อตบลาสท์ที่เหมาะสม 1 กรัม โดยมีประสิทธิภาพ
ในการบ้าบัดซีโอดี บีโอดี และปริมาณของแข็งแขวนลอยในน้้ามันหล่อเย็นใช้แล้วอยู่ที่ร้อยละ 36.59, 35.71 และ 16.44 
ตามล้าดับ  
ค าหลัก  บ้าบัดน้้าเสีย, กระบวนการออกซิเดซันขั้นสูง, น้้ามันตดั, เหล็กช็อตบลาสท์, เหล็กประจุศูนย ์
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Abstract 
The objective of this research was to study the optimum condition of coolant oil treatment from 

auto parts manufacturing with modified Fenton reaction by reused iron dust from shot blast process of 
auto parts manufacturing. Zero valent iron (ZVI; Fe0) from used shot blast acted as a catalyst in Fenton 
reaction for substitute Fe2+/Fe3+ solution from chemical reagent for greatly treatment cost reduction. The 
experiment with 50 ml wastewater was conducted in range of reaction time 5 – 180 minutes, initial pH 3 - 
5, hydrogen peroxide dose 0.5 – 1.5 ml, and used shot blast dose 0.25 – 3.5  g. The optimum condition 
was mainly considered in COD removal efficiency and subsequently removal efficiency of other 
parameters such as BOD and TSS. The results showed that optimum condition in this study were 60-
minute reaction time, 3 initial pH, 1 ml of hydrogen peroxide and 1 g of used shot blast in 50 ml for 
coolant oil wastewater treatment at initial COD approx. 100,000 mg/L. Furthermore, removal efficiency of 
COD, BOD, and TSS under this condition of modified Fenton process was 36 .59 , 35 .71  and 16 .44  % , 
respectively. 
Keywords:  Wastewater treatment, Advanced Oxidation Processes (AOPs), Cutting oil, Used shot blast,  

Zero valent iron (ZVI) 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีโรงงานอุตสาหกรรมเป็น
จ้านวนมาก ซึ่งการผลิตของกระบวนการในโรงงานเหล่านี้
ล้วนก่อให้เกิดของเสียอุตสาหกรรมจ้านวนมาก จากรายงาน
สถานการณ์มลพิษประเทศไทยปี 2559 ของเสียอุตสาหกรรม 
ที่เกิดขึ้นจัดเป็นกากอุตสาหกรรมไม่อันตรายประมาณ 34.6 
ล้านตัน และกากอุตสาหกรรมอันตรายประมาณ 2.8 ล้านตัน 
และในบรรดาของเสียทั้งหมด มีของเสียที่ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้องเพียงร้อยละ 35 เท่านั้น [1] ซึ่งหากของเสีย
เหล่านี้ ถูกปล่อยออกสู่ภายนอกโดยไม่ มีการจัดการที่
เหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก  
 ทั้ งนี้ หนึ่ งในอุตสาหกรรมซึ่ งมี จ้ านวนมาก และ
ก่อให้เกิดกากของเสียหลากหลายประเภท คือ อุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ ซึ่งมีจ้านวนมากถึงกว่า 3,400 โรงงาน
ในประเทศไทย [2] โดยกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ก่อให้เกิดของเสีย เช่น น้้าเสีย ตะกอน
โลหะ ฝุ่นละออง กากตะกรันโลหะ ฯลฯ ในบรรดาของเสีย
เหล่านี้ น้้ามันหล่อเย็น (coolant oil) จัดเป็นของเสียที่ควร
ให้ความส้าคัญ  เนื่องจากมีส่วนประกอบส่วนใหญ่ เป็น
สารอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ยาก หลังจากใช้งานแล้วท้าให้เกิด

น้้าเสียที่มีค่า Chemical Oxygen Demand (COD) สูง ทีไ่ม่
สามารถบ้าบัดได้ด้วยวิธีการทางชีวภาพ ดังนั้นในการบ้าบัด
น้้ามันหล่อเย็น จึงต้องใช้วิธีการทางเคมี โดยหนึ่งในวิธีที่เป็น
ที่นิยมคือ กระบวนการออกซิ เดซันขั้นสูง (Advanced 
Oxidation Processes: AOPs) ซึ่งอาศัยการท้าปฏิกิริยาทาง
เคมีเพื่อสร้างสารที่มีความสามารถในการออกซิไดซ์สูง ที่
สามารถก้าจัดสารอินทรีย์ย่อยสลายยากให้หมดไปหรือ
เปลี่ยนให้อยู่ในรูปท่ีย่อยสลายได้ง่ายขึ้น 
 กระบวนการเฟนตันเป็นกระบวนการออกซิเดซันข้ันสูง
ประเภทหนึ่ง ที่อาศัยการท้าปฏิกิริยาของตัวเร่งปฏิกิริยา คือ 
ไอออนเหล็ก (Fe2+/Fe3+) จากสารละลายเกลือเหล็ก เช่น
เฟอรัสซัลเฟต (FeSO4) เฟอริคซัลเฟต (Fe2(SO4)3) หรือ 
เฟอริคคลอไรด์ (FeCl3) กับตัวออกซิไดซ์ คือ ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ เพื่อสร้างไฮดรอกซิลอิสระ (•OH) ในการย่อย
สารอินทรีย์ในน้้าเสีย [3] ด้วยปฏิกิริยาดังแสดงในสมการที่ 
(1), (2) และ (3)  

Fe2+ + H2O2 → Fe
3+ + ∙ OH + OH− (1) 

Fe3+ + H2O2 → Fe
2+ + ∙ HO2 + H

+  (2) 
∙ OH +  organic → degradation product  (3) 

 นอกจากเหล็กในรูป Fe2+ และ Fe3+ แล้ว เหล็กในรูป
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ของแข็งอย่างเหล็กประจุศูนย์ (Fe0) ก็สามารถใช้เป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยาในกระบวนการเฟนตันได้เช่นกัน โดยปฏิกิริยาจะ
เริ่มที่การสร้าง Fe2+ จากการแตกตัวของเหล็กประจุศูนย์ใน
สภาวะกรด หรือการท้าปฏิกิริยาของเหล็กประจุศูนย์กับ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ดังสมการที่ (4) และ (5) นอกจากนี้
กระบวนการเฟนตันที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาในสถานะของแข็งยัง
สามารถเกิดปฏิกิริยาบริเวณพื้นผิวของคะตะลิสต์ได้อีกด้วย 
[4] ดังสมการที่ (6) และ (7) หลังจากนั้น Fe2+ ที่เกิดขึ้นจะ
ท้าปฏิกิริยากับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อไปดังสมการที่ (1)  

Fe0
Acidic pH
→      Fe2+                    (4) 

Fe0 + H2O2 → Fe
2+ +  2OH−         (5) 

Fe0 + H2O2 → Fe
2+ − surface +  2OH−  (6) 

Fe2+ − surface + H2O2 → Fe
3+ + 2 ∙ OH (7) 

 ในปัจจุบันมีงานวิจัยจ้านวนมากที่ระบุว่ากระบวนการ
เฟนตัน เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพสูงในการก้าจัด
สารอินทรีย์ และใช้เวลาในการท้าปฏิกิริยาที่รวดเร็ว อย่างไร
ก็ตามกระบวนการเฟนตันมีข้อจ้ากัดหลายประการ เช่น  
มีค่าใช้จ่ายในการบ้าบัดสูง บ้าบัดได้เต็มประสิทธิภาพในช่วง 
pH ที่แคบ เกิดกากตะกอนเหล็กหลังการบ้าบัดซึ่งต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการก้าจัด  
 เหล็กช็อตบลาสท์ (shot blast iron) เป็นเหล็กประจุ
ศูนย์มีลักษณะเป็นทรงกลมขนาดเล็ก ซึ่งเป็นวัสดุที่ส้าคัญ
อย่างหนึ่งในกระบวนการตกแต่งและขัดผิวช้ินส่วนของ
อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์  โดยใช้พ่นก้าจัดเหล็ก
ส่วนเกินรวมถึงทรายจากแบบพิมพ์ทรายที่อาจติดมากับ
ช้ินงานหลังผ่านการหลอมขึ้นรูป เพื่อตกแต่งให้ช้ินงานมี
พื้นผิวเรียบ หลังการใช้งานไประยะหนึ่งเหล็กช็อตบลาสท์จะ
เปลี่ยนรูปร่างไปจากเดิมท้าให้ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้ 
เนื่องจากอาจท้าให้ช้ินงานที่ถูกพ่นเสียหาย และอาจมีเศษ
แบบพิมพ์ทรายปะปนอยู่กับผงเหล็ก โดยเหล็กช็อตบลาสท์
เหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นี้ จัดเป็นของ
เสียอันตรายประเภทสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากการตัด
แต่งและปรับสภาพผิวโลหะด้วยกระบวนทางกายภาพ รหัส
ของเสีย 12 01 16 HM ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง การก้าจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 [5] 
และจากข้อมูลของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

จากนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในประเทศไทย พบว่าเหล็ก
ช็อตบลาสท์เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตมีปริมาณที่ต้องส่ง
ก้าจัดถึงกว่า 11 ตันต่อเดือน 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีงานวิจัย
จ้านวนหนึ่ งที่ ช้ี ให้ เห็นว่าเหล็กประจุศูนย์อย่ างเหล็ก 
ช็อตบลาสท์เหลือทิ้ง สามารถใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแทน
สารละลายเกลือเหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น 
งานวิจัยของ Punzi et al. (2012) [6] หรืองานวิจัยของ 
Devi et al. (2016) [7] ที่พบว่าเฟนตันที่ใช้เหล็กประจุศูนย์ 
สามารถบ้าบัดสีย้อมได้เช่นเดียวกับเฟนตันแบบปกติ โดยที่
เฟนตันที่ใช้เหล็กประจุศูนย์จะมีปริมาณเหล็กที่ปนเปื้อนใน
น้้าเสียหลังการบ้าบัดน้อยกว่าเฟนตันปกติถึงร้อยละ 50 
นอกจากนี้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเหล็กประจุศูนย์นั้นสามารถ 
น้ากลับมาใช้ซ้้าใหม่ได้อีกระยะหนึ่ง โดยที่ประสิทธิภาพใน
การบ้าบัดไม่ต่างจากเดิมมากนัก ต่างจากคะตะลิสต์ของเฟน
ตันปกติที่ใช้แล้วหมดไป นอกจากนี้ยังมีงานมีจัยของ Liu et 
al. (2017) [8], Xia et al. (2017) [9], Yoon et al. (2016) 
[10] และ Shimizu et al. (2012) [11] ที่ใช้กระบวนการ
เฟนตันที่มีตัวเร่งปฏิกิริยาเหล็กในรูปของเหล็กประจุศูนย์ใน
การบ้ าบั ดสารอินทรีย์ป ระเภทที่ ย่ อยสลายยาก ซึ่ งมี
ประสิทธิภาพการบ้าบัดตั้งแต่ประมาณ 50 - 90 % โดย
ประสิทธิภาพแตกต่างกันตามชนิดของสารอินทรีย์ที่ก้าจัด 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีเป้าหมายที่จะพัฒนากระบวนการ
เฟนตันในการบ้าบัดน้้ามันหล่อเย็นใช้แล้วจากอุตสาหกรรม
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ โดยการน้าของเสียจากอุตสาหกรรม
ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เอง คือ ผงเหล็กช็อตบลาสท์เหลือทิ้งซึ่ง
เป็นเหล็กประจุศูนย์ (Fe0) มาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาแทน
สารละลายเกลือเหล็กในกระบวนการเฟนตัน เพื่อเป็นการน้า
ของเสียในโรงงานมาบ้าบัดในน้้าเสียในโรงงานเดียวกัน 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการบ้าบัดน้้ามันหล่อเย็น

ใช้แล้วด้วยกระบวนการเฟนตันประยุกต์ โดยการน้าผงเหล็ก 
ช็อตบลาสท์เหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนยานยนต์
มาประยุกต์ใช้  
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
3.1 วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย 

น้้ามันหล่อเย็นใช้แล้วที่น้ามาเป็นน้้าเสียในงานวิจัยนี ้
มาจากบ่อทิ้งน้้าเสียจากการตัดแต่งช้ินส่วนยานยนต์หลังการ
หลอม ของโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่งในประเทศไทย และน้ามาใช้ทันทโีดยไม่มีการเตรียม
ตัวอย่างใด ๆ เพิ่มเติม มีลักษณะของน้้าเสียดังตารางที่ 1  

เหล็กช็อตบลาสท์ส้าหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาเป็นผง
เหล็กช็อตบลาสท์เหลือทิ้งที่ถูกใช้งานจนไม่สามารถน้า
กลับมาใช้ซ้้าได้แล้ว จากระบบตัดแต่งช้ินส่วนยานยนต์หลัง
การหลอม ของโรงงานผลิตช้ินส่วนยานยนต์แห่งเดียวกับ
น้้ามันหล่อเย็นใช้แล้ว โดยก่อนน้ามาใช้งานจะถูกน้ามาร่อน
คัดขนาด ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 0.2 และ 0.5 
มิลลิเมตร ด้วยตะแกรงมาตรฐาน 35 และ 70 เมช ลักษณะ
ของเหล็กช็อตบลาสท์ท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ดังรูปที่ 1  

ส้าหรับสารเคมีอื่น ๆ ที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ 
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  (H2O2, 30 %) ส้าหรับเป็นตัว
ออกซิไดซ์ในกระบวนการเฟนตัน กรดซัลฟูริคเข้มข้น 
(H2SO4, 98 %) และโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ส้าหรับ
ปรับพีเอชในการทดลอง โดยสารที่ใช้จะเป็นสารเคมีเกรดงาน
วิเคราะห์ (Analytical reagent: AR grade) ทั้งหมด 

 
ตารางที่ 1 ลักษณะของน้้ามันหล่อเย็นใช้แล้วที่น้ามาใช้ในงานวิจัย 

พารามิเตอร์ ค่าที่ได ้

พีเอช 8.10 - 8.40 

ซีโอด ี 108,080 ± 2,041 mg/l 

บีโอด ี 17,850 ± 2,984 mg/l 

ค่าการน้าไฟฟา้ 1.45 ± 0.74 ms/cm 

ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด 
(TSS) 

1248 ± 57 mg/l 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ 1 เหล็กช็อตบลาสท์ที่ใช้ในงานวิจยั 

 
3.2 ขั นตอนการวิจัย 

การศึกษาเริ่มจากการน้าเหล็กช็อตบลาสท์เหลือท้ิง 
ที่ เก็บรวบรวมจากอุตสาหกรรมผลิต ช้ินส่วนยานยนต์  
มาวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์
อิ เ ล็ ก ต ร อ น แ บ บ ส่ อ ง ก ร า ด  (Scanning electron 
microscope: SEM) และองค์ประกอบทางเคมีด้วยเครื่อง
วิเคราะห์หาปริมาณแร่ธาตุด้วยหลักการเอกซเรย์ X-ray 
fluorescence: XRF spectrometer) และเครื่องเอกซเรย์
สเปคโตรสโคปแบบกระจายพลังงาน (Energy Dispersive 
X-Ray Spectroscopy: EDS) จากนั้นน้าเหล็กช็อตบลาสท์
เหลือทิ้งนี้ มาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการเฟนตัน 
เพื่อหาภาวะที่เหมาะสมในการบ้าบัดน้้ามันหล่อเย็นใช้แล้ว
ด้วยกระบวนการเฟนตันประยุกต์ โดยท้าการทดลองในขวด
แก้วรูปชมพู่ขนาด 125 มิลลิลิตร เติมน้้ามันหล่อเย็นใช้แล้ว 
50 มิลลิลิตร เพื่อเป็นตัวอย่างน้้าเสียที่ต้องการบ้าบัด ปรับพี
เอชเริ่มต้นเป็น 3 – 5 ด้วยสารละลายกรดซัลฟูริคและ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด ์จากนั้นเติมเหล็กช็อตบลาสท์
เหลือทิ้ง 0.25 – 3.5 กรัม เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา และเติม
สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  30 % 0.5 – 1.5 
มิลลิลิตร ส้าหรับเป็นตัวออกซิไดซ์ จากนั้นน้าไปเขย่าด้วย
เครื่องเขย่า อัตรา 150 รอบต่อนาที เป็นเวลา 5 – 180 นาท ี
เมื่อถึงเวลาที่ ก้ าหนดจะท้าการหยุดปฏิกิริยาโดยเติม
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ปรับพีเอชตัวอย่างให้เป็น 9 
จากนั้นน้าตัวอย่างมากรองด้วยกระดาษกรอง Whatman 
No. 5 เพื่ อแยกผงเหล็กช็อตบลาสท์ออกก่อนน้ าส่วน
สารละลายไปท้าการวิเคราะห์ต่อไป โดยภาวะที่เหมาะสมที่
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ท้าการศึกษา ได้แก่  เวลาในการบ้าบัด พี เอช ปริมาณ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และปริมาณเหล็กช็อตบลาสท์ โดย
ระหว่างการทดลองจะท้าการทดลองชุดควบคุม (control 
experiment) เพื่อศึกษาผลของตัวแปรในภาวะนั้น ๆ ท่ีอาจ
มีผลต่อประสิทธิภาพการบ้าบัด  
 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของเหล็กช็อตบลาสท์
เห ลื อ ทิ้ ง ด้ วย  Scanning electron microscope (SEM) 
บริษัท JEOL รุ่น JSM-6610 LV วิเคราะห์ลักษณะทางเคมี
ด้ ว ย เค รื่ อ ง  Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy 
(EDS) บริษั ท  Oxford รุ่น  INCA-xart และเครื่อง X-ray 
fluorescence spectrometer (XRF) บริษั ท  Bruker รุ่ น 
S2 PUMA  

ในส่ วนของการศึกษาภาวะที่ เหมาะสม  จะวัด
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดโดยพิจารณาจากค่าซี โอดี 
วิเคราะห์ด้วยวิธีรีฟลักซ์แบบปิด ตาม standard method 
5220  C [12] ห ลั งจ าก ได้ ภ าวะที่ เห ม าะสม แล้ วจ ะ
ท้าการศึกษาประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้ามันหล่อเย็น
ส้าหรับพารามิ เตอร์อื่ น  ๆ ได้แก่  บี โอดี  และของแข็ ง
แขวนลอย ตาม standard method 5210 B และ 2540 D 
ตามล้าดับ 

 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
4.1 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและองค์ประกอบทาง
เคมีของเหล็กช็อตบลาสท ์

วิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพของเหล็กช็อตบลาสท์
เหลือทิ้งด้วย SEM ได้ผลดังรูปที่ 2 ที่ก้าลังขยาย 100 เท่า 
พบว่าตัวอย่างเหล็กช็อตบลาสท์เหลือทิ้งมีขนาดและรูปร่างที่
ค่อยข้างหลากหลาย มีทั้งลักษณะที่เป็นเกล็ดเล็ก ๆ เป็นทรง
เหลี่ยมขนาดใหญ่ และเมื่อเพิ่มก้าลังขยายขึ้นเป็น 2500 เท่า 
พบว่าอนุภาคของเหล็กช็อตบลาสท์เหลือทิ้งบางส่วน จะมี
ลักษณะเรียบผสมกับลักษณะเป็นเกล็ดเล็ก ๆ ดังรูปที่ 3 จาก
ผลการวิเคราะห์ EDS ท้าให้ทราบว่าส่วนที่เป็นผิวเรียบมี
องค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นซิลิกา (Si) ส่วนที่เป็นเกล็ดเล็ก ๆ
เป็นองค์ประกอบของเหล็ก (Fe) ซึ่งการที่ตัวอย่างมีซิลิกา

ปะปนมาด้วยเกิดจากกระบวนการผลิตที่มีการใช้ช็อตบลาสท์
พ่นขัดผิวช้ินงานหลังถูกหลอมออกมาจากแบบพิมพ์ทราย  

 

 
รูปที่ 2 ภาพ SEM ของเหล็กช็อตบลาสท์ที่ก้าลังขยาย 100 เท่า 

 

 
รูปที่ 3 ภาพ SEM ของเหล็กช็อตบลาสท์ที่ก้าลังขยาย 2500 เท่า 

 
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีด้วย XRF และ 

EDS ดังตารางที่ 2 และ 3 พบว่าเหล็กช็อตบลาสท์เหลือท้ิงที่
ใช้ในการวิจัย ประกอบไปด้วยธาตุเหล็กและซิลิกาเป็นหลัก
โดยธาตุที่มีปริมาณสัดส่วนมากที่สุด คือ ธาตุเหล็กท่ีมีมากถึง 
83.39 % (จากเครื่อง XRF) และ 64.90 % (จากเครื่อง 
EDS) แสดงให้ เห็นว่าเหล็กช็อตบลาสท์เหลือทิ้งมีความ
เหมาะสมในการน้ามาใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการ
เฟนตัน นอกจากนี้ส้าหรับผลการวิเคราะห์ EDS ยังตรวจพบ
ธาตุคาร์บอน (C) และออกซิเจน (O) เป็นองค์ประกอบอีก
ด้วย ซึ่งมาจากสิ่งปนเปื้อนในกระบวนการผลิตของโรงงาน 
เช่น เถ้าหรือออกไซด์ที่เกิดจากการถูกออกซิไดซ์ของธาตุ
เหล็กบริเวณผิวของช็อตบลาสท์  
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ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของผงเหล็กช็อตบลาสท์จาก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์จากการวิเคราะห์ดว้ยเครื่อง XRF 

ธาต ุ ปริมาณ (%) 
Fe 83.39 
Si 11.67 
Al 3.00 
Mn 0.69 
Cr 0.32 
Ca 0.25 
Ti 0.22 
Cu 0.14 
S 0.09 
Cl 0.09 
Ni 0.04 
P 0.03 

Mo 0.03 
K 0.02 
Zn 0.01 
Zr 0.01 

 
ตารางที่ 3 องค์ประกอบทางเคมีของผงเหล็กช็อตบลาสท์จาก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต ์จากการวิเคราะห์ดว้ยเครื่อง EDS 

ธาต ุ ปริมาณ (% weight) 
Fe 64.90 
C 11.93 
O 11.24 
Si 5.46 
N 5.19 
Cu 1.29 

4.2 การศึกษาเวลาท่ีเหมาะสม 
ท้าการศึกษาเพื่อหาเวลาในการบ้าบัดที่เหมาะสม โดย

ท้าการทดลองบ้าบัดน้้ามันหล่อเย็น 50 มิลลิลิตร เป็นเวลา 
180 นาที เก็บตัวอย่างที่เวลา 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 60, 
90, 120 และ 180 นาที ควบคุมปริมาณผงเหล็กช็อตบลาสท์
คงที่  1 กรัม ศึกษาที่  pH เริ่มต้น 3 และ 5 และปริมาณ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 0.5 และ 1.5 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นค่า 
pH และปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ต่้าสุดและสูงสุดที่
ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้ผลการทดลองดังรูปที่ 4 

จากรูปท่ี 4 พบว่าประสิทธิภาพการบ้าบัดซีโอดีที่พีเอซ 
เริ่มต้น 3 และ 5 ให้แนวโน้มไปในทางเดียวกัน คือ ซีโอดีจะ
ลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงแรก และเพิ่มกลับขึ้นมาภายในเวลา 
30 นาที  จนเริ่มค งที่ หลั งเวลาผ่ าน ไป  60 นาที  โดย
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดที่พีเอชเริ่มต้น 3 จะอยู่ในช่วง
ประมาณ 40-50 % สูงกว่าพีเอชเริ่มต้น 5 ที่อยู่ ในช่วง
ประมาณ 10-20 % ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยส่วนใหญ่ของ
กระบวนการเฟนตันที่จะบ้าบัดได้ดี ในภาวะที่ เป็นกรด 
เนื่องจากที่พีเอชสูงเหล็กจะเริ่มตกตะกอนในรูปของเหล็ก
ออกไซด์ท้าให้ Fe2+ มีปริมาณลดลงส่งผลให้การเกิด •OH ดัง
สมการที่ (1) น้อยลงตามไปด้วย ส่วนปริมาณไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ 0.5 และ 1.5 มิลลิลิตรต่อลิตรนั้นไม่เห็นความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน  

ส้าหรับการเพิ่มขึ้นของค่าซีโอดีในช่วงแรก คาดว่ามี
สาเหตุจากสารปนเปื้อนบางอย่างในผงเหล็กช็อตบลาสท์ที่
หลุดออกมาในระหว่างการทดลอง หรือไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ยังไม่ถูกใช้จนหมดในช่วงแรก ท้าให้มีไฮโดรเจนเปอร์

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างเวลาในการบ้าบัดและการก้าจัดซีโอดีในรูป C/C0 
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ออกไซด์ยังไม่ถูกใช้จนหมดในช่วงแรก ท้าให้มีไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์หลงเหลืออยู่ในตัวอย่าง ส่งผลให้ค่าซีโอดีสูงขึ้น และ
เมื่อเวลาผ่านไปสารปนเปื้อนและไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จะ
ถูกก้าจัดจากการท้าปฏิกิริยาของกระบวนการเฟนตัน ท้าให้
ค่าซีโอดีหลังจาก 60 นาทีเริ่มคงที่ ดังนั้น จึงเลือกเวลาในการ 
บ้าบัดที่ 60 นาทีเป็นเวลาในการบ้าบัดที่เหมาะสมเพื่อใช้ใน
การทดลองต่อไป 
 
4.3 การศึกษาพีเอชที่เหมาะสม 

ท้าการปรับพีเอชเริ่มต้นก่อนการบ้าบัดเป็น 3, 4 และ 
5 ควบคุมปริมาณผงเหล็ก ช็อตบลาส ท์ เหลือทิ้ ง และ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์คงที่ที่ 1 กรัม และ 1 มิลลิลิตรต่อน้้า
เสีย 50 มิลลิลิตร ใช้เวลาในการบ้าบัด 60 นาที ซึ่งเป็นเวลา
ที่เหมาะสมจากหัวข้อ 4.2 เพื่อหาพีเอชเริ่มต้นที่เหมาะสม
ส้าหรับการศึกษาข้ันถัดไป ได้ผลดังรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างพีเอชเร่ิมต้น 

 และการก้าจัดซีโอดีในรูปC/C0 

 

จาก รู ป ที่  5  พ บ ว่ ายิ่ งค่ าพี เอ ช เริ่ ม ต้ น เพิ่ ม ขึ้ น
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดยิ่งลดลง โดยประสิทธิภาพการ
บ้าบัดสูงสุดประมาณ 70 % ที่พีเอช 3 และประสิทธิภาพ
ลดลงเหลือเพียง 15 % ที่พีเอช 5 ซึ่งสาเหตุเกิดจากพีเอชที่
สูงขึ้น ท้าให้เฟอรัสไอออน (Fe2+) ที่ละลายออก รวมถึงเหล็ก
บนพื้นผิวของตัวเร่งปฏิกิริยาเอง เริ่มตกตะกอนในรูปของ
เหล็กออกไซด์ หรืออาจเป็นเพราะปริมาณ H+ ลดลง ผงเหล็ก
ซ็อตบลาสท์จึงละลายและปล่อย Fe2+ ออกมาได้น้อย ส่งผล
ให้ Fe2+ ที่เป็นตัวคะตะลิสต์ที่จะท้าปฏิกิริยากับไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์เพื่อสร้าง •OH มีปริมาณลดลง ดังนั้นจึงเลือกพี
เอช 3 เป็นพีเอชเริ่มต้นท่ีเหมาะสมเพื่อใช้ในการศึกษาต่อไป 

4.4 การศึกษาปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่เหมาะสม 
ท้าการปรับปริมาณของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ใช้

เป็น 0.5, 0.75, 1, 1.25 และ 1.5 มิลลิลิตรต่อน้้าเสีย 50 
มิลลิลิตร ควบคุมปริมาณผงเหล็กช็อตบลาสท์คงที่ที่ 1 กรัม 
ใช้เวลาในการบ้าบัด 60 นาที และปรับพีเอชเริ่มต้นเป็น 3 
ซึ่งเป็นภาวะที่เหมาะสมที่ได้จากการศึกษาในหัวข้อ 4.2 และ 
4.3 และท้าการทดลองชุดควบคุมที่ ใช้ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์เพียงอย่างเดียวโดยไม่เติมผงเหล็กช็อตบลาสท์ เพื่อ
หาปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ที่ เหมาะสมส้าหรับ
การศึกษาขั้นถัดไป ผลการศึกษาแสดงดังรูปที่ 6 พบว่าเมื่อ
เพิ่มปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากขึ้นประสิทธิภาพใน
การบ้าบัดยิ่งเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเพิ่มปริมาณมากกว่า 1 มิลลลิิตร 
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดเริ่มลดลง ซึ่งอาจมีผลมาจากการ
ท้าปฏิกิริยาระหว่างไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์กับไฮดรอกซิล
อิสระดังสมการที่ (8) และ (9) ท้าให้ปริมาณไฮดรอกซิลอิสระ
ที่ท้าหน้าที่บ้าบัดน้้ามันหล่อเย็นมีปริมาณลดลง ถึงแม้ว่าจะ
เกิดอนุภาคอิสระตัวใหม่มาทดแทน คือ ไฮโดรเปอร์ออกซิล
อิสระ (•HO2) แต่เนื่องจากความสามารถในการออกซิไดซ์
ของ •HO2 (Redox potential: Eh = 1.70 v) มีค่าน้อยกว่า 
•OH (Eh = 2.80 v) [13] [14] จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การออกซิไดซ์เพื่อก้าจัดสารอินทรีย์ในน้้ามันหล่อเย็นลดลง 
ส้าหรับการทดลองชุดควบคุม แม้ไม่ได้เติมเหล็กช็อตบลาสท์ 
แต่เนื่องจากตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เองก็มีความสามารถ
ในการออกซิไดซ์ได้ระดับหนึ่ง (Eh = 1.78 v) [13] ท้าให้
สามารถก้าจัดซีโอดีไปได้บางส่วน และเมื่อเพิ่มปริมาณ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์มากกว่า 1 มิลลิลิตร ประสิทธิภาพ
ยิ่งลดลงเช่นเดียวกับการทดลองชุดเฟนตัน  

       H2O2 + ∙ OH → ∙ HO2 + H2O                  (8) 
H2O2 + ∙ OH →  O2 + H

+ + H2O                 (9) 
ดังนั้น จึงเลือกใช้ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1 

มิลลิลิตรต่อน้้าเสีย 50 มิลลิลิตร เป็นปริมาณที่เหมาะสม
ส้าหรับการศึกษาต่อไป 
 
4.5 การศึกษาปริมาณผงเหล็กชอ็ตบลาสท์ที่เหมาะสม 
 ท้าการปรับปริมาณของเหล็กช็อตบลาสท์เป็น 0.25, 
0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3 และ 3.5 กรัมต่อน้้าเสีย 50 มิลลิลิตร 

183



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์  

และการกา้จัดซีโอดีในรูป C/C0 
 

ใช้เวลาในการบ้าบัด 60 นาที พีเอชเริ่มต้น 3 และไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ 1 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นภาวะที่เหมาะสมที่ได้จาก
การศึกษาในหัวข้อ 4.2, 4.3 และ 4.4 ตามล้าดับ และท้าการ
ทดลองชุดควบคุมที่ใช้เหล็กซ็อตบลาสท์เพียงอย่างเดียวโดย
ไม่เติมไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ เพื่อศึกษาความสามารถใน
การก้าจัดซีโอดีของเหล็กช็อตบลาสท์ที่ ไม่ได้มาจากการ
ออกซิไดซ์โดยเฟนตัน (เช่น การดูดซับ และการรีดิวซ์) ผลดัง
รูปที่ 7 พบว่าประสิทธิภาพในการก้าจัดซีโอดีสูงสุดเกิดขึ้น
เมื่ อ ใช้ เหล็ก ช็อตบลาสท์  2.5 กรัม  และมีแนวโน้มว่า
ประสิทธิภาพในการบ้าบัดค่อย ๆ ลดลงเมื่อเพิ่มปริมาณของ
เหล็กช็อตบลาสท์มากกว่า 2.5 กรัม ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก
การมีเหล็กช็อตบลาสท์ในระบบมากเกินไป ท้าให้ตัวเร่ง
ปฏิกิริยารวมกลุ่มกันแน่นจนพ้ืนท่ีผิวสัมผัสในการท้าปฏิกิริยา
กับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ลดลง 

ส้าหรับการทดลองชุดควบคุมที่ใช้เหล็กช็อตบลาสท์
เพียงอย่างเดียว พบว่ามีประสิทธิภาพในการบ้าบัดซีโอดีน้อย
กว่า 5 % บ่งบอกว่าเหล็กช็อตบลาสมีความสามารถในการ
ก้าจัดซีโอดีในน้้ามันหล่อเย็นต่้า โดยประสิทธิภาพที่ได้ส่วน
ใหญ่จะมาจากการออกซิไดซ์เป็นหลัก และในบางชุดการ
ทดลองพบว่าค่าซีโอดีหลังบ้าบัดเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งอาจมี
สาเหตุจากสารปนเปื้อนบางอย่างในผงเหล็กช็อตบลาสท์ที่
อาจหลุดออกมาในระหว่างการทดลอง ดังนั้นจึงเลือกปริมาณ
เหล็กช็อตบลาสท์ 2.5 กรัมต่อน้้าสีย 50 มิลลิลิตร เป็น
ปริมาณที่เหมาะสมส้าหรับการบ้าบัดน้้ามันหล่อเย็นใช้แล้ว
ด้วยกระบวนการเฟนตันประยุกต์ 
 

 
 รูปที่ 7  ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณเหล็กช็อตบลาสท์ 

และการกา้จัดซีโอดีในรูป C/C0 

 
4.6 ประสิทธิภาพในการบ าบัดพารามิเตอร์ต่าง ๆ ของ
กระบวนการเฟนตันประยุกต ์

 ศึกษาประสิทธิภาพในการบ้าบัดน้้ามันหล่อเย็นใช้แล้ว
ด้วยกระบวนการเฟนตันประยุกต์ที่ใช้เหล็กช็อตบลาสท์เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยา โดยใช้น้้าเสีย 50 มิลลิลิตร เหล็กช็อต - 
บลาสท์ 2.5 กรัม ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1 มิลลิลิตร pH 
เริ่มต้น 3 และเวลาในการบ้าบัด 60 นาที ท้าการตรวจวัด
พารามิเตอร์ ได้แก่ พีเอช ค่าการน้าไฟฟ้า ซีโอดี บีโอดี และ
ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ได้ผลดังตารางที่ 4 พบว่า
พีเอชหลังการบ้าบัดด้วยเฟนตันมีค่าเพิ่มขึ้น จาก 3.0 เป็น 
3.9 ซึ่งสอดคล้องกับปฏิกิริยาในสมการที่ (1) ที่มี OH- เป็น
ผลผลิตจากกระบวนการเฟนตันด้วย ท้าให้สารละลายหลัง
การบ้าบัดมีสภาวะเป็นด่างมากขึ้น ส่วนค่าซีโอดีและบีโอดี มี
ค่าลดลงในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ประสิทธิภาพในการบ้าบัด
อยู่ที่ 36.59 และ 35.71 ซึ่งจัดว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างต่้า
เมื่อเทียบกับงานวิจัยอื่น ๆ ที่ใช้กระบวนการเฟนตันบ้าบัด
น้้ามันหล่อเย็น และได้ประสิทธิภาพในการบ้าบัดซีโอดีสูงถึง 
80 - 90 % [15] [16] [17] [18] ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจาก
ความแตกต่างของตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ หรือความเข้มข้น
เริ่มต้นของน้้าเสีย ที่ในงานวิจัยดังกล่าวจะใช้น้้ามันหล่อเย็นที่
เจือจางแล้วในการศึกษา ส่วนในงานวิจัยนี้จะใช้น้้ามันหล่อ
เย็นที่ออกมาจากระบบของโรงงานโดยตรง ซึ่งมีความเข้ม
มากกว่า สังเกตจากค่าซีโอดีเริ่มต้นที่สูงถึงกว่า 1 แสน
มิลลิกรัมต่อลิตร  
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ส้าหรับประสิทธิภาพในการก้าจัดของแข็งแขวนลอย

ทั้งหมดของกระบวนการเฟนตันประยุกต์จะอยู่ที่ 16.44 % 
ซึ่งถือว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างต่้า คาดว่าเกิดจากการชะ
ละลายของเหล็กที่มาจากผงเหล็กช็อตบลาสท์ออกสู่น้้าเสีย 
หรือตัวผงเหล็กช็อตบลาสท์เองหลุดออกมาปะปนกับตัวอย่าง 
ซึ่งในการใช้งานจริงควรมีการปรับสภาพน้้าเสียหลังการ
บ้าบัดอีกครั้งหนึ่ง  

 
5. สรุปผลการวิจัย 

 ภาวะที่เหมาะสมในการบ้าบัดน้้ามันหล่อเย็นใช้แล้ว
ด้วยกระบวนการเฟนตันประยุกต์ที่น้าผงเหล็กช็อตบลาสท์
เหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์มาประยุกต์ใช้
เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา คือ ปริมาณเหล็กช็อตบลาสท์ 2.5 กรัม 
ปริมาณไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 1 มิลลิลิตร ต่อปริมาณ
น้้ามันหล่อเย็นใช้แล้ว 50 มิลลิลิตร พีเอชเริ่มต้น 3 และเวลา
ในการบ้าบัด 60 นาที โดยสามารถก้าจัดซีโอดีในน้้ามันหล่อ
เย็นได้  36.59 % บีโอดี  35.71  % ลดปริมาณของแข็ง
แขวนลอยลงได้ 16.44 % ซึ่งคุณภาพของน้้าเสียหลังบ้าบัด
ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ เนื่องจากค่าซีโอดีและบีโอดี
หลังบ้ าบัด ยังไม่ผ่านค่ามาตรฐานน้้ าทิ้ งของการนิคม
อุตสาหกรรม ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย 2560 [19] ที่ระบุค่ามาตรฐานซัโอดีและบีโอดี
ส้าหรับโรงงานในการนิคมอุตสาหกรรมไว้ที่ 750 และ 500 
มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของเบสพิวรีน [อะดีนีน (A), กวานีน (G) และแซนทีน (X)] 
ในผักพ้ืนบ้าน 20 ชนิด (ผักกระถิน ผักชะอม ผักชะพลู ผักมะรุม ผักกูด ผักหนาม ผักหวานป่า ผักขี้เหล็ก ผักปลัง ผักกระเฉด 
ผักเม็ก ผักบุ้ง ผักสะเดา ผักหนามปู่ย่า ผักต าลึง ผักไห่ ผักเสี้ยว ผักแพว ผักโขมและผักส้มป่อย) โดยใช้เทคนิคทางโครมาโทร 
กราฟีชนิดของเหลวที่มีสมรรถนะสูง (HPLC) และมี 150 มิลลิโมลาร์ โซเดียมฟอสเฟตบัพเฟอร์ พีเอช 2.5 เป็นตัวพา ผลการ
วิเคราะห์พบว่าผักพื้นบ้านทั้ง 20 ชนิดมีชนิดและปริมาณของเบสพิวรีนแตกต่างกัน พบเบสอะดีนีนในช่วง 1.59-45.94 
มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม เบสอะดีนีนพบมากที่สุดในยอดผักกระถิน (45.940.89 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม) ปริมาณเบสกวานีนอยู่
ระหว่าง 8.22-115.75 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม พบเบสกวานีนมากท่ีสุดในยอดผักกูด (115.75  6.03 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม) เบส
แซนทีนพบในยอดผักหวานป่าและยอดผักกูดและมีปริมาณของเบสแซนทีนเท่ากับ 1.080.07 และ 13.360.72 มิลลิกรัมต่อ
ร้อยกรัมตามล าดับ ผักพ้ืนบ้านท้ัง 20 ชนิดมีปริมาณของเบสพิวรีนทั้งหมดอยู่ในระดับน้อยมากถึงปานกลางและไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเก๊าท์  
ค าหลัก:  เบสพิวรีน, อะดีนีน, กวานีน, แซนทีน, ผักพ้ืนบ้าน 

 
Abstract 
The aim of the present study was to determine type and content of purine base [Adenine (A), Guanine (G), 
Xanthine (X)] in twenty local vegetables (Leucaena leucocephala Lam., Acacia pennata L., Piper 
sarmentosum Roxb., Moringa oleifera Lam., Diplazium esculentum Retz., Lasia spinosa L., Melientha 
suavis Pierre., Senna siamea Lam., Basella alba L., Neptunia oleracea Lour., Syzygium gratum Wight., 
Ipomoea aquatica Forsk., Azadirachta indica, Caesalpinia mimosoides Lamk., Coccinia grandis L., 
Momordica charantia L., Bauhinia variegata L., Persicaria odorata, Amaranthus viridis Linn. and Acacia 
concinna Willd.) by high performance liquid chromatography technique. 150 mM sodium phosphate buffer 
pH 2.5 was used to mobile phase. We found that, twenty local vegetables have different type and 
content of purine base. The adenine content between 1.59-45.94 mg/100g and Leucaena leucocephala 
Lam. showed the maximum of adenine content (45 .94   0 .89 mg/100g). The guanine content between 
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8 .2 2 -1 1 5 .7 5  mg/100g and Diplazium esculentum Retz. showed the maximum of guanine content 
(1 1 5 .7 5 6 .0 3  mg/100g). Whereas, xanthine base found in Melientha suavis Pierre. and Diplazium 
esculentum Retz. was 1.080.07 and 13.360.72 mg/100g, respectively. All twenty local vegetable have 
low level or moderate level of purine base content and do not affect to gout patients.   
Keywords:  Purine base, Adenine, Xanthine, Guanine, Local vegetable 
 
1. บทน า 

ผักพื้นบ้านคือพรรณพืชหรือพรรณไม้พื้นเมืองใน
ท้องถิ่นที่ชาวบ้านน ามาบริโภคเป็นผักตามวัฒนธรรมการ
บริโภคของท้องถิ่น ผักพื้นบ้านได้มาจาก สวน นา ไร่หรือ
ชาวบ้านน ามาปลูกไว้ใกล้บ้านเพื่อสะดวกในการน ามาบริโภค  
ผักพื้นบ้านเหล่านี้อาจมี ช่ือเฉพาะตามท้องถิ่นและน าไป
ประกอบเป็นอาหารพื้นเมืองตามกรรมวิธีเฉพาะแต่ละ
ท้องถิ่น ซึ่งชาวบ้านมักจะน ามาบริโภคเป็นอาหาร เป็นยา
รักษาโรคหรือน ามาท าเป็นของใช้สอยในครัวเรือน ผัก
พื้นบ้านนอกจากจะมีสรรพคุณเป็นยาสมนุไพรแล้วยังมีคณุคา่
ทางโภชนาการที่อุดมไปด้วย วิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร 
โปรตีนและกรดอะมิโน โดยเฉพาะกรดอะมิโนไกลซีน กรด 
กลูตามิกและกรดแอสปาร์ติกซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสร้าง
เบสพิวรีน 2 ชนิด คือ อะดีนีน (Adenine) และกวานีน 
(Guanine) เบสอะดินีนและกวานีนสามารถเปลี่ยนไปเป็นอิน
โนซีน กวาโนซีน แซนทีนและไฮโปแซนทีนด้วยปฏิกิริยาการ
ก าจัดหมู่อะมิโน (Hydrolytic Deamination) โดยเอนไซม์ 
นิวคลีเอสในเซลล์มนุษย์ [1] นอกจากนี้กวาโนซีน แซนทีน
และไฮโปแซนทีนยังเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์กรดยูริก 
[2] มีงานวิจัยที่ระบุว่าธัญพืช เช่น ถั่วเหลืองและถั่วเขียวที่
งอกยาว 2-5 เซนติเมตร มีปริมาณเบสพิวรีนเท่ากับ 6.5-7.8 
มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม เช่นเดียวกับยอดผักชนิดต่างๆ เช่น ผัก
โขม เห็ด ข้าวโอ๊ต ยอดคะน้าและกะหล่ าดอก มีปริมาณ
เบสพิวรีนเท่ากับ 5-100 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม [3] โดยถูก
จัดเป็นอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงส าหรับผู้บริโภคที่เป็นโรคเก๊าท ์
อย่างไรก็ตามปริมาณเบสพิวรีนท่ีพบในยอดผักพ้ืนบ้านในเขต
จังหวัดเลย ยังมีรายงานการศึกษาไม่มากนัก ดังนั้นงานวิจัยนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปริมาณเบสพิวรีนและพิวรีน
ทั้งหมดในผักพื้นบ้าน 20 ชนิดที่ปลูกในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดเลย ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ในการเลือกบริโภคผัก
พื้นบ้านของผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อหาชนิดและปริมาณของเบสพิวรีน (อะดีนีน 
กวานีนและแซนทีน) ในผักพ้ืนบ้าน 20 ชนิด 

2. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกบริโภคผัก
พื้นบ้านของผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความเสี่ยงท่ีจะเป็นโรคเก๊าท์ 
 

3. วิธีการทดลอง 
 3.1 การเตรียมตัวอย่างผักพื้นบ้าน  

เก็บตัวอย่างผักพ้ืนบ้านท้ัง 20 ชนิด ที่ขายในท้องตลาด
ของเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเลย ในระหว่างเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 โดยคัดเลือกตัวอย่างผักท่ีสมบูรณ์ไม่มี
อาการทางโรคพืช น ามาล้างและท าความสะอาด หั่นให้เป็น
ช้ินเล็กแล้วน าไปอบแห้งที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ด้วย
ตู้อบลมร้อนแล้วจึงสกัดเบสพิวรีนออกจากตัวอย่าง  

การสกัดเบสพิวรีนออกจากผักพ้ืนบ้านดัดแปลงจากวิธี
ของ Ratthanatham et al. (2013) [3] โดยช่ังตัวอย่างผักที่
แห้งตัวอย่างละ 1 กรัม มาสกัดด้วยสารผสมระหว่างไตรคลอ
โรอะซิ ติ กแอซิ ด  (Trichloroacetic acid) กรดฟอร์มิ ก 
(Formic acid) และน้ า (อัตราส่วน 1:5:5) ปริมาตร 100 
มิลลิลิตร แล้วน าไปสกัดที่อุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 1 ช่ัวโมง (ถ้าตัวท าละลายแห้งให้เติมกลับคืนเป็น
ปริมาตรเท่าเดิม) กรองสารสกัดที่ ได้ด้วยกระดาษกรอง 
Whatman เบอร์ 4 น าส่วนใสไประเหยตัวท าละลายให้แห้ง
และละลายกลับคืนด้วย  0.02 โมลาร์ โพแทสเซียมได
ไฮโดรเจนฟอสเฟต (KH2PO4) ที่พี เอช 3.2 ปริมาตร 10 
มิลลิลิตร กรองผ่านกระดาษกรองที่มีรูพรุนขนาด 0.45 
ไมโครเมตร น าส่วนท่ีกรองได้ไปวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณ
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ของเบสพิวรีนด้วยเทคนิคทางโครมาโทรกราฟีชนิดของเหลว
ที่มีสมรรถนะสูง (HPLC) ต่อไป 

3.2 การวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของเบสพิวรีน
โดยเทคนิค HPLC 

การวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของเบสพิวรีนด้วย
เทคนิค HPLC ดัดแปลงจากวิธีของ Ratthanatham et al. 
(2013) [3] โดยการใช้คอลัมน์ชนิด  C18 (C18 Reverse 
phase) ขนาด 4.6×150 มิลลิเมตร, ความหนาของคอลัมน์ 
5 ไมโครเมตร ส่วนเฟสเคลื่อนที่ (Mobile phase) ใช้ระบบ
ไอโซเครติก โดยมี  150 มิลลิโมลาร์ โซเดียมฟอสเฟต
บัพเฟอร์ (Na2HPO4) ที่มีค่าพีเอช 2.5 เป็นตัวพา [4] และมี
ระบบการปฏิบั ติ การดั งนี้  อุณหภูมิคอลัมน์  25 องศา
เซลเซียส ปริมาตรในการฉีด 20 ไมโครลิตร อัตราการไหล
ของเฟสเคลื่อนที่ 2 มิลลิลิตรต่อนาที ตรวจวัดชนิดของเบส  
พิวรีนที่แยกได้ที่ค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 260   
นาโนเมตร โดยเทียบกับเบสพิวรีนมาตรฐาน  

ส าหรับประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ท าได้โดยเตรียม
สารมาตรฐานของเบสพิวรีนทั้งสามชนิดที่ความเข้มข้น 1–16 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร น าไปท าการทดลองในสภาวะ
เช่นเดียวกับสารตัวอย่าง ท าการฉีดสารมาตรฐานแต่ละความ
เข้มข้น 11 ซ้ า น าผลที่ได้ไปสร้างกราฟมาตรฐานและรายงาน
ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ในรูปของค่าความเข้มข้นต่ าสุด
ของสารที่ ต้องการวิ เคราะห์ที่ สามารถวัดได้  (Limit of 
detection, LOD) และความเข้มข้นที่ใช้เป็นขีดจ ากัดต่ าสุด

ในการหาปริมาณ (Limit of Quantitation, LOQ)  
3.3 การแปลผลที่ได้จากการวิเคราะห์หาปริมาณ

เบสพิวรีน 
การหาชนิดของเบสพิวรีนในตัวอย่างผักพื้นบ้านท าได้

โดยเปรียบเทียบระยะเวลาที่อยู่ ในคอลัมน์  (Retention 
time) ของสารตั วอย่ างกับสารมาตรฐานแต่ ละชนิ ด 
นอกจากนี้ยังยืนยันผลที่ได้โดยเติมสารมาตรฐานที่ความ
เข้มข้น 1 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ลงในตัวอย่างแล้วน าไป
วิเคราะห์ซ้ าอีกครั้ง  

ปริมาณของเบสพิวรีนแต่ละชนิดในตัวอย่างผักพ้ืนบ้าน
ค านวนได้โดยน าพื้นที่ใต้กราฟของเบสพิวรีนที่ได้จากการ
ทดลองของผักพื้นบ้านแต่ละชนิดมาเทียบกับสมการเส้นตรง

ของกราฟมาตรฐานของเบสพิวรีนแต่ละชนิด ค านวนและ
รายงานค่าออกมาในหน่วยปริมาณเบสพิวรีนเป็นมิลลิกรัมต่อ
ตัวอย่างแห้งของผักพื้นบ้านหนึ่งร้อยกรัม (มิลลิกรัม/ร้อย 
กรัม) วิเคราะห์ปริมาณของเบสพิวรีนที่ไดแ้ละจัดกลุม่ปรมิาณ
ของเบสพิวรีนตาม Kiyoko et al. (2014) [4] ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 การแปลผลปริมาณเบสพิวรีนในตัวอย่าง [4] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
ท าก ารวิ เค ราะห์ ตั วอย่ างล ะ  5  ซ้ า  (Technical 

replicates) หาค่าเฉลี่ยจากการวิเคราะห์ ความแปรปรวน 
(ANOVA) ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างค่าเฉลี่ยโดยวิธี Duncan’s Multiple Range 
Test (DMRT) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS version 
16.0 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
4. ผลการทดลองและอภิปรายผลการทดลอง 

4.1 ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์  
จากการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของเบสพิวรีนใน

ตัวอย่างผักพื้นบ้าน 20 ชนิด โดยเทคนิค HPLC พบว่าสาร
มาตรฐานเบสพิวรีนทั้งสามชนิด คือเบสอะดีนีน (A) เบส
กวานีน (G) และเบสแซนทีน (X) มีค่าระยะเวลาที่อยู่ใน
คอลัมน์เป็นไปตามตารางที่ 2 และรูปท่ี 1  
 เบสพิวรีนเป็นเบสที่มีวงแหวนพิริมิดีนริง (Pyrimidine 
ring) เช่ือมอยู่กับวงแหวนอิมิดาโซล (Imidazole) ชนิดของ
เบสพิวรีนขึ้นกับหมู่ที่มาเกาะตรงแต่ละต าแหน่งของวง
แหวนพิริมิดีนหรือวงแหวนอิมิดาโซล [5] ท าให้คุณสมบัติใน
การละลายของเบสพิวรีนแต่ละชนิดแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้จึง
สามารถใช้เทคนิค HPLC มาแยกเบสพิวรีนแต่ละชนิดที่เป็น
องค์ประกอบในผักพื้นบ้านได้ จากการวิเคราะห์พบว่าเบส 

ระดับ 
เบสพิวรีน 

ปริมาณพิวรีนที่วิเคราะห์ได ้
(มิลลิกรัมต่อ100 กรมั) 

น้อยมาก 
น้อย 
ปานกลาง 
มาก 
มากที่สุด 

น้อยกว่า 50 
50-100 
100-200 
200-300 

มากกว่า 300 
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อะดีนีนถูกแยกออกมาเป็นล าดับแรกตามด้วยเบสกวานีน
และเบสแซนทีนตามล าดับ (ตารางท่ี 2 และรูปท่ี 1)  
 
ตารางที่ 2 ระยะเวลาที่อยู่ในคอลัมน์ (Retention time) และสมการ
เส้นตรงของเบสพิวรีนมาตรฐานทั้งสามชนิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 โครมาโทรแกรมของสารมาตรฐานเบสพิวรีน 

 
 ประสิทธิภาพในการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของ
เบสพิวรีนโดยเทคนิค HPLC พบว่าเบสพิวรีนแต่ละชนิดมีค่า 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient, r) ดังนี้ 
เบสอะดีนีน มีค่า r = 0.991 เบสกวานีน มีค่า r = 0.998 
และเบสแซนทีน มีค่า r = 0.9999 (ตารางที่  2) และเมื่อ
ค านวนค่าความเข้มข้นต่ าสุดของเบสพิวรีนแต่ละชนิดที่
สามารถตรวจวัดได้ (LOD) ด้วยเทคนิค HPLC พบว่าเบส   
อะดีนีนมีค่า LOD เท่ากับ 0.1776 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
เบสกวานีนมีค่ า LOD เท่ ากับ  0.0935 ไมโครกรัมต่อ
มิลลิลิตร และเบสแซนทีนมีค่ า LOD เท่ ากับ  0.0749 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร (ตารางที่ 3) ซึ่งเบสพิวรีนแต่ละชนิด
สามารถตรวจวัดได้ในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยเบสแซนทีน

แม้จะมีปริมาณน้อยก็สามารถตรวจวัดได้ดีกว่าเบสกวานีน
และเบสอะดีนีน ตามล าดับ    
 
ตารางที่ 3 LOD และ LOQ ของเบสพิวรีนโดยเทคนิค HPLC  
 
 

 
 
 
 
 4.2 ชนิดและปริมาณเบสพิวรีนในผักพื้นบ้าน 
 เบสพิวรีนอิสระส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการย่อยสลาย
กรดนิวคลีอิคที่ร่างกายได้รับเข้าไปจะถูกสลายต่อจนได้
ผลิตภัณฑ์สุดท้ายและถูกขับออกทางปัสสาวะ ในมนุษย์     
เบสพิ วรีนจะถูกดึ งเอาหมู่ อะมิ โนออกไปโดยเอนไซม์ 
Deaminase ได้เป็นอิโนซีนซึ่งสลายต่อไปเป็นไฮโปแซนทีน
และแซนทีนจนได้กรดยูริก [6] ระดับของกรดยูริกที่ถูกขับ
ออกมาทางปัสสาวะขึ้นกับอาหารที่รับประทานเข้าไป ถ้า
อาหารมีเบสพิวรีนอยู่มากกรดยูริกก็จะถูกขับออกมากกว่า
ปกติ กรดยูริกส่วนใหญ่ในเลือดจะอยู่ในรูปของโมโนโซเดียม
ยูเรต [6] โดยที่ระดับของกรดยูริกจะส่งผลกระทบต่อคนที่
เป็นโรคเก๊าท์ ซึ่งโรคเก๊าท์เป็นโรคเกิดกับข้อต่อในร่างกาย 
โดยมีผลึกของเกลือโซเดียมยูเรตเกาะอยู่ตามกระดูกอ่อนของ
ข้อต่างๆ ท าให้เกิดข้ออักเสบ พบว่าคนที่เป็นโรคเก๊าท์จะมี
ระดับของโมโซเดียมยูเรตในเลือดสูง เกิดภาวะเลือดมีกรด
ยูริกสูง คือ มากกว่า 7 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร และมีผลท าให้
กรดยูริกถูกขับออกทางปัสสาวะมากข้ึน สาเหตุก็เนื่องมาจาก
กรดยูริกถูกสร้างมากเกินไปหรือได้รับประทานอาหารที่มี    
เบสพิวรีนมากเกินไปนั่นเอง 
  จากการวิเคราะห์ชนิดและปริมาณของเบสพิวรีนใน
ตัวอย่างผักพื้นบ้าน 20 ชนิด พบว่าผักพื้นบ้านแต่ละชนิดมี
ชนิดและปริมาณของเบสพิวรีนแตกต่างกัน (ตารางที่ 4 และ
รูปที่  2) ปริมาณของเบสอะดีนีนในตัวอย่างผักพื้นบ้าน
ทั้งหมดอยู่ ในช่วง 1.59-45.94 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม  พบ
เบสอะดีนีนมากที่ สุดในยอดผักกระถิน (45.940.89 
มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม) ปริมาณเบสกวานีนอยู่ระหว่าง 8.22-
115.75 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม พบเบสกวานีนมากท่ีสุดในยอด

Purine 
base 

Retention 
time 
(min) 

Regression 
equation 

Correlation 
coefficient 

(r) 
Adenine 
Guanine 
Xanthine 

3.979 
4.559 
8.894 

Y = 67454x – 7246 
Y = 42616x – 4544 
Y = 39286x – 1599 

0.9961 
0.9998 
0.9999 

 

 

Purine 
base 

Limit of detection  
LOD (g/mL) 

Limit of Quantitation 
LOQ (g/mL) 

Adenine 
Guanine 
Xanthine 

0.1776 
0.0935 
0.0749 

0.1818 
0.2342 
0.2198 
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ผักกูด (115.756.03 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม) และเบสแซน  
ทีนพบในยอดผักหวานป่าและยอดผักกูด มีปริมาณของเบส
แซนทีนเท่ากับ 1.080.07 และ 13.360.72 มิลลิกรัมต่อ
ร้อยกรัม ตามล าดับ (ตารางที่ 4) และเบสที่พบเป็นส่วนใหญ่
คือเบสกวานีน  
 ปริมาณพิวรีนทั้งหมด (ข้อมูลไม่ได้แสดงไว้) ในผัก
พื้นบ้านทั้ง 20 ชนิด ส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อยมากถึงน้อย 
เมื่ออ้างอิงตามตารางที่ 1 มีเพียงผักกูดและผักกระถินที่มี
ปริมาณของเบสพิวรีนทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง (100-
200 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม) แต่ยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเก๊าท์หรือผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์อยู่แล้ว 

 
ตารางที่ 4 ปริมาณของเบสพิวรีนในผักพื้นบ้าน 20 ชนิด      

ตัวอย่าง เบสพิวรีน (มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม) 
อะดีนีน กวานีน แซนทีน 

ผักกระถิน 45.94 ± 0.89 65.76 ± 1.93 N.D. 
ผักชะอม 3.13 ± 0.72 64.75 ± 2.58 N.D. 
ผักชะพล ู 4.42 ± 0.30 20.71 ± 0.95 - 
ผักมะรุม 4.67 ± 0.09 28.18 ± 0.07 N.D. 
ผักกูด 11.65 ± 0.19 115.75 ± 6.03* 13.36 ± 0.72 
ผักหนาม 5.70 ± 2.91 27.13 ± 0.07 N.D. 
ผักหวานป่า 2.61 ± 0.52 13.08 ± 0.02 1.08 ± 0.07 
ผักขี้เหล็ก 2.35 ± 0.22 43.63 ± 0.91 N.D. 
ผักปลัง 1.88 ± 0.06 11.83 ± 2.08 N.D. 
ผักกระเฉด N.D. 85.11 ± 2.03 N.D. 
ผักเม็ก 2.52 ± 0.00 14.85 ± 0.17 N.D. 
ผักบุ้ง 1.59 ± 0.22 8.22 ± 2.57 N.D. 
ผักสะเดา 6.45 ± 0.01 46.82 ± 0.27 N.D. 
ผักหนามปูย่่า 7.34 ± 0.26 44.18 ± 1.56 N.D. 
ผักต าลึง 8.38 ± 0.22 67.07 ± 1.26 N.D. 
ผักไห่ 7.33 ± 0.03 47.93 ± 1.60 N.D. 
ผักเสี้ยว 3.46 ± 0.26 64.62 ± 2.51 N.D. 
ผักแพว 6.31 ± 0.12 28.90 ± 0.28 N.D. 
ผักโขม 6.18 ± 0.03 37.05 ± 0.00 N.D. 
ผักส้มป่อย 8.55 ± 0.09 45.54 ± 0.82 N.D. 

* ปริมาณเบสพิวรีนสูงสุด, N.D. = ตรวจไม่พบ 
 
ซึ่งระดับของเบสพิวรีนในผักพื้นบ้านท่ีผู้ที่เป็นโรคเก๊าท์หรือมี
ความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเก๊าท์ต้องพึงระวังคือผักพื้นบ้านที่มี

ปริมาณของเบสพิวรีนระดับมากขึ้นไป (ปริมาณเบสพิวรีน
มากกว่า 200 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม) [4] 
 
5. สรุป 

การวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณเบสพิวรีนในผัก
พื้นบ้านจังหวัดเลย 20 ชนิด โดยใช้เทคนิค HPLC พบว่าผัก
พื้นบ้านทั้ ง 20 ชนิด มีชนิดและปริมาณของเบสพิวรีน
แตกต่างกัน โดยเบสอะดีนีน (A) มีระยะเวลาที่อยู่ในคอลัมน์
ที่เวลาระหว่าง 3.7-3.9 นาที พบเบสอะดีนีนในผักกระถิน
มากที่สุด เท่ากับ 45.940.89 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม เบส
กวานีน (G) มีระยะเวลาที่อยู่ในคอลัมน์ระหว่าง 4.3-4.6 
นาที พบปริมาณเบสกวานีนมากที่สุดในผักกูด เท่ากับ 
115.756.03 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม และเบสแซนทีน (X) มี 
ระยะเวลาที่อยู่ในคอลัมน์ระหว่าง 8.7-8.8 นาที พบในผักกูด
มากที่สุด เท่ากับ 13.365.72 มิลลิกรัมต่อร้อยกรัม ผลการ
วิเคราะห์ LOD และ LOQ ของเบสพิวรีน พบว่าเบสอะดีนีน
มี ค่ า  LOD และ LOQ เท่ ากับ  0 .1776 และ  0 .1818 
ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรตามล าดับ เบสกวานีนมีค่า LOD และ 
LOQ เท่ากับ 0.0935 และ 0.2342 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร 
ตามล าดับ และเบส  แซนทีนมีค่า LOD และ LOQ เท่ากับ 
0.0749 และ 0.2198 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาปริมาณของเบสพิวรีนในผักพื้นบ้านท้ัง 20 
ชนิด พบว่าผักพื้นบ้านทั้งหมดมีปริมาณของเบสพิวรีนอยู่ใน
ระดับน้อยมากถึงปานกลางและไม่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่
มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเก๊าท์ 
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รูปที่ 2 โครมาโทรแกรมของเบสพิวรีนแต่ละชนิดในตัวอย่างผักพื้นบ้าน 
(1) สารมาตรฐานเบสอะดีนีน 
(2) เบสอะดีนีนในตัวอย่างผักพื้นบ้าน 
(3) สารมาตรฐานเบสกวานีน 
(4) เบสกวานีนในตัวอย่างผักพื้นบ้าน 
(5) สารมาตรฐานเบสแซนทีน 
(6) เบสแซนทีนในตัวอย่างผักพื้นบ้าน 
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การดูดซับตะกั่วด้วยตัวดดูซับจากแกลบด าและเถา้แกลบขาว 
Lead removal onto adsorbent from black rice husk and white rice husk ash 
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บทคัดย่อ 
ตะกั่วเป็นสารพิษที่พบเจอได้โดยทั่วไป และหากได้รับในปริมาณมากจะส่งให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้ การก าจัดตะกั่วนั้น
สามารถท าได้หลายกระบวนการ เช่น วิธีดูดซับ การแลกเปลี่ยนไอออน ปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง การท าให้ลอย การตกตะกอน
ผลึก ออสโมซิสผันกลับ แต่จากการกระบวนการที่กล่าวมานั้น วิธีดูดซับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนื่องจากมีราคาถูกและมี
ประสิทธิภาพในการก าจัดตะกั่วสูงเมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการประเภทอ่ืน งานวิจัยนี้จึงได้ท าการศึกษาการดูดซับตะกั่วบน
ตัวดูดซับจากแกลบด าและเถ้าแกลบขาวโดยการศึกษาสภาวะที่เป็นกรดด่างที่เหมาะสมในการก าจัดตะกั่ว จากการวิเคราะห์หา
องค์ประกอบของเถ้าแกลบขาวโดยการวัดปริมาณรังสีเอ็กซ์ฟูออเรสเซนต์ (X-ray fluorescence, XRF) พบว่ามีปริมาณซิลิกา
สูงถึง 92.023 เปอร์เซ็นต์ จากงานวิจัยพบว่าประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วจากเถ้าแกลบขาวดูดซับได้สูงสุด 99.63 
เปอร์เซ็นต์ที่ pH 4.29 และเมื่อปรับสภาวะความเป็นด่างประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วจะลดลงแต่การเปลี่ยนแปลงน้อยมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนปรับสภาวะคิดเป็น 0.42 เปอร์เซ็นต์   
ค าหลัก  ดูดซับตะกั่ว เถ้าแกลบ ซลิิกา  
 
Abstract 
Lead is a toxin that humans can find in general. And if it gets in large amounts, it can cause harm to the 
body. The removal of lead can be done by several processes, such as adsorption, ion exchange, 
photocatalysis, flotation, chemical precipitation and reverse osmosis. The adsorption is the most popular 
process due to low cost and high lead removal efficiency compared to other types of processes.                  
This research studied lead removal onto adsorbent from black rice husk and white rice husk ash and studied 
of optimal pH conditions for lead removal. By analyzing the composition of white rice husk ash by measuring 
X-ray fluorescence (XRF), the silica content was 92.023 percent. The absorption efficiency of lead from white 
rice husk ash was 99.63 percent at pH 4.29, and when adjusted for alkalinity, the lead adsorption efficiency 
was reduced but the change was very low as 0.42 percent. 
Keywords:  lead removal, rice husk ash, silica 
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1. บทน า 
 ตะกั่ว (Pb) เป็นสารพิษที่พบอยู่ในพื้นดินและอากาศ
จากบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการน าสารตะกั่วมาใช้ใน
โรงงานอุตสาหกรรม ในปัจจุบันอุตสาหกรรมหลายประเภท
ยังคงต้องใช้วัตถุดิบที่มีตะกั่วเป็นส่วนผสม ตัวอย่างเช่น 
อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมผลิตช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ผลิตท่อพีวีซี ผลิตแบตเตอรี่ ผลิตน้ ามันเครื่องยนต์ หรือการ
ถลุงแร่ เป็นต้น นอกจากนั้นตะกั่วยังเป็นสารพิษที่มักพบเจอ
ได้โดยทั่วไปในน้ าดื่ม อาหาร ซึ่งมีงานวิจัยพบว่ามีตะกั่ว
ปะปนอยู่ปริมาณมากกว่า 15 ไมโครกรัมต่อลิตร [1] 
โดยทั่วไปในอากาศจะมีปริมาณตะกั่วเฉลี่ย 1-2 ไมโครกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร จากการวิเคราะห์พบว่าถ้าหากได้รับ
ปริมาณตะกั่วในอากาศ 1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะท า
ให้ปริมาณตะกั่วในเลือดสูงขึ้น 1 ไมโครกรัมต่อเดซิลิตร จึง
สามารถสรุปได้ว่าคนหนึ่งคนอาจได้รับตะกั่วเข้าไปในร่างกาย
โดยเฉลี่ยวันละ 0.1-2 มิลลิกรัม แต่หากร่างกายได้รับตะกั่ว
ในปริมาณน้อยซึ่งได้รับในปริมาณที่ไม่เกิน 10 ไมโครกรัมต่อ
เดซิลิตร ร่างกายจะสามารถก าจัดออกเองได้ แต่ถ้าหากได้รับ
ในปริมาณมากเกินกว่านั้นอาจส่งผลต่อระบบประสาท 
อวัยวะสืบพันธ์ โครโมโซม และตะกั่วยังเป็นสารที่ก่อให้เกิด
มะเร็งได้ 
 ปัจจุบันยังคงมีอุตสาหกรรมจ านวนมากที่มีการปล่อย
ของเสียออกจากกระบวนการการผลิตไม่ว่าจะเป็นขยะมูล
ฝอย กากของเสีย หรือน้ าเสียเกินมาตรฐานการควบคุม โดย
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากโรงงาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม (พ.ศ.2560) เรื่องก าหนดคุณลักษณะ
น้ าทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน หรือเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมให้มีปริมาณตะกั่วไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 
เช่นกรณีตรวจพบโลหะหนักอันตรายและสารอินทรีย์ระเหย
ก่อมะเร็งหลายชนิดปนเปื้อนในพื้นที่ลักลอบทิ้งสารเคมีและ
น้ าเสียอุตสาหกรรมจากนิคมอุตสาหกรรมบางปู ในปีพ.ศ.
2555 หรือกรณีโรงงานในจังหวัดสมุทรสาครลักลอบทิ้งน้ า
ปนเปื้อนสารตะกั่วลงแม่น้ าท่าจีน ล าน้ าสาธารณะซึง่ชาวบ้าน
ละแวกนั้นใช้ประโยชน์ร่วมกันในการปลูกสวนมะพร้าว
น้ าหอม และสวนฝรั่งสาลี่ ในปีพ.ศ.2557 ดังนั้นการบ าบัดน้ า
เสียก่อนที่จะทิ้งลงสู่แหล่งสาธารณะ หรือก่อนจะน ากลับมา

อุปโภคหรือบริโภคใหม่จึงมีความจ าเป็นอย่างมาก 
 การก าจัดตะกั่วออกจากสารละลายที่มีน้ าเป็นตัวท า
ละลายนั้นสามารถท าได้หลายกระบวนการ อาทิเช่น วิธีดูด
ซับ (adsorption) การแลกเปลี่ยนไอออน (ion exchange) 
ปฏิกิริยาสังเคราะห์แสง (photocatalysis) การท าให้ลอย 
(flotation) การตกตะกอนผลึก (chemical precipitation) 
ออสโมซิสผันกลับ (reverse osmosis) แต่ในกระบวนการที่
กล่าวมานั้นการใช้วิธีดูดซับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมสูงสุด
เนื่องจากมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพการก าจัดตะกั่วออก
จากสารละลายสูงกว่าเมื่อเทียบกับกระบวนการประเภทอ่ืน  
 การใช้วิธีดูดซับมีทั้งใช้ตัวดูดซับที่สังเคราะห์ขึ้นและ
วัสดุจากธรรมชาติซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง 
ดังนั้นจึงมีนักวิจัยจ านวนมากหันมาให้ความสนใจและพัฒนา
ตัวดูดซับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับให้สูงขึ้น ซิลิกา
เป็นตัวดูดซับสังเคราะห์ที่นิยมน ามาใช้เป็นตัวดูดซับเนื่องจาก
ซิลิกาได้ถูกศึกษาแล้วพบว่าสามารถดูดซับได้ทั้งสารที่มีขั้ว
และสารที่ไม่มีขั้ว [2] โดยน ามาใช้ในหลากหลายลักษณะ เช่น
ซิลิกาที่มีลักษณะเป็นซิลิกาเจล [3] ซิลิกาที่มีรูพรุนขนาด      
เมโซพอรัสชนิด SBA-15, MCM-41 [4], [5] ซิลิกามีอนุภาค
นา โน  [ 6], [7] หรื ออนุ ภ าคนา โนชนิ ด  zeolite X [8]                       
ซึ่งมีประสิทธิภาพในการดูดซับสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ 
 ในปัจจุบันนักวิจัยได้หันมาให้ความสนใจในการน าวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้เป็นตัวดูดซับแทนเนื่องจาก
ต้นทุนต่ าหรือแทบจะไม่มีราคา และยังเป็นการลดภาระการ
ก าจัดของเสียโดยน ากลับมาใช้ใหม่ให้เป็นประโยชน์อีกทาง
หนึ่ง จากการศึกษางานวิจัยพบว่ามีการน าวัสดุทางธรรมชาติ
มาใช้เป็นตัวดูดซับแคดเมียมและตะกั่วจากน้ าเสียเช่นมะขาม 
เปลือกทับทิม เปลือกล าไย เปลือกสับปะรด เปลือกมะละกอ 
เปลือกลูกตาล เปลือกกล้วย เปลือกส้มโอ เปลือกทุเรียน 
เปลือกส้ม เปลือกองุ่น เปลือกเลมอน เปลือกไข่ และแกลบ
ด า ซึ่งจะท าการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อประสิทธิภาพ
ของตัวดูดซับ เช่น ผลของความเป็นกรดด่าง ความเข้มข้น
ของสารละลายเริ่มต้น ระยะเวลาการดูดซับ [9], [10], [11] 
โดยงานวิจัยช้ินนี้ได้น าแกลบด าและเถ้าแกลบขาวมาใช้เป็น
ตัวดูดซับโดยศึกษาสภาวะความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมใน
การก าจัดตะกั่ว เนื่องจากเมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี
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ของเถ้าแกลบ จะพบว่ามีปริมาณซิลิกา (SiO2) สูงถึง 86.9 – 
97.3 เปอร์เซ็นต์ และเถ้าแกลบเองยังมีจ านวนรูพรุนมากซึ่ง
หมายความว่าจะส่งผลให้สารของโลหะหนักผ่านไปได้
ค่อนข้างยากจึงถือว่าเป็นตัวดูดซับที่มีประสิทธิภาพ 
 
2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
2.1 อุปกรณ์ 

แกลบ แกลบด า โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH, Merck) 
กรด ไ ฮ โ ด รคลอริ ก  37%wt. (HCl, RANKEM) เ ล ด  (II)           
ไนเตรต ((Pb(NO3))2 , SIGMA-ALDRICH) 
2.2 การเตรียมตัวดูดซับแกลบด า และเถ้าแกลบขาว 
การเตรียมแกลบด า 

น าแกลบด ามาล้างเพื่อก าจัดเศษกรวด หิน ดินทราย 
จากนั้นน ามาอบให้แห้งอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส และ
เก็บในโถดูดความช้ืน 
การเตรียมเถ้าแกลบขาว 

การเตรียมเถ้าแกลบขาว มีขั้นตอนดังต่อไปนี ้น าแกลบ
ไปล้างเพื่อก าจัดเศษกรวด หิน ดินทราย จากนั้นน ามาอบให้
แห้ง จากนั้นน าแกลบไปต้มกับกรดไฮโดรคลอริกที่มีความ
เข้มข้น 1 โมลาร์ เป็นเวลา 3 ช่ัวโมง และล้างน้ าจนหมดความ
เป็นกรด แล้วน าไปอบให้แห้งน าไปเผาที่อุณหภูมิ 700องศา
เซลเซียส โดยมีการเติมก๊าชออกซิเจนเพื่อช่วยในการเผาไหม้
เป็นเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นน าเถ้าแกลบที่ผ่านการลดและคัด
ขนาดอนุภาคด้วยเครื่องบดย่อยขนาด และเครื่องตะแกรง
ร่อนขนาด 200 Mesh เก็บในโถดูดความช้ืน  
2.3 การเตรียมน  าเสียสังเคราะห์ของตะกั่ว 

เตรียมน้ าเสียสังเคราะห์ของตะกั่วความเข้มข้น 1,000 
ppm (มิลลิกรัมต่อลิตร) จากเลด (II) ไนเตรต (Pb(NO3))2  

กับน้ าที่ ปราศจากไอออน (Deionized water) โดย ช่ั ง        
เลด (II) ไนเตรต หนัก 1.6 กรัม ใส่ลงในขวดวัดปริมาตร       
1 ลิตร และปรับปริมาตรเป็น 1 ลิตร ด้วยน้ าที่ปราศจาก
ไอออน  
2.4 วิเคราะห์คุณลักษณะของตัวดูดซับ 

ตรวจวัดวิเคราะห์หาปริมาณธาตุขององค์ประกอบโดย
เทคนิคการวัดปริมาณรังสี เอ็กซ์ฟูออเรสเซนต์ (X-ray 
fluorescence, XRF)   

2.5 ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสภาวะความเป็นกรด
ด่างที่เหมาะสมในการดูดซับตะกั่ว 

จากการศึกษาสภาวะความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมใน
การดูดซับตะกั่ว จะท าการทดลองที่ระดับความเป็นกรดด่าง 
ในช่วงของค่า pH 4.24 -6 โดยเริ่มต้นจากการเจือจางน้ าเสีย
สังเคราะห์ตะกั่วจาก 1000 มิลลิกรัมต่อลิตร เป็น 100 
มิลลิกรัมต่อลิตร ท าการวัดค่า pH ของน้ าเสียสังเคราะห์
ตะกั่วที่เจือจางแล้วมีค่าเป็น 4.24 และท าการปรับค่า pH 
โดยใช้สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลาร์ ให้เป็น pH 5 
และ 6 ตามล าดับ จากนั้นน าไปเขย่าในเครื่องเครื่องล้าง
ความถี่สูง (Elma, S30H) เป็นระยะเวลา 30 นาที ที่อุณหภูมิ
และความดันปกติ จากนั้นน าสารละลายที่ผ่านการเขย่าแล้ว
เติมด้วยดูดซับคือแกลบด า และเถ้าแกลบขาวลงไปในปรมิาณ 
3 กรัม ในสารละลายปริมาณ 100 มิลลิลิตร และน ากลับไป
เขย่าในเครื่องเครื่องล้างความถี่สูง เป็นระยะเวลา 10 นาที ที่
อุณหภูมิและความดันปกติ ดังรูที1่ จากนั้นน าสารละลายที่ได้
หลังจากการดูดซับกรองด้วยกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 
5 ดังรูปที่2 เก็บตัวอย่างที่ผ่านกระดาษกรองไปวิเคราะห์
ปริ ม าณโลหะหนั กด้ วย เครื่ อ ง  Inductively coupled 
plasma (ICP)  งานวิจัยนี้ได้ท าการทดลองแต่ละตัวอย่างซ้ า
กัน  3 ครั้ ง  และรายงานผลการวิจัยเป็นค่า เฉลี่ ยของ
ประสิทธิภาพการดูดซับ โดยคิดจากร้อยละการดูดซับตะกั่ว
ซึ่งค านวณได้จากสมการที่ 1  

                    (
𝑊𝑖−𝑊𝑓

𝑊𝑖
) × 100%                           (1) 

โดยที่ Wi และ Wf  คือ น้ าหนักของตะกั่วก่อนและหลังการ
ดูดซับตามล าดับ  
 

 
รูปที่ 1 สารละลายถูกเขย่าในเครื่องล้างความถี่สูง 
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รูปที ่2 ดูดซับกรองด้วยกระดาษกรอง 

 
3. วิเคราะห์ผล 
3.1 คุณลักษณะของตัวดูดซับ 

จากการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุองค์ประกอบของเถ้า
แกลบขาวพบว่าประกอบไปด้วยสารประกอบออกไซด์หลาย
ชนิดแสดงในตารางที่1 ซึ่งมีปริมาณซิลิกาสูงสุด 92.028 
เปอร์เซ็นต์ ในงานวิจัยนี้ได้น าเถ้าแกลบขาวมาใช้เป็นตัวดูด
ซับเนื่องจากคุณสมบัติเฉพาะตัวของซิลิกาท่ีมีพื้นท่ีผิวจ าเพาะ
และจ านวนรูพรุนมากจะส่งผลให้สารของโลหะหนักผ่าน       
รูพรุนไปได้ค่อนข้างยาก เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของ       
ตัวดูดซับ 
 
ตารางที1่ องค์ประกอบของเถ้าแกลบขาว 

สารประกอบ ปริมาณ (เปอร์เซ็นต์) 
Na2O 0.053 
MgO 0.094 
Al2O3 0.076 
SiO2 92.028 
P2O5 0.050 
SO3 0.231 
Cl 0.015 

K2O 0.024 
CaO 0.408 
Cr2O3 0.006 

สารประกอบ ปริมาณ (เปอร์เซ็นต์) 
MnO 0.004 
Fe2O3 0.039 
NiO 0.003 
CuO 0.005 
ZnO 0.004 
SrO 0.001 

 
3.2 ศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับ 

วิเคราะห์ตัวอย่างของน้ าเสียสังเคราะห์ตะกั่วที่มีการ
ปรับสภาพความเป็นกรด ด่าง ด้วยตัวดูดซับ 2 ชนิดคือ 
แกลบด า และเถ้าแกลบขาว พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับ
จะมีค่าต่างกัน หากเปรียบเทียบระหว่างชนิดของตัวดูดซับจะ
พบว่า เถ้าแกลบขาวจะมีประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วได้
สูงกว่าแกลบด า ซึ่งสามารถดูดซับได้สูงสุด 99.63 เปอร์เซ็นต์ 
หากเปรียบเทียบสภาวะความเป็นกรดด่างของตัวดูดซับ 
พบว่าตัวดูดซับชนิดแกลบด านั้นเมื่อเพิ่มค่า pH พบว่า
ประสิทธิภาพการดูดซับจะสูงขึ้น จาก 78.97 เปอร์เซ็นต์ เป็น 
93.80 เปอร์เซ็นต์ ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากคิด
เป็น18.78 เปอร์เซ็นต์ แต่ในทางตรงข้ามตัวดูดซับชนิดเถ้า
แกลบขาวเมื่อเพิ่มค่า pH จะพบว่าประสิทธิภาพการดูดซับ
จะลดลง จาก 99.63 เปอร์เซ็นต์ เป็น 99.21 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อยมากคิดเป็น 0.42 เปอร์เซ็นต์ แสดง
ดังรูปที่  3 และ 4 ซึ่งประสิทธิภาพการดูดซับของตะกั่ว
ค านวณจากปริมาณของตะกั่วก่อนและหลังผ่านตัวดูดซับ
แสดงในตารางที่ 2 โดยที่ปริมาณของตะกั่วก่อนผ่านตัวดูดซบั
มีค่าเท่ากับ 40.8 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
ตารางที่2 ปริมาณตะกั่วหลังผ่านตัวดูดซับ 

ตัวอย่าง ชนิดของ
ตัวดดูซับ 

pH ปริมาณ 
(มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 

ประสิทธภิาพ
การดูดซบั 

(เปอร์เซ็นต์) 
1 แกลบด า 4.24 8.58 78.97 
2 แกลบด า 5 7.91 80.61 
3 แกลบด า 6 2.53 93.8 
4 เถ้าแกลบ

ขาว 
4.24 0.15 99.63 
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ตัวอย่าง ชนิดของ
ตัวดดูซับ 

pH ปริมาณ 
(มิลลิกรัม
ต่อลิตร) 

ประสิทธภิาพ
การดูดซบั 

(เปอร์เซ็นต์) 
5 เถ้าแกลบ

ขาว 
5 0.28 99.31 

6 เถ้าแกลบ
ขาว 

6 0.32 99.21 

 

 
รูปที ่3 ประสิทธิภาพการดูดซับของแกลบด า 

 

 
รูปที่ 4 ประสิทธิภาพการดูดซับของเถ้าแกลบขาว 

 
4. สรุปผลการทดลอง 

จากการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของเถ้าแกลบขาว 
พบว่ามีปริมาณซิลิกาสูงถึง 92.028 เปอร์เซ็นต์จึงส่งผลให้
เกิดประสิทธิภาพในการดูดซับตะกั่วได้สูงสุดถึง 99.63 
เปอร์เซ็นต์ ที่ pH 4.24 และเมื่อปรับสภาวะความเป็นด่าง
พบว่าประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่ วลดลงแต่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงน้อยมากคิดเป็น 0.42 เปอร์ เซ็นต์   ส่วน
ประสิทธิภาพการดูดซับตะกั่วจากแกลบด านั้นพบว่าที่ pH 

4.24 มีประสิทธิภาพในการก าจัดตะกั่ว 78.97 เปอร์เซ็นต์ 
และเมื่อปรับสภาวะความเป็นด่างประสิทธิภาพการก าจัด
ตะกั่วจะเพิ่มขึ้นเป็น 93.80 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นคิดเป็น 18.78 เปอร์เซ็นต์ งานวิจัยช้ินนี้สามารถ
น าไปใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการบ าบัดน้ าเสียที่มีโลหะตะกั่ว
เจือปนโดยที่มีต้นทุนในการด าเนินการต่ า แต่ได้ประสิทธิภาพ
การก าจัดตะกั่วที่สูง ยังสามารถน าไปต่อยอดพัฒนาและ
ปรับปรุงเพื่อน าไปใช้ในการก าจัดโลหะหนักชนิดอื่นๆ โดยใช้
วัสดุที่เหลือท้ิงจากธรรมชาติ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น่าเสนอการพัฒนาเครื่องร่อนใต้น้่าขนาดเล็ก เครื่องร่อนใต้น้่าใช้หลักการเปลี่ยนแปลงแรงลอยตัวเพื่อช่วยให้เกิดการ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง อาศัยปีกและหางเสือในการเคลื่อนที่ในแนวระดับ โดยไม่ใช้ใบจักร การออกแบบเครื่องร่อนใต้น้่าแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ โครงสร้าง ประกอบด้วยชิ้นส่วนหลักคือ ล่าตัว ปีก และหางเสือ โดยภายในล่าตัวแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ประกอบด้วย ส่วนหน้าเป็นกลไกลควบคุมแรงลอยตัว ส่วนกลางเป็นกลไกลควบคุมการหมุนของเครื่องร่อนในแนวพิตช์ 
และส่วนท้ายเป็นชุดวงจรควบคุมระบบ ส่วนที่สองคือ ระบบควบคุมการท่างาน โดยแบ่งเป็นระบบควบคุมในส่วนของผู้ใช้และ
ส่วนของเครื่องร่อนใต้น้่า ท่าการทดสอบที่สระว่ายน้่ามหาวิทยาลัยบูรพาความลึก 2 เมตร ระยะทางรวม 50 เมตร โดยใน 1 
รอบการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนใต้น้่าใช้เวลาประมาณ 50 วินาที ที่ความเร็วเฉลี่ย 0.1 เมตรต่อวินาที ได้ระยะทางในแนวระดับ 
2.5 เมตร เหมาะสมกับการใช้งานในน้่าน่ิงหรือท่ีมีคามเร็วกระแสต่่า ใช้งานได้ต่อเนื่องประมาณ 7 ช่ัวโมง  
ค้าหลัก  เครื่องร่อนใต้น้่า ยานส่ารวจใต้น้่า แรงลอยตัว  
 

Abstract 
This paper presents the development of a small underwater glider. Underwater glider is driven by changing 
of buoyancy force to move in the vertical direction and using wings and rudder to move in the horizontal 
direction without propeller. Design of underwater glider is divided 2 parts. Firstly, the structure consists of, 
a hull body, wings and a rudder. Inside the hull, there are buoyancy control part, pitch motion control part 
and electronic control part. Secondly, operation control system consists of, user control and glider control. 
Tests were implemented at Burapha university swimming pool at depth of 2 meters and 50 meters of total 
distance. Gliding cycle is 50 seconds of time with 0.1 meters/second of average velocity in 2.5 meters of 
horizontal distance. This underwater glider is suitable in calm water or low speed current and can be use 
for 7 hours.  
Keywords:  Underwater glider, underwater vehicle, buoyancy force 
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1. บทน้า 
 ปัจจุบันยานส่ารวจใต้น้่า แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
ย า น ใ ต้ น้่ า ที่ มี ม นุ ษ ย์ ค ว บ คุ ม อ ยู่ ภ า ย ใ น  ( Manned 
underwater vehicle, MUV) และยานใต้น้่าที่ ไม่มีมนุษย์
ควบคุมอยู่ ภายใน (Unmanned underwater vehicle, 
UUV)  ในส่วนของ UUV แบ่งออกได้เป็นอีก 2 ชนิดคือ ยาน
ใต้น้่าแบบอัตโนมัติ (Autonomous underwater vehicle, 
AUV) และยานใต้น้่าแบบควบคุมระยะไกล (Remotely 
operated underwater vehicle, ROV) ซึ่ งการ เคลื่ อนที่
ของยานส่ารวจใต้น้่าแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบที่ใช้
ใบจักรเป็นตัวขับเคลื่อน (Propeller thrust) และแบบที่ใช้
แรงลอยตัวเป็นตัวขับเคลื่อน (Buoyancy force) ซึ่งยาน
ส่ารวจใต้น้่าที่มีลักษณะการเคลื่อนที่โดยอาศัยแรงลอยตัว
เป็นตัวขับเคลื่อนนั้นเรียกว่า เครื่องร่อนใต้น้่า  
     ในปี ค.ศ. 1989 เฮนรี่  สโตมเมล  [1] ได้อธิบายถึง
หลักการของเครื่องร่อนใต้น้่า หลังจากนั้นไม่นานในปี ค.ศ. 
2001 เครื่องร่อนใต้น้่าล่าแรกได้ถือก่าเนิดขึ้น มีชื่อว่า สโลคมั 
(Slocum) [2] แสดงดังรูปที่ 1(ก) เพื่อเป็นเกียรติให้กับ โจชัว 
สโลคัม นักเดินเรือคนแรกของโลก [3] และถูกพัฒนาต่อโดย
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) และ
สถาบันสมุทรศาสตร์ สคริบป์  (Scripps Institution of 
Oceanography) ในช่ือ ซีกลายเดอร์ (Seaglider) [4] แสดง
ดังรูปที่ 1(ข) และสเปรย์ (Spray) [5] แสดงดังรูปที่ 1(ค) และ
ในปี ค.ศ. 2013 บริษัท เอแอลซีอีเอ็น (ALCEN) ได้พัฒนา
เครื่องร่อนใต้น้่าแบบมัลติฟังก์ช่ัน  สามารถท่าภารกิจได้
หลากหลายในช่ือ ซีเอ็กโพเลอร์ (Seaexplorer) [6] แสดงดัง
รูปที่ 1(ง) เครื่องร่อนใต้น้่าเหล่านี้ใช้หลักการเปลีย่นแปลงแรง
ลอยตัวเพื่อให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง และอาศัยปีกกับ
หางเสือเพื่อบังคับให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ในแนวระดับ โดย
แสดงข้อมูลเปรียบเทียบดังตารางที่ 1  
 เครื่องร่อนใต้น้่ามีบทบาทส่าคัญมากในการส่ารวจใต้
ท้องทะเลลึก เนื่องจากใช้พลังงานน้อยกว่ายานส่ารวจใต้น้่าที่
ใช้ใบจักรและไม่มีเสียง หากเป็นการส่ารวจบริเวณชายฝั่งที่
ความลึกไม่มาก จะนิยมใช้ยานใต้น้่าที่ใช้ใบจักร เนื่องจากให้
ข้อมูลได้เร็วกว่า  แต่ถ้าเป็นการส่ารวจระยะยาว ที่ความลึก

มากๆ จะนิยมใช้เครื่องร่อนใต้น้่ามากกว่า                                                
 ในบทความนี้น่าเสนอการออกแบบเครื่องร่อนใต้น้่า
อย่างง่ายในหัวข้อที่ 2 หัวข้อที่ 3 จะอธิบายถึงระบบควบคุม
เครื่องร่อนใต้น้่า หัวข้อที่ 4 จะน่าเสนอการทดสอบเครื่อง
ร่อนใต้น้่า และในหัวข้อท่ี 5 จะสรุปผลการทดสอบเครื่องรอ่น
ใต้น้่า 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบลกัษณะของเครื่องร่อนใต้น้่า 

 
2. การออกแบบเคร่ืองร่อนใต้น ้า 
 เครื่องร่อนใต้น้่าที่พัฒนาขึ้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 
ซม. ยาว 100 ซม. ปีกยาว 120 ซม. หางเสือสูง 13 ซม. หนัก 
8.3 กก. แสดงดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณสมบัติ 
การเคลื่อนที่ 

เครื่องร่อนใต้น้่า 
[6] [7] [8] [9] ม.บูรพา 

ระยะทาง (km) 3200 4600 500 7000 15 
ความลึก (m) 1000 200 1000 1500 2 
ความเร็ว (m/s) 50 35 27 27 10 
มุม (องศา) - 16-45 25 16 15-20 
No. of DOFs   6 6 6 6 3 

ท่ออะคริลิก 
 

ปีก 
 

กลไกควบคุม 
แรงลอยตัว 

 

กลไกควบคุมการหมุน 
 

ชุดวงจร
ควบคุมระบบ 
 

หางเสือ 
 

รูปที่ 2 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องร่อนใต้น้่า 

 

รูปที่ 1 ลักษณะของเครื่องร่อนใต้น้่าทั้ง 4 แบบ 
(ก) สโลคัม [7] (ข) ซีกลายเดอร์ [8] (ค) สเปรย์ [9] (ง) ซีเอ็กโพเลอร ์[6] 

(ก) (ข) 

(ค) (ง) 
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แน
วร

ะด
ับ

0 

(ก) 

(ข) 

 (ค) 

ค่านวณความหนาของท่ออะคริลิกได้จากสมการที่ 1 [10] 
 

  5/22.6 ( / ) /( / )P E h d L d    (1) 
 

เมื่อ P  คือความดันของน้่า E  คือความยืดหยุ่น h  คือความ
หนา d  คือเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และ L  คือความยาว
ท่ออะคริลิก โดยใช้ท่ออะคริลิกหนา 0.5 ซม. จากการค่านวณ
พบว่าท่ออะคริลิกสามารถทนต่อความเสียหายได้ในน้่าลึก 
65.25 เมตร    
 2.1 เสถียรภาพของเคร่ืองร่อนใต้น ้า 
 เสถียรภาพของเครื่องร่อนใต้น้่าแบ่งออกเป็น 3 
ลั กษณะคือ  แรงลอยตั วน้อยกว่ าน้่ าหนัก  (Negative 
buoyancy)  แ ร ง ล อ ย ตั ว เ ท่ า กั บ น้่ า ห นั ก  ( Neutral 
buoyancy)  และแรงลอยตัวมากว่ าน้่ าหนัก (Positive 
buoyancy) ดังรูปที่ 3(ก) 3(ข) และ 3(ค) ตามล่าดับ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2 ลักษณะการเคลื่อนที ่
 เครื่องร่อนใต้น้่ามีลักษณะการเคลื่อนที่แบบฟันปลา
แสดงดังรูปที่ 4 โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงของแรงลอยตัวที่
เกิดจากการดูดน้่าเข้า-ออก 
 
 
 
 
 

2.3 การเคลื่อนที่ในแนวด่ิงและแนวระดับ 
 เครื่องร่อนใต้น้่าเคลื่อนที่ได้โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลง
แรงลอยตัว ท่าให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง และในระหว่าง
การเคลื่อนที่ในแนวดิ่งจะเกิดการเคลื่อนที่ในแนวระดับด้วย
อิทธิพลของปีกและหางเสือ สมการการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
และแนวระดับแสดงดังสมการที่ 2 และ 3 และสมดุลแรงใน
การเคลื่อนที่แสดงดังรูปที่ 5 ตามล่าดับ 
 

   B D,y L,y ymg F F F ma    (2) 
 L,x D,x xF F ma    (3) 

 

 เมื่อ m  คือมวลของเครื่องร่อน  
BF คือแรงลอยตัว

เนื่องจากอากาศภายใน D,yF คือแรงต้านการเคลื่อนที่ใน
แนวดิ่ง L,yF คือแรงยกเนื่องจากการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง D,xF

คือแรงต้านการเคลื่อนที่ ในแนวระดับ  L,xF คือแรงยก
เนื่องจากการเคลื่อนที่ในแนวระดับ ya คือความเร่งใน
แนวดิ่ง และ 

xa คือความเร่งในแนวระดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 2.4 กลไกลควบคุมแรงลอยตัว และการหมุนใน
แนวพิตช์ 
 กลไกควบคุมแรงลอยตัวใช้หลักการเปลี่ยนแปลง
ปริมาตรอากาศภายในเครื่องร่อนโดยการดูดน้่าเข้า เพื่อเพิ่ม
น้่าหนัก ท่าให้เครื่องร่อนจมลง และอาศัยปีกกับหางเสือช่วย
ให้เกิดการเคลื่อนที่ในแนวระดับ กลไกควบคุมแรงลอยตัวใช้
หลอดฉีดยา 3 หลอด โดยรับแรงขับจากมอเตอร์ตัวท่ี 1 ผ่าน
เพลาส่งก่าลังใหด้ึงและดันก้านหลอดฉีดยา ส่วนกลไกควบคุม
การหมุนในแนวพิตช์ ใช้แบตเตอรี่ เป็นมวลเลื่อน โดยรูปที่ 4 ลักษณะการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนใต้น้่า 

รูปที่ 3 เสถียรภาพเครื่องร่อนใต้น้่า เมื่อ    คือจุด CG ใหม ่
 คือจุด CG เดิม      คือมวลเลื่อน              คือทิศทางน้่า  

 คือต่าแหน่งมวลเลื่อนสมดุล           

 FB 

FB sinθ 

FB cosθ 

FD,y  

FD  FD,x  

FL,y  

FL  
FL,x  

mg 

เครื่องร่อน 

θ 

𝑥 

𝑦 

รูปที่ 5 สมดุลแรงในการเคลื่อนที่ 
 
 
 
 

รูปที่ 2.5 โครงสร้างและส่วนประกอบของเครื่องร่อนใต้น้่า 
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แบตเตอรี่จะเลื่อนไป-มา บนเพลาส่งก่าลังที่ได้รับแรงขับจาก
มอเตอร์ตัวที่ 2 
 
3. ระบบควบคุม 
 ระบบควบคุมเครื่องร่อนใต้น้่าแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนของผู้ใช้งาน และส่วนของเครื่องร่อนใต้น้่า โดยผู้ใช้จะส่ง
สัญญาณจากคอมพิวเตอร์ผ่านสายแลนไปยังระบบควบคุม
ภายในเครื่องร่อนใต้น้่า และเปิดระบบให้เครื่องร่อนท่างาน 
โดยมีโครงสร้างของระบบควบคุมดังขั้นตอนต่อไปนี้ 
 ส่วนของผู้ใช้ 
ขั้นตอน 1: เช่ือมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องร่อน 
ขั้นตอน 2: สั่งเปิดระบบผ่านคีย์บอร์ด 
  ส่วนของเครื่องร่อน 
 ขั้นตอน 1: รับข้อมูลจากผู้ใช้ด้วยราสเบอร์ร่ีไพ 
 ขั้นตอน 2: ส่งข้อมูลค่าสั่งไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ 
 ขั้นตอน 3: เปิดระบบการท่างานและพร้อมขับเคลื่อน 
 ขั้นตอน 4: เซ็นเซอร์วัดมุมและอุณหภูมิท่างานพร้อม-  
 ทั้งส่งข้อมูลไปแสดงผลยังจอคอมพิวเตอร์ 
ขั้นตอน 3: ผูใ้ช้ป้อนค่าสั่งให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ลง 
 ขั้นตอน 5: ระบบสั่งจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ 1 ให้ดูดน้่าเข้า  
 พร้อมทั้งจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ 2 เพื่อปรับมุมในการเคลื่อนที่ 
ขั้นตอน 4: ผู้ใช้ป้อนค่าสั่งให้เครื่องร่อนเคลื่อนที่ขึ้น 
 ขั้นตอน 6: ระบบสั่งจ่ายไฟเข้ามอเตอร์ 1 ให้ดันน้่าออก  
 พร้อมทั้งจ่ายไปเข้ามอเตอร์ 2 เพื่อปรับมุมในการเคลื่อนที่ 
ขั้นตอน 5: ระบบเตรียมพร้อมรอค่าสั่งใหม่ 
 

4. ผลการทดสอบ 
 ในการทดสอบการเคลื่อนที่ของเครื่องร่อนใต้น้่า  เป็น
การทดสอบระยะเวลา มุมในการเคลื่อนที่ ระยะทางในการ
เคลื่อนที่ที่ระดับความลึก 2 เมตร วัดอุณหภูมิภายในและ
อัตราการใช้พลังงาน  
 4.1 ผลทดสอบการเคลื่อนที่ 
 การทดสอบการเคลื่อนที่ เป็นการจับเวลาในการ
เคลื่อนที่ครบ 1 รอบการเคลื่อนที่ที่ระดับความลึก 2 เมตร 
โดยท่าการทดสอบ 20 ครั้ง และพบว่าเวลาเฉลี่ยในการ
เคลื่อนที่ครบ 1 รอบอยู่ที่ประมาณ 52.25 วินาที และได้
ระยะการเคลื่อนที่ในแนวระดับเท่ากับ 2.48 เมตร โดยคิด
เป็นความเร็วเฉลี่ย 0.091 เมตรต่อวินาที และยังพบว่า
ความเร็วของกระแสน้่าในสระว่ายน้่าส่งผลต่อการเคลื่อนที่

ของเครื่องร่อนใต้น้่า โดยท่าให้เครื่องร่อนใต้น้่าเบนออกไป
จากแนวการคลื่อนที่พอสมควร โดยแสดงการเคลื่อนที่ดังรูป
ที ่6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 4.2 ผลการวัดมุมในการเคลื่อนที่ อุณหภูมิ และอัตรา
การใช้พลังงาน 
 จากการทดสอบพบว่ามุมการเคลื่อนที่ขาลงเฉลี่ย  
-33.17 องศา และมุมขาขึ้นเฉลี่ย 14.69 องศา แสดงดังรูปที่ 
7 อุณหภูมิภายในเครื่องร่อนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 5 นาทีต่อ 1 องศา
เซลเซียส ในช่วง 25 นาทีแรก แต่หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้นใน
อัตราลดลง โดยเพิ่มขึ้นจนการทั่งประมาณ 34 องศา
เซลเซียส ท่ีเวลาประมาณ 250 นาที และคงที่หลังจากนั้น 
โดยพบว่าขณะที่เครื่องร่อนใต้น้่าท่างานอุณหภูมิภายในจะ
แปรผันตามอัตราการท่างานของมอเตอร์ภายในเครื่องร่อน
กับอุณหภูมิของน้่าภายนอก โดยอุณหภูมิภายในจะสูงกว่า

0 วินาท ี 6 วินาท ี

9 วินาท ี 13 วินาท ี

22 วินาท ี 31 วินาท ี

40 วินาท ี 51 วินาท ี

รูปที่ 6 การเคลื่อนที่แบบฟันปลาของเครื่องร่อนใต้น้่าที่ระดับ
ความลึก 2 เมตร ใน 1 รอบ 
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อุณหภูมิของน้่าภายนอกเล็กน้อย ส่วนอัตราการใช้พลังงาน
โดยใช้แบตเตอรี่ขนาด 12.6 โวลต์ 2,200 มิลลิแอมแปร์-
ช่ัวโมง จ่านวน 3 ก้อน ต่อขนานเพื่อเพิ่มอัตราการจ่ายกระแส 
ซึ่งสามารถใช้งานได้นานประมาณ 400 นาที ต่อการชาร์ต
หนึ่งครั้ง โดยเหลือแรงดันไฟฟ้าประมาณ 10.8 โวลต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. สรุป 
 บทความนี้ได้แสดงการพัฒนาเครื่องร่อนใต้น้่าทีม่ีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม. ยาว 100 ซม. น้่าหนัก 8.3 กก. 
ความยาวรวมของปกีซ้ายถึงปีกขวา 120 ซม. และหางเสือสูง 
13 ซม. เคลื่อนที่ในลักษณะคล้ายฟันปลาด้วยความเร็วเฉลี่ย 
0.091 เมตรต่อวินาที ควบคุมการท่างานผ่านสายแลน 
เหมาะสมกับการใช้งานในน้่านิ่งหรือมีความเร็วกระแสต่่า 
และสามารถใช้งานต่อเนื่องประมาณ 7 ช่ัวโมง  
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การออกแบบต้นแบบจ าลองระบบจอดรถอัจฉริยะแบบโรตาร่ี 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้น าเสนอการออกแบบจ าลองที่จอดรถแบบแนวตั้งโดยใช้วิธีการจอดแบบโรตารี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
พื้นที่ในการจอด งานวิจัยนี้ประกอบด้วย 3 ส่วนคือส่วนแรกคือการออกแบบโครงสร้างจากโปรแกรม Soildworks ระบบ
ควบคุมโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นควบคุมรอบการหมุนของสเตปปิ้งมอเตอร์ อีกทั้งเพื่อให้สามารถหาพื้นที่จอดใกล้เคียง
ด้วยวิธีอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่งโดยใช้อุปกรณ์มือถือเพื่อเข้าฝากและรับรถโดยอัตโนมัติ 
ค าหลัก  ระบบจอดรถอัจฉรยิะ การจอดรถแบบโรตารี่ อินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 

 
Abstract 
 This research present designing a prototype of vertical parking system with rotary car parking to 
improve the efficiency of the park.  The system consists of 3 parts, including the structure, the control 
system and Internet of Thing. The structure has been designed with Solidworks program. The control system 
is microcontroller to control motion of stepping motor. In addition to design Internet of Thing (IoT) to search 
available space to parking by smart phone to valet and restore car parking automatically 
Keywords:  Intelligent Car parking, Rotary Car Parking, Internet of Thing
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1. บทน า 
 ระบบจอดรถอัจฉริยะเป็นระบบทางกลที่ออกแบบมา
เพื่อการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีที่จ ากัดส าหรับเป็นท่ีจอดรถ รวมถึง
ปัญหาจอดซ้อนคันหรือปัญหาจอดค่อมเลน ทุกวันนี้อัตรา
การเพิ่มขึ้นของจ านวนรถบนท้องถนนกลายเป็นสิ่งที่ยากต่อ
การจะหาพื้นที่ว่างส าหรับจอดรถ ซึ่งแต่เดิมการจอดนั้นเป็น
แบบแนวราบดังรูปที่ 1  ดังนั้นในหลายๆประเทศ มีแนวโน้ม 

รูปที่ 1 การจอดรถแบบแนวราบ [1] 
 
ที่จะสร้างระบบจอดรถอัจฉริยะในพื้นที่จ ากัดส าหรับบริษัท
หรือที่อยู่อาศัย ประเด็นหลักของการออกแบบประกอบด้วย
ปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ ความจ าเป็นในการใช้พื้นที่ 
ส าหรับจอดรถและความจ ากัดของพื้นที่มีอยู่ ระบบที่ใช้คือ
ระบบทางกลร่วมกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อเคลื่อนย้าย
รถไปสู่พื้นที่ส าหรับจอดรถและก าจัดปัญหาการใช้พื้นที่ที่
สิ้นเปลืองไปโดยสูญเปล่าโดยปราศจากการใช้ก าลังของ
มนุษย์ ระบบทั้งหมดควบคุมโดยอัตโนมัติด้วยตัวมันเอง โดย
ที่ ใ ช้  คื อ  ระบบจัด เก็บแบบโรตารี่  

(Rotary Car Parking) ดังรูปที่ 2 และระบบควบคุมสามารถ
ท าได้โดยใช้ตัวควบคุมขนาดเล็ก (Microcontroller) รวมทั้ง
ระบบหาที่จอดรถและรับรหัสจอดรถแบบอินเตอร์เน็ตในทุก
สิ่ง (Internet of Things หรือ IoT) เพื่อให้เป็นระบบอัตโนมตัิ
มากขึ้นดังรูปที่ 3 

รูปที่ 2 การจอดรถแนวตั้งแบบโรตารี่ [1] 

 
2. การออกแบบต้นแบบจ าลองระบบจอดรถแบบโรตาร่ี 
 ระบบจอดรถแบบโรตารี่นั้นเป็นหัวข้อที่นิยมใช้
ศึ ก ษ า เ พื่ อ แ ก้ ปั ญ ห า พื้ น ที่ จ อ ด ร ถ ไ ม่ เ พี ย งพอ โ ด ย  
Nurasalbiah [2] ได้น าเสนอการออกแบบและวิเคราะห์โดย
ใช้โปรแกรม Soildworks และ Lim Nuralim [3]  ได้หา
สมการจนลพลศาสตร์ของระบบการจอดรถแบบโรตารี่โดย
การหาทอร์กทางไฟฟ้าจากสมการที่ 1 ซึ่งได้ก าลังจากความ

ต่างศักย์และกระแส โดยที ่ e  เป็นทอร์กทางไฟฟ้า P  เป็น
ก าลังของมอเตอร์    เป็นความเร็วเชิงมุมของมอเตอร์ มี

หน่วยเป็น rpm   เป็นประสิทธิภาพของมอเตอร์และการ 

 
รูปที่ 3 ระบบการจอดรถที่ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 
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รูปที่ 4  รูปแบบจ าลองโมเมลของระบบจอดรถแบบโรตารี่

หาทอร์กของทางกล m  โดยใช้มวลจากน้ าหนักของรถยนต์
และช่องจอดรถ m   และแรงโน้มถ่วงของโลก g  กับรัศมี
ของเฟืองตามสมการที่ 2  

 

      60

2
e

P


 
                          (1) 

m m g r                             (2) 

งานวิจัยนี้จึงใช้การค านวนและออกแบบจ าลอง

โปรแกรมจาก Solidworks โดยใช้สมการที่ 1 และ 2 โดย

มวล m คือ 50 kg ค่า g เท่ากับ 9.81 m/s เฟืองโซ่มีรัศมีคือ 

150 มิลลิเมตร จะได้ m  = 73.58 N.m เพื่อค านวณหา

มอเตอร์ใหส้ามารถขับเคลื่อนระบบรถยนต์จอดรถแบบโรตารี่

ได้โดยที่ทอร์กของทางไฟฟ้าต้องมากกว่าทอร์กทางกล 

โครงสร้างนั้นท ามาจากอลูมิเนียมโปรไฟล์มีเพลารองรับยึด

จับโดยแบริ่งในการรองรับโครงสร้างคู่ขนาน ดังรูปที่ 4 ระบบ

ขับเคลื่อนส่งก าลังใช้สเตปปิ้งมอเตอร์ในการชับโช่และเฟือง

ขับเพื่อขับเคลื่อนในแต่ละช้ัน ที่แต่ละช้ันจะสูง 21.25 

เซนติเมตรดังรูปท่ี 5   โดยที่ช่องส าหรับให้รถยนต์จะมีขนาด

ให้รถยนต์เข้าได้ 1 คันต่อหนึ่งช่องดังรูปที่ 6 และมีเซนเซอร์

ติดอยู่ด้านหลังเพื่อเช็คสถานะของช่องว่ามีรถเข้าจอดหรือไม่ 

 

               
 
   รูปที ่5 ภาพด้านขา้งของแบบจ าลองโรตารี่
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รูปที่ 6   ชอ่งส าหรับจอดรถ [2] 

2.2 ระบบควบคุม 
ในระบบการควบคุมนี้เราใช้ระบบควบคุมแบบเปิดโดย

ใช้สเตปปิ้งมอเตอร์ เป็นตัวขับเคลื่ อน และมี เซนเซอร์
ระยะทางเป็นตัวตรวจสอบสถานะของช่องจอด โดยที่มีตัว
ควบคุมไมโครคอรโทรเลอร์ ชนิดที่ ใ ช้คือ  Node MCU 
Esp8266 เขียนค าสั่งโปรแกรมอาดูอิโน่ (arduino) ควบคุม
ระบบ ข้อดีไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้สามารถที่จะส่งและรับ
สัญญาณทางอินเตอร์เน็ตได้และควบคุมการการหมุนของ 
สเตปปิ้งมอเตอร์ได้ การต่อสายของระบบควบคุมระบบนี้โดย
ที่สามารถหมุนได้ทั้งทวนเข็มและตามเข็มเพื่อต้องช่องที่
ต้ อ ง ก า ร จ อด ห รื อ รั บ ร ถ ไ ด้ โ ด ยก า รสั่ ง  pulse with 
Modulation (PWM) ซึ่งเป็นดังรูปที่ 7และ 8 

รูปที่ 7   แผนภาพการต่อวงจร 
 

 
 

รูปที่ 8   แสดงการท างานของระบบควบคุม 
 

3. ระบบอัจฉริยะของระบบการจอด 
 ในปัจจุบันสมาร์ตโฟนถือเป็นอุปกรณ์ที่ได้เข้ามามี
บทบาทกับชีวิตประจ าวันซึ่งท าสามารถค้นหาสิ่งอ านวยความ
สะดวก Mahendra [4] ใช้ระบบการจองที่จอดรถแบบ E-
parking เพื่อช่วยลดเวลาหาที่จอดรถ โดยใช้ เซนเซอร์วัด
ระยะร่วมกับบอร์ดราสเบอรี่พายในการควบคุมโดยเขียน
แอพพิ เค ช่ันแอนดรอยโดยโปรแกรม android studio 
Dharmini [5] ได้น าเสนอหาที่จอดรถจากการใช้เซนเซอร์ 
CMOS ในระบุที่ว่างของช่องจอด เซนเซอร์ความเร็วเพื่อหา
ความเร็วของรถ รวมทั้งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบอาดูอิโน่
และราสเบอร์รี่พายในการแสดงผล Shyam [6] ได้น าเสนอ
การเก็บข้อมูลของที่จอดรถโดยชะระบบพื้นที่ในอากาศ  
(Cloud) เพื่อหาที่จอดใกล้เคียง ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงสร้าง
แบบจ าลองการจองรถโดยใช้แอพพิเคช่ันในมือถือเพื่อ
สามารถหาสถานที่จอดอันใกล้โดยที่ผู้ ใช้เข้าสมัครจาก
แอพพิเคชั่นโซเชยีลมิเดีย เป็นต้นดังรูป 9a  
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รูปที่ 9   การออกแบบการจองที่จอดรถในอินเตอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง 

 
จากนั้นเมื่อต้องการค้นหาสถานที่จอดว่าที่ไหนอยู่ใกล้มาก
ที่ สุ ด  โ ดยขึ้ นจาก  Google map ดั ง รู ปที่  9b และ  9c 
ตามล าดับ เมื่อถึงสถานีจอดรถน ามือถือสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อ
ใช้แทนบัตรจอดรถดังรูปท่ี 9e จากนั้นระบบก็จะเริ่มนับเวลา
การจอดรถดังรูปที่ 9f เมื่อต้องการรับรถยนต์คืนสามารถ 
กด "คืนรถ" เพื่อรับรถกลับโดยมีค าสั่งเพื่อยืนยันว่าต้องการ
คืนหรือไม่ และเมื่อเสร็จกระบวนการจะสามารถรับรถยนต์
คืนได้ตามล าดับดังรูปที่ 9g และ 9h 
 

            
            รูปที่ 10   ลักษณะการหมุนของระบบบ [2] 

 
4. ผลการทดลอง 

ตารางที ่1 การควบคุมองศามอเตอร์และเวลาที่ใช้  
 

ระยะทางการ
เคลื่อนที ่
(cm) 

องศาสเต็ป  
(degree) 

เวลาเฉลี่ย  
(sec) 

21.25 
(ระยะที่ 1) 

169.875 3.96 

42.5 
(ระยะที่ 2) 

339.75 7.94 

63.75 
(ระยะที่ 3) 

509.625 12.01 

85 
(ระยะที่ 4) 

679.5 15.90 

170 
(ระยะที่ 5) 

1359 31.79 

 
 จากการทดลองหมุนสเตปปิ้งมอเตอร์ของระบบโดยใช้
โปรแกรมอาดูอิโนเขียนค าสั่งทิศทางหมุนทวนเข็มนาฟิกาดัง
รูปที่ 10 ระบบจะท าการหมุนหาช่องที่ว่างไว้ล่างสุดจาก
สถานะของเซนเซอร์ระยะทาง เพื่อให้สามารถรองรับรถเพื่อ
การจอดรถ เมื่อเข้าจอดแล้วระบบจะหมุนตัวเองขึ้นไปเพื่อหา
ช่องว่างต่อไป โดยการยกจากระยะที่ 1 จะใช้เวลา 3.69 
วินาที และมอเตอร์จะหมุน 169.875 องศาเพื่อยกระดับ 1 
ช้ัน และระยะต่อไปเป็นระดับช้ันต่างๆเป็นดังตารางที่ 1 โดย
ที่ระยะ 170 เซนติเมตร คือหมุนครบ 1 รอบ ใช้เวลา 31.79 
วินาที และการรับเข้าสามารถรับข้อมูลได้จากมือถือโดยส่ง
เป็นคิวอาร์โค้ดเพื่อจองและรับรถได้ตามที่ต้องการ 
 
   

5. สรุป 
 บทความนี้ต้องการน าเสนอการสร้างระบบแบบจ าลอง
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อัจฉริยะแบบโรตารี่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพื้นที่ในการ
จอดรถโดยออกแบบจากโปรแกรม Soildworks เพื่อสร้าง
แ บ บ จ า ล อ ง แ ล ะ โ ด ย ร ะ บ บ นี้ จ ะ ค ว บ คุ ม โ ด ย
ไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้โปรแกรม arduino ในการหมุนส
เตปปิ้งมอเตอร์ อีกทั้งสามารถสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตทุก
สรรพสิ่ ง เป็นการป้อนค าสั่ ง เพื่อสามารถหาที่ว่างจอด
ใกล้เคียงและระบบจอดรถผ่านมือถือสมาร์ทโฟนได้ เพื่อ
สามารถลดเวลาเพื่อหาที่จอดได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อแนะน าจากงานวิจัยนี้คือควรติดลิมิตเซนเซอร์เนื่องจาก
การที่สเตปปิ้งมอเตอร์หมุนรอบมากขึ้นอาจจะท าให้รอบการ
ท างานเปลี่ยนแล้วจะท าให้ช่องการท างานไม่ตรงช่องที่
ต้องการ 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนการพัฒนาหุ่นยนต์ปลาขนาดเล็ก หุ่นยนต์ปลาสามารถน าไปใช้ในการส ารวจทรัพยากรใต้น้ าเพื่อใช้ใน
การศึกษาและการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์รวมทั้งสามารถใช้สร้างความบันเทิงให้กับบุคคลทั่วไป การออกแบบหุ่นยนต์ปลาแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนโครงสร้าง (เปลือกห่อหุ้มภายนอกท่ีคล้ายรูปร่างจากปลาปักเป้า ท่อบรรจุอุปกรณ์ และชุดอุปกรณ์กัน
รั่ว) ชุดกลไกการเคลื่อนที่ (ชุดกลไกควบคุมแรงลอยตัว และชุดอุปกรณ์ต้นก าลังที่ท าให้เกิดการสะบัดของหาง) และส่วนชุด
วงจรควบคุมควบ (ส่วนควบคุมส าหรับผู้ใช้งานและตัวหุ่นยนต์ปลา) จากการทดสอบพบว่าหุ่นยนต์ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วย
ความเร็วในช่วง 9-12 เซนติเมตรต่อวินาที หุ่นยนต์ปลาเลี้ยวด้วยรัศมีในช่วง 16.9-19.3 เซนติเมตร 
ค าส าคัญ: หุ่นยนต์ปลา ยานส ารวจใต้น้ า กลไกควบคุมการลอยตัว 
 
Abstract 
This paper presents the development of a small fish robot. A robotic fish can be used for underwater 
exploration in education, science research and entertainment, application. Design of a robotic fish is divided 
into 3 parts:  The structure (an external shell that looks like a yellow boxfish, a cylinder tube that contains 
electronic equipment, cap’s o-rings are used for waterproofing). The motion system (vertical motion and 
horizontal motion control system). The electronic circuit (the user section and the robotic fish section). The 
experiment shows that forward movement speed is about 9-12 centimeters/second. In the horizontal 
movement, fish robot moves with a radius of about 16.9-19.3 centimeters. 
Keyword: Fish robot, Underwater vehicle, Buoyancy force 
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1. บทน า 
 ในปัจจุบันยานใต้น้ าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
ยานใต้น้ าที่ มี มนุษย์ประจ าการในตั วยาน ( Manned 
Underwater Vehicle) หรือเอ็มยูวี [1] เพื่อควบคุมหรือสั่ง
การตลอดเวลา และยานใต้น้ าท่ีไร้มนุษย์ประจ าการในตัวยาน 
(Unmanned Underwater Vehicle) หรื อยู ยู วี  [ 2 ]  ที่ มี
ระบบสมองกลควบคุมหรือสั่งการตลอดเวลา ซึ่งยูยูวีสามารถ
แบ่งออกเป็นอีก 2 ประเภทคือ ยานใต้น้ าแบบควบคุม
ร ะยะ ไ กล  ( Remote Operated Underwater Vehicle) 
หรืออาร์โอวี [3] และยานใต้น้ าแบบอัตโนมัติ (Autonomous 
Underwater Vehicle) หรือเอยูวี [4] 
 ในปัจจุบันอาร์โอวีสามารถน าระบบเครือข่ายไร้สายมา
ประยุกต์ใช้ในเพื่อควบคุมอาร์โอวีในระยะไกล ท าให้มีความ
สะดวกในการควบคุมสั่งการได้ง่ายยิ่งขึ้น อาร์โอวีสามารถใช้
ประโยชน์ในหลายด้าน เช่น ด้านการทหาร ภารกิจซ่อมแซม
โครงสร้างภายใต้ทะเล หรือด้านการส ารวจแหล่งทรัพยากร
ใต้น้ า เป็นต้น โดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อาร์โอวีได้ถูกการ
พัฒนาออกมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อาร์โอวีที่มีรูปร่างแบบ
ยานใต้น้ าทั่วไป แสดงดังรูปที่ 1 (ก) และ 1 (ข) ซึ่งรูปร่าง
แบบนี้โดยทั่วไปจะมีรูปร่างภายนอกเหมือนอุปกรณ์ที่มนุษย์
สร้างขึ้น ท าให้ดูแตกต่างจากสัตว์ในทะเลและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ท้องทะเล ซึ่ งจะมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ของตัวยานที่
ประกอบไปด้วยใบจักรที่เป็นอุปกรณ์ส าหรับระบบควบคุม
การเคลื่อนที่  ที่อาจก่อให้ เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ าหรือ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ภายใต้ท้องทะเลได้ รวมทั้งอาจเกิดเสียง
ดังจากการท างานของใบจักรด้วย และอาร์โอวีที่มีรูปร่าง
เลียนแบบปลา แสดงดังรูปที่ 2 (ก)-(ข) ซึ่งรูปร่างแบบนี้ถูก
พัฒนามาโดยการเลียนแบบรูปร่างภายนอกและการ
เคลื่อนไหวให้มีลักษณะคล้ายคลึงกับปลา ท าให้สามารถ
กลมกลืนกับธรรมชาติของสัตว์น้ าได้เป็นอย่างดี และไม่
ก่อให้เกิดอันตรายจากตัวอุปกรณ์ 
 ในบทความนี้ส่วนที่ 2 จะน าเสนอถึงการออกแบบ
หุ่นยนต์ปลาเบื้องต้น ในส่วนที่ 3 จะน าเสนอการออกแบบ
ระบบความคุมของหุ่นยนต์ปลา ในส่วนที่ 4 จะแสดงถึงผล
การทดสอบเบื้องต้นของหุ่นยนต์ปลา และในส่วนท่ี 5 จะเป็น
การสรุปผลการออกแบบและทดสอบหุ่นยนต์ปลา 

 
                  (ก)                                       (ข) 

รูปที่ 1 ยานใต้น้ าแบบควบคุมระยะไกล แบบรูปร่างปกติ 
(ก) ยานส ารวจใต้ทะเล ม.บูรพา [5] (ข) เฮอร์คูเลส [6] 

 

  
                  (ก)                                       (ข) 

รูปที่ 2 ยานใต้น้ าแบบควบคุมระยะไกล แบบรูปร่างเสมือนปลา 
(ก) ซอฟโรโบติกส์ฟิช [7] (ข) หุ่นยนต์ปลาพีเอฟ 600 [8] 

 
2. การออกแบบหุ่นยนต์ปลา 
 โครงสร้างของหุ่นยนต์ปลา ซึ่งแสดงดังรูปที่ 4 โดยจะ
ออกสามารถแบ่งได้ออกเป็น 4 ส่วนคือ เปลือกห่อหุ้ม
ภายนอก ท่อบรรจุอุปกรณ์ของระบบควบคุม ชุดควบคุมแรง
ลอยตัว และชุดกลไกการเคลื่อนที่หุ่นยนต์ปลา 
 

 
 
 

รูปที่ 4 โครงสร้างและส่วนประกอบของหุ่นยนต์ปลา 

 
2.1 เปลือกห่อหุ้มภายนอกของหุ่นยนต์ปลา 
 การออกแบบเปลือกห่อหุ้มภายนอกเป็นการออกแบบ
ลักษณะรูปร่างภายนอกของหุ่นยนต์ปลาโดยในการออกแบบ
จะอ้างอิงลักษณะรูปร่างจากปลาปักเป้าดังรูปที่  5 [9] 
เนื่องจากปลาปักเป้ามีลักษณะรูปร่างของตัวปลาในส่วนล าตวั

เปลือกห่อหุ้ม ท่อบรรจุอุปกรณ์ 

ชุดกลไกการเคลื่อนที่ 
ชุดควบคุมแรงลอยตัว 
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ที่ใหญ่ ซึ่งเป็นในส่วนที่ใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบควบคุม
ของหุ่นยนต์ปลา ซึ่งในการออกแบบเปลือกห่อหุ้มภายนอก
จะไม่มีการค านวณในส่วนของความแข็งแรง เนื่องจากเป็น
ส่วนภายนอกที่แสดงถึงความสวยงามและลักษณะรูปร่างท่ีให้
คล้ายคลึงกับปลาเท่านั้น และไม่เป็นส่วนส าคัญ ซึ่งสามารถ
ยุบจากความดันของน้ าได้ในระหว่างการท างาน 
 

 
รูปที่ 5 รูปร่างของปลาปักเป้าเปรียบเทียบกับหุ่นยนต์ปลา 

 
2.2 การออกแบบความแข็งแรงของท่อบรรจุอุปกรณ์ 
 ท่ อ บ ร ร จุ อุ ป ก ร ณ์ ที่ เ ลื อ ก ใ ช้ ท า จ า ก อ ะ ค ริ ลิ ก
ทรงกระบอกที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 150 
มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร และหนา 3 มิลลิเมตร ซึ่งจะ
สามารถหาความลึกที่ท่อบรรจุอุปกรณ์จะใช้งานได้จาก
ความสัมพันธ์ของหลักการของปาสคาล [10] กับสมการ
เอ็กซ์ตรีมซับมารีนดังสมการที่ 1 [11]  

 𝑃 =
2.6𝐸(

ℎ

𝑑
)

5
2

𝐿

𝑑

 (1) 

 เมื่อ 𝑃 คือ ความดันของน้ า (ปาสคาล) 𝐸 คือ ค่าความ
ยืดหยุ่นของอะคริลิกเท่ากับ 3.2x109 นิวตันต่อเมตร2 [12] ℎ 
คือ ความหนาของท่ออะคริลิก (เมตร)  𝑑 คือ เส้นผ่าน
ศูนย์กลางภายในของท่ออะคริลิก (เมตร) 𝐿 คือ ความยาว
ของท่ออะคริลิก (เมตร) 
 จะพบว่าท่อบรรจุอุปกรณ์ที่เลือกใช้สามารถใช้งานได้ที่
ความลึก 51.16 เมตร 
2.3 การออกแบบชุดควบคุมแรงลอยตัว 
 ในการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของหุ่นยนต์ปลานั้นจะอาศัย
การดูดน้ าเข้าและดันน้ าออกของหลอดฉีดยาขนาด 60 ซีซี 
ดังรูปที่ 6 ที่ปริมาตรใช้งานเท่ากับ 30 ซีซี 

 
รูปที่ 6 ชุดกลไกควบคุมแรงลอยตัว 

 โดยในการท าให้หุ่นยนต์ปลาลอยนิ่งอยู่ภายในน้ าจะดูด
น้ าเข้าหลอดฉีดยา 15 ซีซี ดังนั้นเมื่อดันน้ าออกจนไม่มีน้ าใน
หลอดฉีดยาจะท าให้หุ่นยนต์ปลาเคลื่อนที่ขึ้น แต่เมื่อดูดน้ า
เข้าหลอดฉีดยาจนมีปริมาตรของน้ าเท่ากับ 30 ซีซี หุ่นยนต์
จะเคลื่อนท่ีลง โดยในการค านวณจะอาศัยหลักการของอาร์คิ
มีดิส [13] ที่ใช้ในการหาแรงลอยตัวดังสมการที่ 2 มาใช้ใน
การหาน้ าหนักและใช้สมการที่ 3 ในการหาความเร่งที่ใช้ใน
การเคลื่อนที่ข้ึน-ลง 
  Fb= 𝜌Vg                        (2) 
  R = 𝑚𝑎                         (3) 
 เมื่อ Fb คือ แรงลอยตัว (นิวตัน) 𝜌 คือ ความหนาแน่น
ของน้ าเท่ากับ 997 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร [14] V คือ 
ปริมาตรของหุ่นยนต์ปลาที่จมอยู่ใต้น้ า (ลูกบาศก์เมตร) g คือ 
ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกเท่ากับ 9.81 เมตรต่อ
วินาที2 R  คือแรงลัพธ์ที่ท าให้เกิดการเคลื่อนที่ (นิวตัน) 𝑚 
คือ มวลของหุ่นยนต์ปลา (กิโลกรมั) 𝑎 คือ ความเร่งที่ใช้ใน
การเคลื่อนที่ข้ึน-ลงของหุ่นยนต์ปลา (เมตรต่อวินาที2) 
 ในขณะที่หุ่นยนต์ปลาลอยนิ่งอยู่ในน้ าจะมีน้ าหนัก
เท่ากับแรงลอยตัว เมื่อให้ปริมาตรของอากาศภายในมีค่า
เท่ากับ 0.003 เมตร3 จะได้มวลของหุ่นยนต์ปลามีค่าเท่ากับ 
2.991 กิโลกรัม และในการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงนั้นจะเป็นผลมา
จากปริมาตรน้ าที่ เปลี่ยนแปลง 15 ซีซี ซึ่งจะท าให้เกิด
ความเร่งที่ใช้ในการเคลื่อนท่ีเท่ากับ 0.049 เมตรต่อวินาที2 

2.4 การออกแบบชุดกลไกการเคลื่อนที ่
  ในการเคลื่อนที่ในแนวระดับของหุ่นยนต์ปลานั้นจะ
อาศัยแรงต้านของน้ าที่เกิดจากการโบกพัดไปกลับของครีบ
หางที่ขับเคลื่อนด้วยเซอร์โวมอเตอร์ โดยมุมของการโบกพัก
ของหางจะก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 60 องศา ซึ่งไปทางขวาของ
แกนอ้างอิง 30 องศา และทางซ้ายของแกนอ้างอิง 30 องศา 

 
 

 

 

 
 
 

รูปที่ 7 รูปแสดงทิศทางการสะบัดของหางของหุ่นยนต์ปลา 

หลอดฉีดยา 
เซอร์โวมอเตอร์ 

แกนอ้างอิง 

ด้านขวาของการเคลื่อนที ่ ด้านซ้ายของการเคลื่อนที่ 
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3. การออกแบบระบบควบคุม 
 ระบบควบคุมหุ่นยนต์ปลาจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 
ซึ่งประกอบด้วยส่วนของผู้ใช้งานและส่วนของหุ่นยนต์ปลา 
โดยในส่วนของผู้ใช้งานจะประกอบไปด้วยสมาร์ทโฟนท่ีใช้ใน
การแสดงผลภาพและรีโมทควบคุมที่ใช้ในการควบคุมการ
เคลื่อนที่ และส่วนของหุ่นยนต์ปลาจะเป็นส่วนที่ถูกบรรจุอยู่
ในท่อบรรจุอุปกรณ์ซึ่งอยู่ภายในหุ่นยนต์ปลาซึ่งจะประกอบ
ไปด้วยบอร์ดราสเบอร์รี่พายและบอร์ดอาดูโน่ซึ่งเป็นส่วนของ
การประมวลผลและอุปกรณ์ต่างๆได้แก่ เพาเวอร์แบงค์ 2 
ก้อน กล้องวีดีโอ ตัวรับสัญญาณรีโมท เซอร์โวมอเตอร์ที่หมุน
ได้ 180 องศาและ 360 องศา 
 

4. ผลการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ปลา 
 ในการทดสอบการท างานของหุ่นยนต์ปลานั้นจะถูก
แบ่งออกเป็น ความลึกของการส่งสัญญาณ การทดสอบ
ความสามารถในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า และการทดสอบ
ความสามารถในการเลี้ยว โดยในการทดสอบการเคลื่อนท่ีจะ
มีการเปลี่ยนรูปแบบของครีบหางที่แสดงดังรูปที่ 8 ที่มุมของ
การโบกพัดของหางที่เท่ากันเพื่อให้ทราบถึงความสามารถใน
การท างานของหุ่นยนต์ปลา 

 

 
(ก)                             (ข)                                    (ค) 

รูปที่ 8 รูปแบบหางหุ่นยนต์ปลาทั้ง 3 แบบ 
(ก) หาง   (ข)   หาง   (ค)   หาง  

 

4.1 ความลึกของการส่งสัญญาณ 
 จากการทดสอบจะพบว่า การส่งสัญญาณควบคุมการ
เคลื่ อนที่ ของหุ่ นยนต์ปลาถ้ ามี ความลึกมากกว่ า  50 
เซนติเมตรจะไม่สามารถสั่งการได้ และการแสดงสัญญาณ
ภาพจะแสดงได้ในระดับผิวน้ าเท่านั้น 
4.2 การทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่ 
 ในการทดสอบการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ปลา เป็นการ
ทดสอบเพื่อหาความเร็วท่ีใช้ในการเคลื่อนที่แบบไปด้านหน้า 
และรัศมีของการเลี้ยวซ้าย-ขวา โดยในการทดสอบจะมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของหางของหุ่นยนต์ปลาเพื่อดูผลลัพธ์ที่
ได้ในการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ 
4.2.1การทดสอบความสามารถในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า 
 การทดสอบการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าของหุ่นยนต์ปลา
จะเป็นการจับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนท่ีทุก 20 เซนติเมตร จน
ครบ 200 เซนติเมตร ดังรูปที่ 9 เพื่อใช้ในการหาความเร็ว
ของหางแต่ละแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 9 ตัวอย่างการเคลื่อนที่ไปด้านหน้าของหุ่นยนต์ปลาที่ใช้หาง
รูปแบบหาง (Snapshot) ในระยะทาง 0 ถึง 40 เซนติเมตร 

 
 ซึ่งจากการทดสอบจะพบว่าหาง  มีความเร่งที่ใช้ใน
การเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งมากที่สุดและความเร็วท่ีคงที่มาก
ที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.13 เซนติเมตรต่อวินาที หาง  มี
ความเร็วทีค่งที่เท่ากับ 11.12 เซนติเมตรต่อวินาที หาง  มี
ความเร่งที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งน้อยที่สุดและ
ความเร็วที่คงที่น้อยที่สุดซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.66 เซนติเมตรต่อ
วินาที 
4.2.2 การทดสอบความสามารถในการเลี้ยว 
 เป็นการทดลองเพื่อเปรียบเทียบรัศมีของหางแต่ละ
แบบที่ใช้ในเลี้ยวดังรูปที่ 10 จะพบว่าสามารถเลี้ยวด้วย
รัศมีที่น้อยที่สุดแต่ใช้เวลามากที่สุดในการเคลื่อนที่ครบหนึ่ง
รอบ หางจะเลี้ยวด้วยรัศมีความโค้งที่มากที่สุดแต่จะใช้
เวลาในการเลี้ยวครบหนึ่งรอบน้อยกว่าหางเล็กและมากกว่า
หางยาว หางจะเลี้ยวด้วยรัศมีที่น้อยกว่าหางและ
มากกว่าหางแต่ใช้เวลาในการเลี้ยวครบหนึ่งรอบน้อยท่ีสุด
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 
 

0 เซนติเมตร 20 เซนติเมตร 40 เซนติเมตร 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความสามารถในการเลี้ยวของหางแต่ละแบบ

 

 
(ก)                                                    (ข)                                                      (ค) 

รูปที่ 10 การเคลื่อนที่แบบเล้ียวขวาของหุ่นยนต์ปลาใน 1 รอบ(ตามเข็มนาฬิกา) 
(ก) หาง     (ข) หาง     (ค) หาง 

 
5. สรุป 
 จากการออกแบบและประกอบจนได้หุ่นยนต์ปลาที่มี
ลักษณะคล้ายปลาปักเป้ากล่องซึ่งมีความกว้างอยู่ที่ 250 
มิลลิเมตร มีความสูง 231 มิลลิเมตร และมีน้ าหนักทั้งหมด 
4.09 กิโลกรัม ซึ่งมีค่าไม่เท่ากับที่ค านวณเนื่องจากมีอากาศ
อยู่ภายในเปลือกห่อหุ้มซึ่งไม่ได้ถูกใช้ในการค านวณซึ่งท าให้
หุ่นยนต์ปลามีน้ าหนักเพิ่มขึ้น 1.1 กิโลกรัม บอร์ดอาดูโน่จะ
ใช้ในการควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ที่ท าให้เกิดการโบกพัดของ
หางและเซอร์โวมอเตอร์ที่ใช้ในการดูดน้ าเข้าและดันน้ าออก
จากหลอดฉาดยา ในการเคลื่อนที่ในแนวระดับนั้นจะอาศัย
การโบกพัดของหางที่มีความกว้างของมุม 60 องศา ซึ่งจะท า
ให้ได้ความเร็วที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของหางเท่ากับ 0.12 
เมตรต่อวินาที หางขนาดเท่ากับ 0.11 เมตรต่อวินที และ
หางเท่ากับ 0.07 เมตรต่อวินาที และในการเลี้ยงซ้าย-ขวา
จะให้แกนอ้างอิงเปลี่ยนไป 40 องศา ซึ่งจะท าให้ในการเลี้ยว
หางขนาดยาวจะใช้รัศมีของความโค้งเท่ากับ 19.3 เซนติเมตร 
ของหางขนาดเล็กเท่ากับ 16.9 เซนติเมตร และหางยาว
เท่ากับ 17.9 เซนติเมตร ในส่วนของการเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง
นั้นจะก าหนดให้ดูดน้ าเข้าหลอดฉาดยาที่ปริมาตรเท่ากับ 14 
ซีซี เพื่อพร้อมที่จะดันน้ าออกและดูดน้ า เมื่อหุ่นยนต์ปลา
เคลื่อนที่ต่ ากว่าระดับผิวน้ าประมาณ 50 เซนติเมตรจะไม่
สามารถควบคุมหุ่นยนต์ปลาได้เลย 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแผนการตรวจสอบช้ินส่วนจากผูส้่งมอบ ที่จะป้อนเข้าสู่สายการประกอบ ซึ่งเป็นปัญหาท าให้มี
ช้ินส่วนจากผู้ส่งมอบที่ไม่ได้คุณภาพหลุดรอดเข้าไปสู่สายการประกอบ 0.129% ในงานวิจัยนี้จึงได้วิเคราะห์ความสามารถ
กระบวนการผลิตของผู้ส่งมอบ และวิเคราะห์ระบบการวัดของพนักงานตรวจสอบช้ินส่วนของบริษัทตัวอย่าง จึงพบว่าสาเหตุที่
ท าให้ช้ินส่วนจากผู้ส่งมอบท่ีไม่ได้คุณภาพหลุดรอดเข้าไปในสายการประกอบคือ แผนการสุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสม จึงได้ท าการ
ออกแบบแผนการสุ่มตัวอย่างใหม่ ผลการวิจัยพบช้ินส่วนจากผู้ส่งมอบที่ไม่ได้คุณภาพ เฉลี่ย 0.037% ลดลง 69.67% และ
ต้นทุนคุณภาพลดลง 61.74% 
ค าหลัก  แผนสุม่ตัวอย่าง, ความสามารถกระบวนการ, การวิเคราะหร์ะบบการวดั 

 
Abstract 
This research aims to create a plan of inspecting parts from suppliers to be fed into assembly line which is 
problematic when 0.129% poor-quality parts from the suppliers are accidentally fed into the assembly 
line. This research analyzes capability of supplier’s production process and analyzes measurement system 
of part inspectors of the sample companies. The findings revealed that a cause of accidental feeding of 
poor-quality parts from the suppliers into assembly line was inappropriate sampling plan. Therefore, a 
sampling plan was newly designed and the result showed that poor-quality parts from the suppliers 
accounted for 0.037 % in average decreasing for 69.67% and quality cost reduced for 61.74% 
Keywords:  Sampling plan, Process capability, Measurement system analysis 
 
1. บทน า 
 โรงงานผลิตช้ินส่วนรถยนต์ หรือในอุตสาหกรรม

ประเภทอ่ืนๆ ต้องอาศัยวัตถุดิบ(raw material) หรือช้ินส่วน
จากผู้ส่งมอบ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นในการควบคุมคุณภาพ
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วัตถุดิบหรือช้ินส่วนประกอบทุกๆช้ินส่วน ก่อนส่งเข้า
สายการผลิต เนื่องจากรถยนต์หนึ่งคันจะสามารถท างานได้
เต็มประสิทธิภาพและให้ความปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ได้นั้น ทุก
ช้ินส่วนจะต้องมีคุณภาพตามที่ได้ออกแบบไว้ทุกช้ินส่วน  
 ในสายการประกอบที่ท าการศึกษามีการสั่งซื้อช้ินส่วน
จากผู้ส่งมอบ เข้ามาประกอบเข้ากันเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งแผนก
ตรวจสอบคุณภาพจะท าการตรวจสอบคุณภาพช้ินส่วนเพื่อ
ยอมรับผลิตภัณฑ์และสง่เข้าสู่สายการประกอบ แต่ยังพบของ
เสียที่มีสาเหตุจากช้ินส่วนจากผู้ส่งมอบที่ไม่ได้คุณภาพหลุด
เข้าไปในสายการประกอบท าให้สายการประกอบต้องหยุด
การท างานเพื่อคัดแยกล็อตของเสียนั้นๆ และยังเกิดค่าใช้จ่าย
จากการที่มีของเสียเกิดขึ้นอีกด้วย 
 วัตถุประสงค์ในการออกแบบแผนสุ่มตัวอย่างใหม่ เพื่อ
ลดของเสียจากช้ินส่วนท่ีหลุดรอดเข้าสู่สายการประกอบ 
2. ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การวิเคราะห์ระบบการวัด   
 การวิเคราะห์ระบบการวัด (Measurement System 
Analysis; MSA)  ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งท่ีสร้างความน่าเชื่อมั่น
ให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กร เพื่อยืนยันว่าสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อก าหนดหรือความต้องการของลูกค้า 
จึงท าให้มีความจ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือที่จะท าการทวน
สอบหรือยืนยันผลความแม่นย า ความน่าเชื่อถือของกิจกรรม
การวัดดังกล่าว 
2.1.1 ความผันแปรในระบบการวัด 
 ความผันแปรในระบบการวัดแบ่งออกได้ เป็น  2 
ประเภท[1] คือ 
 1. ความผันแปรทางต าแหน่ง (Location Variation) 
เป็นคุณสมบัติที่สัมพันธ์กับความแม่นย า (Accuracy) ของ
ค่าที่วัดได้ แบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ คุณสมบัติด้านความเอน
เอียง (Bias) คุณสมบัติด้านความมีเสถียรภาพ (Stability) 
และคุณสมบัติด้านความเป็นเชิงเส้น (Linearity)  
 2. ความผันแปรของความกว้าง (Width Variation) 
เป็นลักษณะของความผันแปร หรือ ความแตกต่างของค่าที่
วัดได้จากช้ินงานเดิมด้วยเครื่องมืออันเดิม สามารถพิจารณา
ใน 2 คุณสมบัติคือ  
 2.1 คุณสมบัติด้านรีพีททะบิลิตี้ (Repeatability) หรือ

ความสามารถในการวัดซ้ า คือ ความ ผันแปรของการวัดที่
เกิดขึ้น เมื่อท าการวัดหลายครั้ง บนช้ินงานเดียวกัน และ
ภายใต้เงื่อนไขการวัดที่ เหมือนกัน 
 2.2 คุณสมบัติด้านรีโปรดิวซิบิลิตี้ (Reproducibility) 
หรือความสามารถในการให้ผลการวัดซ้ า คือ ความผันแปร
ของการวัดที่เกิดขึ้น เมื่อท าการวัดหลายครั้งบนช้ินงานช้ิน
เดียวกัน แต่ในเงื่อนไขการวัดที่ต่างกัน 
 โดยการวิเคราะห์ความสามารถในการวัดซ้ าและการ
ให้ผลซ้ า หรือ Gauge Repeatability and Reproducibility 
(GR&R) ท าได้ 2 วิธี คือ การวิเคราะห์พิสัย กับ การวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและพิสัย 
 เ ก ณ ฑ์ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ข อ ง  Repeatability แ ล ะ 
Reproducibility มีดังนี ้
 
        P/T หรือ P/TV  <   10%  ยอมรับกระบวนการวัดได ้
10% ≤ P/T หรือ P/TV  <  30%  อาจยอมรับได้ ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยอื่นๆที่พิจารณา 

       P/T  หรือ  P/TV   ≥  30%  ไม่สามารถยอมรับได้ 

 
2.2 แผนชักตัวอย่างแบบแอตตริบิวต์ (Attributes 
Sampling Plan)  
 แผนชักสิ่งตัวอย่างแบบแอตตริบิวต์ หรือ แผนชักสิ่ง
ตัวอย่างเชิงลักษณะ[2]เป็นแผนที่ใช้ชักตัวอย่างจ านวนหนึ่ง
จากล็อตสินค้าแล้วท าการตรวจสอบคุณภาพตามที่ก าหนดไว้
และท าการนับจ านวนของดีของเสียเปรียบเทียบกับค่าที่
ก าหนดไว้ ซึ่งผลของการชักตัวอย่างที่ได้มาจะเป็น “ผ่าน” 
หรือ “ไม่ผ่าน” โดยสามารถแบ่งแผนออกเป็น แผนชัก
ตัวอย่างได้ 3 ประเภทหลักได้แก่ 
 1.แผนชักตัวอย่างเชิงเดี่ยวประกอบด้วยตัวเลขสอง
จ านวนคือ n และ c โดยที่   
 n คือ จ านวนตัวอย่างที่ท าการสุ่มจากรุ่น  
 c คือ จ านวนของเสียที่ยอมให้มีในการสุ่มตัวอย่าง 
 ซึ่ งสามารถอธิบายการตัดสินใจ ได้ต่อไปนี้  โดย
ก าหนดให ้  
 x คือจ านวนของเสียที่พบจากการสุ่มตัวอย่าง 
 ดังนั้น ยอมรับล็อตเมื่อ x < c 
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         ปฏิเสธล็อตเมื่อ x ≥ c 
 2.แผนชักตัวอย่างเชิงคู่ ประกอบด้วยตัวเลขสี่จ านวน
คือ n1 , c1 , n2 , c2 โดยที่ 
 n1 คือ จ านวนตัวอย่างจากการสุ่มครั้งที่ 1 
 c1 คือ จ านวนของเสียที่ยอมรับครั้งที่ 1 
 n2 คือ จ านวนตัวอย่างจากการสุ่มครั้งที่ 2 
 c2 คือ จ านวนของเสียที่ยอมรับครั้งที่ 2 
 แผนชักตัวอย่างเชิงคู่จะมีการสุ่มตัวอย่างสูงสุดได้ 2 
ครั้ง ซึ่งจะพิจารณาจากจ านวนของเสียที่พบในการสุ่มครั้ง
แรก ถ้ามีค่ามากกว่า c1 ก็จะท าการสุ่มจ านวนเท่ากับ n2 ที่
ก าหนดไว้แล้วเปรียบเทียบค่าของเสียที่พบทั้งการสุ่ม 2 ครั้ง
กับค่า c2 เพื่อท าการตัดสินใจยอมรับล็อต 
 3.แผนชักตัวอย่างหลายเชิง เป็นแผนสุ่มตัวอย่างที่
พัฒนามาจากแผนเชิงคู่ และในการตัดสินใจรับรุ่นหรือปฏิเสธ
รุ่นนั้นอาจต้องสุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 ครั้ง  
2.3 เส้นโค้งลักษณะเฉพาะด าเนินงาน (Operating 
Characteristic curve)  
 เส้นโค้งลักษณะเฉพาะด าเนินงาน หรือ เส้นโค้ง OC 
[3]เป็นเครื่องมือที่ใช้ช่วยในการประเมินความน่าจะเป็นใน
การยอมรับล็อตจากการสุ่มตัวอย่างที่มีค่าของเสียหนึ่งๆ  
 โดยที่เส้นโค้ง OC ประเภท B จะใช้ประเมินความน่าจะ
เป็นในการยอมรับล็อตที่มีจ านวนมาก เมื่อเทียบกับจ านวน
ตัวอย่างที่สุ่ม และ ถ้าของเสียในล็อตมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบ
กับขนาดล็อต สามารถค านวณได้โดยการแจกแจงแบบปัว
ซอง สมการที่ (1) โดยความน่าจะเป็นในการพบของเสีย x 
ช้ิน คือ 

 

          P (พบของเสีย x ช้ิน)  =  
𝜆𝑥𝑒−𝜆

𝑥!
                 (1) 

 
      เมื่อ    λ  =   𝑛𝑝 

 
โดยที่ n คือ จ านวนสุม่ตัวอย่าง 
        p คือ สัดส่วนของเสียของลอ็ต 
        x คือ จ านวนของเสียที่พบ 
 
      ดังนั้นค่าความน่าจะเป็นของการยอมรับรุ่น แสดงใน 

สมการที่ (2)  คือ 
 

      Pa  =  ∑
𝜆𝑥 𝑒−𝜆

𝑥!
𝑐
𝑥=𝑜                        (2) 

 
      โดยที่ รูปร่ างของเส้น โค้ ง  OC จะถูกก าหนดโดย
พารามิเตอร์ของแผนสุ่มตัวอย่าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของ
พารามิเตอร์ มีผลต่อรูปร่างของเส้นโค้ง OC โดยถ้าจ านวน
ตัวอย่าง(n) มากขึ้นเส้นโค้ง OC ก็จะมีความชันมากขึ้นด้วย 
และ ถ้าค่าตัวเลขในการยอมรับน้อยลง เส้นโค้ง OC ก็จะมี
ความชันมากขึ้น 
2.4 ความสามารถของกระบวนการ         
(Process capability)  
2.4.1 การประเมินความสามารถของกระบวนการด้าน
สมรรถนะ     
       ดัชนีความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการ 
(Process Performance Index) Cpk [4]ในการพิจารณาถึง
ดัชนีด้านความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการ ซึ่ง
แสดงถึงสมรรถนะเมื่อต าแหน่งของกระบวนการอยู่ ใน
ต าแหน่งท่ีเป็นจริงนี้ ซึ่งค่า Cpk  มีความสัมพันธ์กับค่า k และ
สามารถก าหนดด้วยดัชนี Cpk และ Ppk  ส าหรับข้อก าหนด
เฉพาะแบบด้านเดียว อธิบายได้ตามสมการที่ (3) , (4) และ
กรณีที่ข้อก าหนดเฉพาะแบบสองด้านจะสามารถนิยาม ตาม
สมการที่ (5) , (6) โดยสามารถค านวณได้ตามสมการที่ (7) , 
(8)  
 

           Cpk =  
USL−x̅

 3σST
  หรือ   x̅ − LSL

3σST
                 (3)  

 

            Ppk =  
USL−x̅

 3σ𝐿T
   หรือ   x̅ − LSL

3σLT
               (4)                 

 
                  Cpk = min (Cpl ; Cpu)                 (5) 
 
                 Ppk = min (Ppl ; Ppu)                 (6)                   
 

เมื่อ      Cpl =  
x̅−LSL

3σST
   , Cpu =  

USL−x̅

 3σST
            (7)                       
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และ       Ppl =  
x̅−LSL

3σLT
  , Ppu =  

USL−x̅

 3σST
             (8)   

                   
        ส าหรับการตัดสินใจด้วยดัชนี Cpk  นี้มีค่าที่เหมาะสม 
ซึ่งแบ่งเป็นกระบวนการผลิตทั่วไป และ กระบวนการผลิตที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของช้ินส่วน เช่น กระบวนการ
เชื่อม และกระบวนการที่ใช้เครื่องจักรใหม่จะมีค่าดัชนีสูงกว่า
กระบวนการที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ดัชนีความสามารถกระบวนการ [4] 

ประเภทของกระบวนการ 

ค่าดัชนี Cpk ทีต่่ าสดุ 
ข้อก าหนด
เฉพาะแบบ
สองด้าน 

ข้อก าหนด
เฉพาะแบบ
ด้านเดยีว 

กระบวนการทั่วไป(ใช้งานอยู่) 1.33 1.25 

กระบวนการทั่วไป(ใหม่) 1.50 1.45 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกบั
ความปลอดภยั(ใช้งานอยู่) 

1.50 1.45 

กระบวนการที่เกี่ยวข้องกบั
ความปลอดภยั(ใหม่) 

1.67 1.60 

 
2.5 ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality : COQ)  
       ต้นทุนคุณภาพสามารถแบ่ ง ได้ เป็น 3 ประเภท 
ดังต่อไปนี้[2] 
       1 .  ต้ นทุ น ในการป้ อ งกั น  ( Cost of prevention)  
หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่ใช้ในการป้องกันการเกิด
ข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ต้นทุนในการสร้าง
ระบบป้องกัน ต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงาน เป็นต้น 
       2. ต้นทุน ในการประเมินผล (Cost of appraisal) 
หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการแยกผลิตภัณฑ์ที่
บกพร่องออกจากผลิตภัณฑ์ที่ดี เช่น ต้นทุนการตรวจสอบ 
ต้นทุนห้องทดสอบและอุปกรณ์ทดสอบ เป็นต้น 
       3. ต้ น ทุ น จ า กก า ร ด้ อ ยคุณภา พ  (Cost of poor 
quality) หมายถึง ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนเนื่องจากมีผลิตภัณฑ์
บกพร่องเกิดขึ้น ซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนคือ ต้นทุนท่ีเกิดภายใน (Cost 
of internal failure) เ ช่น ต้นทุนการแก้ไขของเสีย  และ
ต้นทุนที่ เ กิ ดภายนอก (Cost of external failure) เ ช่น 
ต้นทุนการส่งสินค้าคืน การเสียภาพพจน์ 

3. ขั้นตอนการศึกษา 
       วิธีด าเนินการศึกษามีทั้งหมด 6 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
       1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน และคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่จะท าการศึกษา 
       2. การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการผลิต Front 
housing ของผู้ส่งมอบ 
       3. การวิเคราะห์ระบบการวัดของกระบวนการสุ่ม
ตรวจสอบช้ินส่วน Front housing ของบริษัทตัวอย่าง 
       4. การตรวจสอบแผนการชักตัวอย่างในปัจจุบัน 
       5. การเลือกแผนการชักสิ่งตัวอย่างและการออกแบบ 
       6. พิจารณาต้นทุนคุณภาพ 
3.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบัน และคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่จะท าการศึกษา 
       ด าเนินการรวบรวมข้อมูลของเสียของผลิตภัณฑ์ พบว่า
ในผลิตภัณฑ์ Pump มีของเสียที่เกิดจาก ช้ินส่วนจากผู้ส่ง
มอบ (Raw material) จ านวนมากกว่าผลิตภัณฑ์อื่น และมี
อัตราพบช้ินส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีของเสียจากช้ินส่วนผู้
ส่งมอบอยู่ที่ 0.129% ดังแสดงในรูปที่ 4  
 

 
 

รูปที่ 4 ข้อมูลของเสียจาก Raw material 
 

       เมื่อศึกษาเพิ่มเติม สามารถแจกแจงของเสียโดยใช้
กราฟพาเรโต้ พบว่าของเสียที่เกิดจากช้ินส่วนที่ผลิตโดยผู้ส่ง
มอบมีอยู่ 5 ช้ินส่วน คือ Front housing , Rear housing , 
Union pressure port , Suction port และ Cam ring โดย
ที่ของเสียจากช้ินส่วน Front housing มีจ านวนสูงสุดเป็น 
ค านวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากของเสียรวม ถึง 79.1% ดังแสดง
ในรูปที่ 5  
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รูปที่ 5 กราฟพาเรโต้ของเสียจากชิ้นสว่น Raw material 
 

       ช้ินส่วน Front housing ก่อนที่จะน าส่งเข้าสู่สายการ
ประกอบนั้นต้องผ่านการสุ่มตัวอย่างเพื่อการยอมรับ โดย
หน่วยงานควบคุมคุณภาพก่อนทุกล็อต ดั งนั้นจึ งต้อง
ด าเนินการศึกษาแผนการสุ่มตัวอย่างและพัฒนาแผนการสุ่ม
ให้เหมาะสมเพื่อลดชิ้นส่วนท่ีไม่ได้คุณภาพหลุดรอดเข้าสู่สาย
การประกอบ 

       แผนกา รควบคุ มคุณภาพ ในปั จ จุ บั น  บริ ษั ทที่
ท าการศึกษาได้ใช้วิธีการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ  Front 
housing ที่รับมาจากผู้ส่งมอบด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างช้ินงาน
มาล็อตละ 5 ช้ิน มาตรวจสอบและเป็นตัวแทนในการยอมรับ
หรือปฏิเสธล็อตนั้นๆ ซึ่งจากการศึกษาแผนควบคุมคุณภาพ
ในปัจจุบันนั้นยังไม่เหมาะสม ตั้งแต่ เดือน ม.ค.2558 – พ.ค.
2559 มีของเสียหลุดลอดเข้าสู่กระบวนการประกอบ 66 ช้ิน
คิดเป็นของเสีย 0.120% โดยปัญหาของ Front housing คือ 
ความยาว 82.5±0.3 มิลลิเมตรออกนอกค่าควบคุม ซึ่งเป็น
สาเหตุท าให้หยุดสายการประกอบถึง 66 ครั้ง  
3.2 การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการผลิต Front 
housing ของผู้ส่งมอบ 
       การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต 
Front housing เป็นขั้นตอนที่จ าเป็น เพราะต้องศึกษาว่า
กระบวนการนั้นยังอยู่ภายใต้การควบคุมที่ดีพอ ถึงจะ
เหมาะสมต่อการสุ่มตัวอย่างของช้ินส่วนนี้ ดังนั้นต้องใช้ผล
การวิเคราะห์ความสามารถกระบวนการประกอบการ
พิจารณาเลือกแผนส าหรับการตรวจสอบ  ซึ่ งจากการ
ตรวจสอบช้ินงานต าแหน่งความยาว 82.5±0.3 มิลลิเมตร สุ่ม
มาจาก 3  ช่วงเวลาคือ เวลาเริ่มผลิต 8:00   นาฬิกา หลังพัก

กลางวัน 13:00 นาฬิกา และ ก่อนเลิกงาน 16:00 นาฬิกา 
ช่วงเวลาละ 10 ช้ินรวมทั้งหมดจ านวน 30 ช้ิน และน าข้อมูล
ที่ได้ไปวิเคราะห์ในโปรแกรม Minitab  
       ผลการวิเคราะห์การกระจายตัวของข้อมูลพบว่าข้อมูล
กระจายตัวแบบสุ่ม และค่าเฉลี่ยของข้อมูลเป็นแบบสุ่มโดยยงั
อยู่ภายใต้เส้นควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 6  
 

 
 

รูปที่ 6 กราฟ x̅ chart , R chart ของความยาว 82.5 

 

 
 

รูปที่ 7 กราฟ Capability Histogram , Normal Prob Plot 
 

        รูปที่ 7 กราฟ Capability Histogram แสดงถึงการ
แจกแจงข้อมูลซึ่ง ข้อมูลอยู่ในค่าเผื่อที่ก าหนดแต่จะเอนไป
ด้านบนของค่าเผื่อ และข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติจากผล
ของข้อมูลที่เรียงตัวเกาะเส้นกึ่งกลางของกราฟ Normal 
Prob Plot ซึ่งผลการวิเคราะห์นี้ได้ค่า Cpk กระบวนการผลิต
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ช้ิ นส่ วน  Front housing เ ท่ ากั บ  1.49 ซึ่ ง สู งกว่ า  1.33 
ส าหรับกระบวนการทั่ วไปที่ ใ ช้งานอยู่  หมายความว่า 
กระบวนการนีม้ีความผันแปรอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และอยู่
ภายใต้การควบคุม ดังนั้นในขั้นต่อไปต้องพิจารณาระบบการ
วัดเพื่อสุ่มช้ินงานรับเข้าของบริษัทตัวอย่าง  
3.3 การวิ เคราะห์ระบบการวัดของกระบวนการสุ่ ม
ตรวจสอบชิ้นส่วน Front housing ของบริษัทตัวอย่าง 
       การวิเคราะห์ระบบการวัดของพนักงานสุ่มตรวจสอบ
ช้ินงานของบริษัทตัวอย่าง ซึ่งพนักงานท่ีสุ่มวัดชิ้นส่วน Front 
housing มีอยู่ 2 คน ท างานอยู่กะเช้า 1 คนและกะดึก 1 คน 
ซึ่งค่าที่ได้จะส่งผลต่อการยอมรับหรือปฏิเสธช้ินงาน และจะ
ส่ งผลต่อกระบวนการประกอบผลิตภัณฑ์ต่อไป โดย 
กระบวนการวัดเป็นการวัดผลแบบตัวแปรค่า(variable) ซึ่ง
ผลการวัดที่ได้จะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ จากการอ่านค่าการ
วัดจากอุปกรณ์วัด  
       วิธีการวิเคราะห์จะน าพนักงานที่มีหน้าที่ตรวจวัดงาน 
Front housing มา กะละ 1 คน รวมเป็น 2 คน และท าการ
วัดความยาว 82.5 จากช้ินงานตัวอย่าง 10 ช้ิน ซึ่งท าการวัด
ซ้ าช้ินละ 3 ครั้ง (รวม 30 ข้อมูลต่อพนักงาน) 
        ผลการวิเคราะห์ในโปรแกรม Minitab โดยวิธี ANOVA 
กราฟ R chart แสดงถึงช่วงข้อมูลที่วัดได้จากวัดซ้ าชิ้นงานทั้ง 
10 ตัว เปรียบเทียบกันของพนักงานที่ท าการศึกษาทั้ง 2 คน 
ผลคือพนักงานคนที่ 2 วัดค่าได้สูงกว่าพนักงานคนที่ 1 แต่
ค่าที่ได้ยังอยู่ในค่าควบคุม และกราฟ  x̅ chart by operator 
แสดงถึงค่าเฉี่ยของข้อมูลที่ได้ในแต่ละช้ินของพนักงานทั้ง 2 
คน ดังแสดงในรูปที่ 8 

 

 
      

รูปที่ 8 กราฟ R chart , x̅ chart ของพนักงานตรวจสอบ 

       ผลกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ก ร ะบวน กา ร วั ด ที่ ส น ใ จ  คื อ
ค่า %Repeatability & Reproducibility (Gage R&R) มีค่า
เท่ากับ 17.89% ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 10-30% ซึ่งหมายความวา่ 
ความผันแปรของกระบวนการวัดที่ศึกษานี้อยู่ในระดับที่
สามารถยอมรับได้ ดังผลแสดงในรูปที่ 9 
 

 
 

รูปที่ 9 ผลการวิเคราะห์ Gage R&R 

 
       ดังนั้นผลการวัดช้ินงาน Front housing โดยพนักงาน
ตรวจสอบของบริษัทตัวอย่างน้ันมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ 
ในขั้นตอนต่อไปต้องท าการพิจารณาแผนการสุ่มตัวอย่างที่ใช้
อยู่ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ 
3.4 การตรวจสอบแผนการชักตัวอย่างในปัจจุบัน 
       จากแผนการชักสิ่งตัวอย่างปัจจุบันจากบริษัทตัวอย่าง
นั้น มีการชักสิ่งตัวอย่างเพียง 1 ครั้ง โดยได้ก าหนดจ านวน
ตัวอย่างที่สุ่ม(n) 5 ช้ินต่อล็อต และก าหนดจ านวนของเสียที่
ยอมรับได้(c) 0 ช้ิน  
       แผนชักตัวอย่างในปัจจุบัน ที่ N = 160 , n = 5 , c =0 
โดยค่าร้อยละของเสียที่พบในปัจจุบันเท่ากับ 0.120% น ามา
สร้างเส้นโค้ง OC จะท าให้ได้ความน่าจะเป็นในการยอมรับ
รุ่น(Pa) อยู่ที่ 0.994 หมายถึงมีโอกาสในการรับรุ่น 99.4 ครั้ง  
จากการสุ่ม 100 ครั้ง ซึ่งแผนนี้ไม่สามารถตรวจพบของเสีย
จากผู้ผลิตได้เลย ซึ่งส่งผลให้มีของเสียหลุดเข้าสายการผลิต 
หลังจากการสุ่มตรวจสอบอยู่จ านวนมาก ดังนั้นแผนการสุ่ม
ปัจจุบันนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้กับช้ินส่วน Front housingได้ 
3.5 การเลือกแผนการชักสิ่งตัวอย่างและการออกแบบ 
       การชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับ วิธีการนี้เหมาะกับ
การสุ่มตรวจจากช้ินส่วนจ านวนมาก มีวิธีการให้เลือกหลาย
แบบ ซึ่งสามารถที่จะเลือกตามความเหมาะสมกับทรัพยากร
ที่มี ความยุ่งยาก และ ต้นทุนในการตรวจสอบอีกด้วย 
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       เนื่องจากปัจจัยด้านการจัดการแผนชักสิ่งตัวอย่าง ใน
ตารางที่ 2 และ ความต้องการของบริษัทตัวอย่าง คือจะไม่
ยอมรับล็อตถ้ามีการพบของเสียจากการสุ่มช้ินส่วน ( c = 0 ) 
และต้องตัดสินใจจากการสุ่มเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้น
แนวทางที่จะควบคุมคุณภาพของช้ินส่วนนั้นจึงเหลือแค่  
แนวทางเดียวเท่านั้นคือ การชักสิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยว 
 
ตารางที่ 2 ปัจจัยด้านการจัดการแผนชักสิ่งตัวอย่าง 

       
        จากข้อมูลในปัจจุบันสามารถน ามาออกแบบแผนชัก
สิ่งตัวอย่างเชิงเดี่ยวแผนใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
โดยได้ใช้ข้อมูลความสามารถในการผลิตผู้ส่งมอบ ข้อมูลผล
การสุ่มตรวจสอบ ข้อมูลช้ินส่วนที่หลุดรอดจากการสุ่ม
ตรวจสอบไปพบในสายการผลิต เป็นพื้นฐานในการก าหนด 
ระดับคุณภาพที่ยอมรับ และ ความน่าจะเป็นการยอมรับรุ่น
(Pa) ส่งผลให้ได้ค่าที่เกี่ยวข้องในการน ามาออกแบบแผนสุ่ม
ตัวอย่างเชิงเดี่ยวแบบใหม่ดังนี้ 
       ระดับคุณภาพที่ยอมรับ =  0.5 
       ความน่าจะเป็นการยอมรับรุน่(Pa) = 0.95 
       สัดส่วนผลิตภณัฑ์บกพร่อง(p) = 0.0012 
       ตัวเลขการยอมรับ (c) = 0 
ตัวอย่างการค านวณหาค่า Pa โดยแทนค่า n เพื่อหา λ 
 

เมื่อ    λ  =   𝑛𝑝 

 

       =  1 x 0.0012 
 
                 = 0.0012 
แทนค่า  λ  ในสมการ 

 

Pa   =   
𝜆𝑥𝑒−𝜆

𝑥!
 

 

          =   ∑
(0.00120) 𝑒−0.0012

0!
0
𝑥=𝑜  

 
          =  0.999 
 

       จากตัวอย่างการค านวณ จะท าการเปลี่ยนค่า n ตั้งแต่ 
n = 1 ถึง n = 48 แล้วค านวณหาค่า Pa ซึ่ งผลจากการ
ค านวณจะได้ค่า n = 43 ที่ท าให้ค่า Pa = 0.95 ได้ผลตาม
ตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 ผลการหาค่า n ที่ท าให ้Pa = 0.95 
n Pa n Pa n Pa 
1 0.999 17 0.980 33 0.961 
2 0.998 18 0.979 34 0.960 
3 0.996 19 0.977 35 0.959 
4 0.995 20 0.976 36 0.958 
5 0.994 21 0.975 37 0.957 
6 0.993 22 0.974 38 0.955 
7 0.992 23 0.973 39 0.954 
8 0.990 24 0.972 40 0.953 
9 0.989 25 0.970 41 0.952 
10 0.988 26 0.969 42 0.951 
11 0.987 27 0.968 43 0.950 
12 0.986 28 0.967 44 0.949 
13 0.985 29 0.966 45 0.947 
14 0.983 30 0.965 46 0.946 
15 0.982 31 0.963 47 0.945 
16 0.981 32 0.962 48 0.944 

    แผนการชักสิ่งตัวอย่างแบบใหม่คือ 
       ประเภทแผนสุ่มตัวอย่าง : แผนการสุ่มแบบเชิงเดีย่ว 
       จ านวนตัวอย่าง (n)        : 43 ช้ิน 
       ตัวเลขการยอมรับ (c)     : 0 
       ความน่าจะเป็นในการยอมรบัรุ่น (Pa) : 0.95 
 
       จากแผนชักสิ่งตัวอย่างแบบใหม่สามารถสร้างเส้นโค้ง 
OC ได้ตามรูปที่ 9 
 

ปัจจัยดา้นการจัดการ เชิงเดี่ยว เชิงคู ่ หลายเชิง 

ขนาดสิ่งตัวอยา่งโดยเฉลี่ย มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 

จ านวนครั้งการชักสิ่ง
ตัวอยา่ง 

1 ครั้ง 2 ครั้ง >2 ครั้ง 

ความยุ่งยากในการปฏิบัต ิ น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
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รูปที่ 9 เส้นโค้ง OC ส าหรับแผนชกัตัวอย่างแบบใหม่ ( n =43 , c = 0) 
 

3.6 พิจารณาต้นทุนคุณภาพ 
       การวิจัยนี้จะพิจารณาค่าใช้จ่ายในการควบคุมคุณภาพ
ส าหรับแผนปัจจุบันซึ่งมีอยู่ 2 ส่วนคือ ค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินผล และ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดการด้อยคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ดังนั้นท าการพิจารณาต้นทุนดังนี ้
       1.ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลประกอบไปด้วย ค่าแรง
ผู้ตรวจสอบ ค่าอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจสอบ 
 1.1 ค่าแรงผู้ตรวจสอบ โดยที่พนักงานที่ตรวจสอบ
เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการคิดค านวณแค่ส่วนของ
เงินเดือนได้ดังต่อไปนี้ (ค่าจ้างพนักงาน 9,000 บาทต่อเดือน) 
เวลาตรวจชิ้นงาน 1 ช้ิน เท่ากับ 2.5 นาที ดังนั้นเวลา
ตรวจสอบช้ินงานของแผนสุม่ตัวอย่าง 

5 ช้ิน = 12.5 นาที 
 1.2ค่าใช้จ่ายจากค่าอุปกรณ์และเครื่องมือในการ
ตรวจสอบคือ Vernier caliper ซึง่มีราคา 20,000 บาท 

ใช้ Vernier caliper = 1 ตัว 
       2.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด้อยคุณภาพของผลิตภัณฑ์   
 2.1 ค่าใช้จ่ายจากผลิตภัณฑ์ที่สญูเสยี เนื่องจากการ
ด้อยคุณภาพของช้ินส่วน Front housing นั้นซึ่งได้เกิดขึ้นใน
กระบวนการประกอบ สามารถค านวณค่าใช้จ่ายได้ดังต่อไปนี้ 
โดยต้นทุน Front housing เท่ากับ 183 บาทต่อช้ิน ดังนั้น
ค านวณต้นทุนของเสีย 
 

ตน้ทุนของเสียเฉลี่ยคือ= 
จ านวนของเสียทั้งหมด x ต้นทุนของเสียต่อชิ้น

จ านวนเดือนที่รวบรวมของเสีย
 

                     

                              = 
66 x 183

17
 

 
                              = 710 บาทต่อเดือน 
 
 2.2 ค่าใช้จ่ายจากการหยุดการผลติ เนื่องจากมีของ
เสียเกดิขึ้นจากช้ินส่วนของ ผู้ส่งมอบโดยเวลาที่ใช้ในการหยุด
ผลิตเท่ากับ 5 นาที ต่อครั้ง (พบช้ินงานเสีย 1 ช้ินจะหยุดผลติ 
1 ครั้ง) ดังนั้นสามารถค านวณค่าใช้จ่ายการหยุกผลติดังนี้ 

 

เวลาสญูเสียจากการหยดุผลิต = 
จ านวนครั้งการหยุดผลิต 

จ านวนเดือนที่รวบรวมของเสีย
 

    x เวลาสูญเสยีการผลติต่อครั้ง 
 

               = 
66

17
   x  (5 x 60) 

 
        = 1,165 วินาทีต่อเดือน 
 
ดังนั้นสามารถค านวณโอกาสในการสูญเสยีการผลติไดด้ังนี ้
โดยเวลาที่ใช้ในการผลิต Pump ตอ่ตัว = 55 วินาที 
 

โอกาสที่สญูเสียการผลติ = 
เวลาสูญเสียจากการหยุดผลิต

เวลาที่ใช้ในการผลิต Pump
 

 

                                    = 
1165

55
 

 
                                    = 21 ตัวต่อเดือน 
 

ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิต = โอกาสสญูเสยีการผลติ 
                                     x ก าไรจากการขายผลติภณัฑ ์
 
                                         = 21 x 100 
 
                                         = 2,100 บาท ต่อเดือน 
 
4. ผลการวิจัย 
       จากการน าแผนสุ่มตัวอย่างที่พัฒนาใหม่ไปใช้เป็น
ระยะเวลา 6 เดือน สามารถลดจ านวนของเสียและการหยุด
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สายการผลิตจาก Front housing ไม่ได้คุณภาพ อีกทั้งยังท า
ให้พบของเสียจากการสุ่มตัวอย่างก่อนการผลิตพบของเสียใน
สายการผลิต 9 ช้ิน คิดเป็นของเสียเฉลี่ย 1.5 ช้ินต่อเดือน 
ลดลงจากแผนสุ่มตัวอย่างแผนเดิมที่เฉลี่ย 3.9 ช้ินต่อเดือน 
และท าให้ของเสียที่เกิดจากวัตถุดิบ Front housing ที่พบใน
สายการผลิตคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ลดลง 61.5% และยังมีการ
ตรวจพบของเสียที่ขั้นตอนการสุ่ม 4 ช้ิน โดยสามารถ
เปรียบเทียบกับแผนเดิมได้ตามตารางที่ 4  
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการใช้งานของแผนสุ่มตัวอย่าง 

       
       พิจารณาต้นทุนคุณภาพจากการน าแผนสุ่มตัวอย่าง
แบบใหม่ไปใช้ดังนี ้       
        
       1. ค่าใช้จ่ายในการประเมินผล  
 1.1 เวลาตรวจสอบช้ินงาน  43 ช้ิน = 107.5 นาที 
 1.2 ค่าใช้จ่ายจากค่าอุปกรณ์และเครื่องมือ
ตรวจสอบคือ Vernier caliper ซึง่มีราคา 20,000 บาท 
 
       2.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด้อยคุณภาพของผลิตภัณฑ์   
 2.1 ค่าใช้จ่ายจากผลิตภัณฑ์ที่สูญเสีย 
 

ตน้ทุนของเสียเฉลี่ยคือ= 
จ านวนของเสียทั้งหมด x ต้นทุนของเสียต่อชิ้น

จ านวนเดือนที่รวบรวมของเสีย
 

 

       = 
9 x 183

6
 

 
                             = 275 บาทต่อเดือน 
 
 

  2.2 ค่าใช้จ่ายจากการหยุดการผลิต 

เวลาสญูเสียจากการหยดุผลิต = 
จ านวนครั้งการหยุดผลิต 

จ านวนเดือนที่รวบรวมของเสีย
 

    x เวลาสูญเสยีการผลติต่อครั้ง 
 

               = 
9

6
   x  (5 x 60) 

 
        = 450 วินาทีต่อเดือน 
 
          ดังนั้นสามารถค านวณโอกาสในการสญูเสียการผลิต
ได้ดังนี ้
โดยเวลาที่ใช้ในการผลิต Pump ตอ่ตัว = 55 วินาที 
 

โอกาสที่สญูเสียการผลติ = 
เวลาสูญเสียจากการหยุดผลิต

เวลาที่ใช้ในการผลิต Pump
 

 

                                    = 
450

55
 

 
                                    = 8 ตัวต่อเดือน 
 

ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการหยุดผลิต = โอกาสสญูเสยีการผลติ 
                                     x ก าไรจากการขายผลติภณัฑ ์
 
                                         = 8 x 100 
 
                                         = 800 บาท ต่อเดือน 
 
       ต้นทุนการควบคุมคุณภาพ ของแผนการสุ่มช้ินส่วน
แผนใหม่นั้นต้องมีการสุ่มชิ้นส่วนต่อล๊อตจ านวนเพิ่มขึ้นจาก 5 
ช้ิน เป็น 43 ช้ินต่อล๊อต ส่งผลให้ต้องใช้เวลาในกระบวนการ
ตรวจสอบนี้เพิ่มขึ้นจาก 12.5 นาที เป็น 107.5 นาทีต่อล๊อต 
แต่จะไม่กระทบต่อต้นทุนค่าจ้างพนักงานตรวจสอบเนื่องจาก
พนักงานตรวจสอบนั้นเป็นพนักงานประจ าจ้างรายเดือนซึ่งมี
ทั้งหมด 4 คน และได้ด าเนินการแบง่หน้าท่ีงานการตรวจสอบ
ใหม่ ท าให้มีเวลาพอที่จะเพิ่มเวลาในการตรวจสอบ Front 
housing ได้ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจสอบเป็นอุปกรณ์เดิม 
จึงไม่มีต้นทุนส่วนนี้เพิ่ม อย่างไรก็ตามแผนการสุ่มที่พัฒนา

 
แบบเดิม แบบใหม ่

ความ
ต่าง 

จ านวนของเสียเฉลี่ยที่พบใน
สายการผลิต(ชิ้นต่อเดือน) 

3.9 1.5 
ลดลง 
2.4 

จ านวนการหยุดผลิตเฉลี่ย
(ครั้งต่อเดือน) 

3.9 1.5 
ลดลง 
2.4 

จ านวนของเสียเฉลี่ยที่พบจาก
การสุ่มวัตถุดิบ(ชิ้นต่อเดือน) 

0.06 0.67 
เพิ่มขึ้น 
0.61 
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ใหม่นัน้ยังช่วยลดต้นทุนของเสีย จากเฉลี่ยเดือนละ 710 บาท
เหลือ 275 บาทต่อเดือน ลดลง 435 บาทต่อเดือนหรือลดลง 
61.5% และยังลดต้นทุนค่าเสียโอกาสในการผลิตเนื่องจาก
เกิดของเสียและการหยุดผลติ ลดลงจาก 2,100 บาทต่อเดือน 
เหลือ 800 บาทต่อเดือน ลดลง 1,300 บาทต่อเดือน หรือ
ลดลง 61.74% ซึ่งสามารถเปรียบเที่ยบค่าใช้จ่ายของแผนสุ่ม
ตัวอย่างแผนเดิมและแผนใหม่ในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายของแผนสุ่มตัวอย่าง 

ค่าใช้จ่าย แผนเดิม แผนใหม่ ความต่าง 

1.การตรวจสอบ 
  1.1 ค่าจ้างพนกังาน 
(บาทต่อเดือน) 
  1.2 ค่าVernier caliper 
(บาท) 

 
9,000 

 
20,000 

 
9,000 

 
20,000 

 
ไม่มี 

 
ไม่มี 

2.การด้อยคุณภาพ 
  2.1 ผลิตภัณฑ์ที่สูญเสีย 
(บาทต่อเดือน) 
  2.2 โอกาสในการผลิต 
(บาทต่อเดือน) 

 
710 

 
2,100 

 
275 

 
800 

 

 
ลดลง 435 

 
ลดลง 
1,300 

 

5. สรุป 
 การพัฒนาแผนสุ่มตัวอย่างแบบใหม่นั้นท าให้สามารถ
ลดช้ินส่วน(Front housing) ไม่ได้คุณภาพจากผู้ส่งมอบหลุด
รอดสู่สายการผลิตได้  69.67% และลดเวลาหยุดผลิต
เนื่ องจากการคัดแยกล็อต ช้ินส่วนที่ ไม่ ได้คุณภาพใน
สายการผลิตได้ 61.4% รวมถึงช่วยลดต้นทุนจากการเกิดของ
เสียได้ถึง 61.74% อีกด้วย 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] กิติศกัดิ์ พลอยพานิชเจริญ. 2549. การวิเคราะห์ระบบ

การวัด (MSA) [ประมวลผลด้วย MINITAB].  
 พิมพ์ครั้งท่ี 5. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 

กรุงเทพฯ: 62-139 
[2] พิชิต สุขเจรญิพงษ.์ ดร.. 2544. การควบคุมคณุภาพเชิง

วิศวกรรม. พิมพ์ครั้งท่ี 1. บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่นจ ากัด
(มหาชน), กรุงเทพฯ: 18-20, 252-289 

[3] กิติศกัดิ์ พลอยพานิชเจริญ. 2547. หลักการควบคมุ

คุณภาพ. พิมพ์ครั้งที่ 1. สมาคมสง่เสรมิเทคโนโลยี  
     (ไทย-ญี่ปุ่น), กรุงเทพฯ: 4-104 
[4] กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ. 2547. การวิเคราะห์

ความสามารถของกระบวนการ. พิมพ์ครั้งท่ี 3. 
 สมาคมสง่เสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น่),  
 กรุงเทพฯ: 1-141 

226



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ID036 

การลดของเสียในกระบวนการชุบเคลือบผิว กรณีศึกษา บริษัทในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เครื่องส าอาง 

Reducing waste in coating process: a case study in a cosmetic packaging 
industry 

 
ปองพล อุดมชัยเดช1* และ อรรถกร เก่งพล1 

1ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
*E-mail: aoffer2544@gmail.com 

 

Pongpon Udomchaidate1* and Athakorn Kengpol1 

1Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering,  
King Mongkut's University of Technology North Bangkok  

*E-mail: aoffer2544@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดที่เกิดขึ้นในกระบวนการชุบเคลือบผิวของบรรจุภัณฑ์โดย
จะพบของเสียที่เกิดจากกระบวนการนี้อย่างมาก จากการศึกษาสภาวะการท างานสาเหตุและผลกระทบซึ่งเกิดจากการระดม
ความคิดในการวิเคราะห์หาปัจจัยที่ท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด สาเหตุอันเนื่องมาจากสีที่ไม่ตรงตาม
ข้อก าหนดของลูกค้า โดยปัจจัยที่ส่งผลกระทบคือความเข้มข้นของสีและค่า pH ของน้ าซีลผิว งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษากระบวนการชุบเคลือบผิวและลดของเสียจากการชุบเคลือบผิวโดยใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหาสภาวะที่เหมาะสม
ส าหรับการชุบเคลือบผิวของวัสดุ ทฤษฎีที่น าเสนอในงานวิจัยจะประกอบไปด้วยความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการชุบเคลือบ
ผิว เวลาหรือความหนาแน่นของสีที่ใช้ในการเคลือบ โดยส่วนหลักจะน าเสนอในเรื่องของกระบวนการชุบเคลือบผิวและ
กระบวนการซีลผิว เพื่อลดเปอร์เซ็นต์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด การออกแบบการทดลองแบบ 3 K ถูกน ามาใช้
เพื่อหาอิทธิพลของปัจจัยที่ก่อให้เกิดของเสียจากการชุบเคลือบผิววัสดุ และหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการชุบเคลือบผิววัสดุ 
จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าระดับของปจัจัยทีเ่หมาะสมมีดงันี้ 1.ความเข้มข้นของบ่อซีลผิวอยู่ในระดับความเข้มข้นท่ีไม่ต่ า
กว่า 1 g/L (สามารถใช้ได้โดยไม่มีของเสียเกิดขึ้นหรือมีเกิดขึ้นจ านวนน้อยมาก) 2.ค่าความเป็นกรดด่างของบ่อซีลผิวอยู่ในระดบั
ที่ไม่ต่ ากว่า 5 ซึ่งจะสามารถลดของเสียที่เกิดจากสีไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้าในกระบวนการชุบเคลือบผิวได้จากสัดส่วน
ของเสียร้อยละ 46.84 ลงเหลือเพียงร้อยละ 10.55 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ค าหลัก  การออกแบบการทดลอง กระบวนการชุบเคลือบผิว ความเข้มข้นของสี ค่าความเป็นกรดด่าง 

 
Abstract 
This research studies a type of nonconforming products occurred in a coating operation of the packaging. 
The defects from the process have been found significantly. According to the study of actual working 
conditions, the cause and effect diagram by brainstorming was applied to analyze the potential causes of 
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variant color. The potential causes were concentrated in color and pH in the sealing process. The objectives 
of this research are to study coating process such as concentration; and sealing process conditions: pH, and 
to design the coating process and to reduce wastes from coating on packaging by applying the design of 
experiment to identify proper conditions for material surface coating. The literature, such as basic knowledge 
of coating process, e.g. time and color density used for coating, are reviewed. Majority of wastes are found  
from coating process and sealing process. In order to reduce a percentage of nonconforming product from 
variant color during coating process, 3K experimental plan is set to explore influences of factors causing 
wastes from product material coating; and to investigate proper conditions for product material coating. 
According to the result, 1. The concentration is not less than 1 g / L (can be used without waste or very 
small amount). 2. The pH of the surface sealing, at the level is not less than 5. In addition, this can reduce 
defect on the surface caused by the color that do not match the standard in the coating surface from the 
proportion of waste 46.84% to 10.55%, According to the objectives set. 
Keywords:  Experimental Plan, Coating process, Concentration of color, pH of Sealing 
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1. บทน า 
 กระบวนการชุบเคลือบนั้นเป็นกระบวนการส าคัญของ
กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ และเนื่องจากกระบวนการชุบ
เคลือบผิวมีปริมาณช้ินงานไม่ผ่านมาตรฐานโดยเฉลี่ยต่อเดือน
ร้อยละ 5.39 แยกเป็น ช้ินงานท่ีไม่ผ่านมาตรฐานที่แก้ไขไม่ได้
ร้อยละ 1.76 และที่แก้ไขได้ร้อยละ 3.63 จากการผลิต
ทั้งหมดในกระบวนการชุบเคลือบผิวทั้งหมด จึงท าให้ต้องมี
การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาหาปัจจัยที่มีผลต่อ
กระบวนการชุบเคลือบ และท าการทดลองตามแบบจ าลอง
เบื้องต้น เพื่อที่จะน าไปปรับใช้กับกระบวนการผลิตจริง เพื่อ
ลดปริมาณของเสียที่จะเกิดขึ้น จากข้อมูลเบื้องต้น ลักษณะ
หลักของช้ินงานเสียคือ สีไม่ตรงตามมาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 
46.84 และ รอยขีดข่วน คิดเป็นร้อยละ 16.88 ของช้ินงาน
เสี ยและ ช้ินงานที่ ไ ม่ ผ่ านมาตรฐานรอการแก้ ไข ใน
กระบวนการชุบเคลือบผิวท้ังหมด  
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท าให้
เกิดของเสียจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นบนช้ินงานบรรจุภัณฑ์ 
จากนั้นจึงท าการออกแบบวิเคราะห์การทดลองหาสาเหตุด้วย
เทคนิคการออกแบบการทดลอง ขั้นต้นจะใช้เทคนิคการ
ออกแบบเชิงแฟกทอเรียลแบบ 3k เพื่อหาปัจจัยหลักที่ส่งผล
ต่อความเสียหายของช้ินงาน อันเป็นต้นเหตุให้ช้ินงานไม่ผ่าน
มาตรฐาน อีกทั้งเพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากกระบวนการทดลอง และเพื่อน ามาหาสภาวะที่
เหมาะสมส าหรับการทดลองต่อไป  
 

2. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1 การชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า 
 วัตถุประสงค์ของการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า 
ได้แก่การท าให้ช้ินงานสวยงาม การปกปิดข้อบกพร่องของ
ช้ินงาน หรือการปรับปรุงผิวให้เหมาะสมต่อการใช้งาน เช่น
การชุบกันหมอง การชุบสี รวมทั้งเป็นการเพิ่มมูลค่าช้ินงาน
ให้สูงข้ึน  
 การชุบโลหะด้วยไฟฟ้า เป็นการน าโลหะมาเคลือบบน
ช้ินงาน โลหะที่น ามาเคลือบอาจเป็นโลหะชนิดเดียวกัน หรือ
ต่างชนิดกัน โดยอาศัยหลักการคือ น าช้ินงานท่ีต้องการชุบต่อ
เข้ากับขั้วลบของแหล่งก าเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และต่อโลหะ

แผ่น เข้ากับขั้วบวก (โลหะที่ใช้เป็นแผ่นล่อไม่จ าเป็นต้องเป็น
ชนิดเดียวกับโลหะที่เคลือบบนผิวช้ินงานเสมอไป) น าช้ินงาน
และแผ่นล่อจุ่มในสารละลายอิเล็กโตรไลต์ (น้ ายาชุบ) เมื่อ
ผ่านกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมไอออนที่มีประจุบวกได้แก่โลหะ
และไฮโดรเจน เคลื่อนที่ไปยังข้ัวลบที่เป็นช้ินงาน ส่วนไอออน
ที่มีประจุลบจะเคลื่อนไปยังข้ัวบวก [1] 
 

 
รูปที่ 1  การท าปฏิกิริยาของตัวน าไฟฟ้าในน้ ายาชุบโลหะ [สาโรจ (1)] 

 

2.2 การชุบแบบจุ่ม (Dipping) 
 กระบวนการจุ่มเคลือบ เป็นเทคนิคในการเคลือบผิว
วัสดุวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายราคาถูก นิยมใช้ในการเคลือบผิว
วัสดุต่างๆมากมาย สามารถเคลือบวัสดุที่มีรูปร่างพื้นฐาน
จนถึ ง วั สดุ ที่ มี ค วามซั บซ้ อน ได้ โ ดยกา รจุ่ ม วั สดุ ฐาน 
(Substrate) ลงในของเหลวซึ่งเป็นสารเคลือบ โดยความหนา
ของฟิล์มที่เคลือบในแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับอัตราในการจุ่ม และ
ความหนืดของสารเคลือบ [2] 
 

 
รูปที่ 2  กระบวนการจมุเคลือบ [มณิศรา (2)] 

 

2.3 การออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล 3k 
 การออกแบบการทดลองเป็นกระบวนการในการวาง
แผนการทดลอง เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมที่สามารถ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติหรืออาจกล่าวได้ว่า 
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การออกแบบการทดลอง คือ การทดสอบเพียงครั้งเดียวหรือ
ต่อเนื่องโดยท าการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรน าเข้า ( Input 
variables) ในระบบหรือกระบวนการที่สนใจ เพื่อที่จะท าให้
สามารถสังเกตและช้ีถึงสาเหตุต่ างๆ ที่ก่อให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของผลลัพธ์ที่ได้ (Response) [3, 4] 
 การออกแบบเชิงแฟคทอเรียล 3k คือ การออกแบบที่
แต่ละระดับประกอบไปด้วย 3 ระดับ (ต่ า ปานกลาง และสูง) 
ในการออกแบบเมื่อปัจจัยมีลักษณะเป็นเชิงปริมาณสามารถ
แทนระดับต่ า ปานกลาง และสูง ด้วย -1, 0 และ 1 ตามล าดบั 
ซึ่งการใช้สัญลักษณ์เช่นนี้จะท าให้ง่ายในการสร้างแบบจ าลอง
การถดถอยของผลตอบที่เกิดจากแต่ละระดับของปัจจัย ถ้า
ก าหนดให้ x1 แทนปัจจัย A และ x2 แทนปัจจัย B แบบจ าลอง
ความสัมพันธ์ระหว่าง y กับ x1 และ x2 สามารถแสดงไดโ้ดย 
[5] 

y = β0+ β1x1+ β2x2+ β12x1x2+ β11x2
1 + β22x2

2 + ε 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ศึกษาสภาพการด าเนินงานเพื่อวิเคราะห์สาเหตุปัญหา 
 

ศึกษาทฤษฎีความรู้เบื้องต้นของกระบวนการชุบสีบนวัสด ุ
 

ศึกษาทฤษฎีและผลงานวจิัยที่เกีย่วขอ้งกับการออกแบบการ
ทดลองเชิงวิศวกรรม 

 
ค้นหาสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึน้ 

 
ออกแบบการทดลอง โดยใช้การการออกแบบการทดลองเชิง

แฟคทอเรียลสามระดับและหาสภาวะที่เหมาะสม 
 

สรุปผลการวิจยั และน าเสนอผลวิจยั 
รูปที่ 3 แผนภาพขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 

3.1 การศึกษาสภาพการด าเนินงานและปัญหาที่เกิดขึ้น
ของโรงงานกรณีศึกษา 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาสภาพการด าเนินงานของบริษัท
กรณีศึกษาที่ท าการผลิตเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เครื่องส าอาง 
โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของโรงงานกรณีศึกษาในกระบวนการชุบ

สีจะแบ่งเป็นไลน์ด้านและไลน์เงาโดยขั้นตอนการผลิตของ
แผนกชุบสีทั้งไลน์ด้านและไลน์เงามีกระบวนการผลิตดังแสดง
ในรูปที่ 4 

 
รูปที่ 4 แผนภาพแสดงขั้นตอนการผลิตของแผนกชุบส ี

 
3.2 ศึกษาทฤษฎีความรู้เบื้องต้นกระบวนการชุบสีบนวัสดุ
บรรจุภัณฑ์ 

ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับงานวิจัยครั้งนี้
เกี่ยวกับกระบวนการชุบเคลือบสีวัสดุบรรจุภัณฑ์ หรือ
กระบวนการชุบสีด้าน และสีเงาของแผนกชุบฝาน้ าหอม 
 
3.3 ศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องกับการ
ออกแบบการทดลองเชิงวิศวกรรม 

ส าหรับผลงานวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจะน ามาซึ่ง
การประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดการลดงานเสีย (Scrap) จากนั้น
จึงท าการออกแบบการทดลองด้วยการประยุกต์ใช้การ
ทดลองเชิงวิศวกรรม เพื่อน าไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
3.4 ค้นหาสาเหตุและวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 

ผู้วิจัยน าหลักการการวิเคราะห์โดยเทคนิคการระดม
ความคิด (Brainstorming) ของทีม โดยพิจารณาร่วมกับ 
ข้อมูลคุณสมบัติต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ ลักษณะต่างๆ ของ
ช้ินงาน รวมไปถึงเครื่องจักรที่ใช้ในการทดลอง 
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3.5 การวิเคราะห์ผลการทดลอง ด้วยการออกแบบการ
ทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสามระดับ (3k Factorial 
Design) และหาสภาวะที่เหมาะสมส าหรับการทดลองเพ่ือ
ค้นหาระดับปัจจัย 

น าปัจจัยที่มีผลกระทบที่ได้จากในขั้นตอนการทดลอง
เบื้องด้น (Screening Experiment) มาท าการทดลองด้วย
แผนการทดลองที่ละเอียดขึ้น ผู้วิจัยเลือกวิธีการออกแบบการ
ทดลองเชิงแฟคทอเรียลแบบสามระดับ เพื่อท าการทดลองใน
ขั้นตอนนี้โดยเก็บข้อมูลจากของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตอันเนื่องสีไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้า โดยการ
ตรวจสอบด้วยตา 100% ของพนักงานตรวจสอบคุณภาพ 
3.6 สรุปผลการด าเนินงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย 

ขั้นตอนดังกล่าวจะน าค่าพารามิเตอร์ที่ได้จากการ
ทดลองและผ่านการทดสอบทางสถิติแล้วมาท าการปรับใช้กับ
กระบวนการ ผลิตจริงและติดตามเก็บข้อมูลผลการเกิดของ
เสียที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของเสีย 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
4.1 การเลือกตัวแปรในการทดลอง 
 ได้ท าการระดมความคิดและโดยร่วมกันหาสาเหตุและ
สร้างแผนภาพก้างปลาดังรูปที่ 5 เพื่อหาสาเหตุและน าสาเหตุ
ที่ ได้ ไปวิ เคราะห์ด้วย FMEA โดยขั้นตอนการวิ เคราะห์
ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบ เมื่อตัวแทนแต่ละ
ต าแหน่งตามที่ก าหนด (วิศวกร ผู้ช่วยฝ่ายผลิต ชุบ ประกอบ
ฝาน้ าหอม พนักงานปฏิบัติงาน และผู้วิจัย) ได้ร่วมกันระบุ
ข้อบกพร่อง ที่เกิดจากข้ันตอนการปฏิบัติงานในกระบวนการ
ผลิตและกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ พร้อมกับระบุ
ผลกระทบของข้อบกพร่อง ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น จากนั้นท า
การประ เมินระดับความรุนแรงของผลกระทบจาก
ข้อบกพร่อง (Severity) ความถี่ของการเกิดข้อบกพร่อง 
(Occurrence) และความสามารถในการตรวจจบัข้อบกพร่อง
ก่อนส่งถึงมือลูกค้า (Detection) เพื่อหาค่าตัวแปรหลักท่ีคาด
ว่าจะส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต และผลสรุปการ
ประเมินแต่ละข้อบกพร่อง ซึ่งการค านวณค่าตัวเลขท่ีแสดงถึง
ระดับความเสี่ยง (Risk Priority Number : RPN) ซึ่งเขียนให้
อยู่ในรูปสมการ ดังนี้ 

RPN = S x O x D 
 จากการวิเคราะห์สาเหตุสามารถระบุค่า RPN ส าหรับ
การเลือกปัญหาที่ส าคัญดังแสดงในตารางที่ 1 เพื่อหาสาเหตุ
คุณลักษณะความเสียหาย และน าปัจจัยดังกล่าวไปวิเคราะห์
และทดสอบสมมติฐานในขั้นตอนถัดไป 
 

 
รูปที่ 5 แผนภาพเหตุที่ระบุสาเหตปุัญหาประเภทสีไม่ตรงตามาตรฐาน 

 
ตารางที่ 1 ตัวเลขล าดับความส าคัญ (RPN) 

เครื่องจักร/อุปกรณ์/
ระบบ 

สาเหตุคุณลักษณะ
ความเสียหาย 

RPN 

ท าความเย็น ระบบขัดข้อง 90 

ตัวเสียบชิ้นงาน 
แขวนไม่ถูกต้องตาม

ต าแหน่ง 
126 

การล้างชิ้นงาน 

พนักงานไม่รอบครอบ
ในการตรวจสอบ 

126 

ความเร่งรีบในการ
ท างาน 

126 

การเตรียมสีที่ใช้ใน
การชุบงาน 

ความเข้มข้นในบ่อชุบส ี 288 

การเตรียมน้ ายาซีล
ผิว 

ค่าความเป็นกรดด่าง
ของบ่อซีลผิว 

256 

 

 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ส าหรับสาเหตุเบื้องต้นจากปัจจัยที่
ส่งผลกระทบ และจากการระดมความคิดกันเห็นว่า ค่า
คะแนนที่มีความเสี่ยงควรจะเป็นขั้นตอนที่มีค่า RPN > 200 
คะแนนนั่นคือความเข้มข้นในบ่อชุบสี (Concentration) 
และค่าความเป็นกรดด่างของบ่อซีลผิว (pH) โดยจะน าปัจจัย
ที่ได้ไปท าการออกแบบการทดลองต่อไป การก าหนดระดับ
ปัจจัยในแต่ละระดับผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลของที่ใช้ในการ
ชุบเคลือบที่หลายสภาวะ (ก่อนท าการชุบเคลือบ ท าการชุบ
เคลือบไปบางส่วน และท าการ ชุบเคลือบไปจนเกิด
ข้อบกพร่องกรณีสีไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้า) และ
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น ามาท าการวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้น ค่าความเป็นกรด
เป็นด่าง ที่สภาวะตามที่ได้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ ด้วย
เครื่องมือ UV/VIS Spectrophotometer และ pH Meter 
จึงน าค่าดังกล่าวมาก าหนดเป็นระดับของปัจจัยเพื่อใช้ในการ
สร้างตารางการออกแบบการทดลองที่แสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่  2 สรุปค่าปัจจัยและระดับของปัจจัยในการทดลองเชิง
แฟคทอเรียลแบบสามระดับ 

*ค่าความเข้มข้นของแต่ละสีจะแตกต่างกันออกไป 
 

สมมติฐานงานวิจัย 
1. สมมติฐานที่ 1 อิทธิพลของค่าความเข้มข้นของน้ าสีที่ใช้ใน
การชุบ 

 H0: 1 = 2 = 3 = 0 

H1: i   0 อย่างน้อยหนึ่ง 1 ค่า; I = 1,2,3 
2. สมมติฐานที่ 2 อิทธิพลของค่าความเป็นกรดเป็นด่างของ
น้ าซีลผิว 

H0: 1 = 2 = 3 = 0 

H1: i  0 อย่างน้อยหนึ่ง 1 ค่า; I = 1,2,3 
 
3. สมมติฐานที่ 3 อิทธิพลร่วมระหว่างค่าความเข้มข้นของน้ า
สีที่ใช้ในการชุบ และของค่าความเป็นกรดเป็นด่างของน้ าซีล
ผิว 

H0: ij = 0 ส าหรับทุก i และ j 

H1: ij  0 อย่างน้อยหนึ่ง 1 คู่ของ (i, j) 
การวิจัยท าการทดลองซ้ า 4 ครั้ง การทดลองทั้งหมด

คือ 3 × 3 × 4 = 36 การทดลอง โดยก าหนดค่า α ที่ 0.05 
โดยใช้โปรแกรมทางสถิติเพื่อวิเคราะห์การทดลองดังนี้ 
1. การตรวจสอบการกระจายตัวแบบปกติ  : จากการ
ตรวจสอบ พบว่า ข้อมูลของค่าส่วนตกค้าง (Residuals) 
กระจายตัวตามแนวเส้นตรง จึงถือได้ว่าค่าส่วนตกค้าง มีการ
แจกแจงแบบปกติ 

2. การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล : จากการ
ตรวจสอบ พบว่า การกระจายตัวของค่าส่วนตกค้าง มี
รูปแบบที่เป็นอิสระ การกระจายตัวไม่มีลักษณะเป็นแนวโน้ม 
หรือมีรูปแบบท่ีแน่นอน 
3. การตรวจสอบความมีเสถียรภาพของค่าความแปรปรวน : 
จากการตรวจสอบพบว่า ค่าของความแปรปรวนมีเสถียรภาพ
อยู่ในระดับที่ปัจจัยกระจายตัวในด้านบวก และด้านลบที่
สมดุลกัน มีค่าใกล้เคียงหรือเท่ากับศูนย์ และการกระจายตัว
ไม่มีลักษณะที่เป็นรูปแบบหรือโครงสร้างใด ผลลัพธ์ทั้งหมด
แสดงได้ในรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6 แสดงผลลัพธ์จากการวิเคราะห์เชิงแฟคทอเรียลแบบสามระดับ 

 

 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนจากตารางที่ 3 พบว่า 
ปัจจัยหลัก (Main Effect) ที่มีอิทธิพลต่อค่าสัดส่วนของเสีย
ประเภทสีไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้า จากกระบวนการ
ชุบเคลือบผิวอย่างมีนัยส าคัญซึ่งไดแ้ก่ ค่าความเข้มข้นของสีที่
ใช้ในการชุบ (Concentration) และค่าความเป็นกรดด่าง
ของน้ าซีลผิว (pH) พิจารณาค่า P-value ของปัจจัยหลักนี้
ด้วยค่าที่น้อยกว่าค่านัยส าคัญ (P-value < 0.05) เมื่อ
พิจารณาความสัมพันธ์ของอันตรกิริยา (Interaction Effect) 
ที่แสดงในรูปแบบของอิทธิพลร่วมระหว่างสองปัจจัย พบว่า 
อิทธิพลร่วมระหว่างค่าความเข้มข้นของสีที่ใช้ในการชุบ 
(Concentration) และค่าความเป็นกรดด่างของน้ าซีลผิว 
(pH) เป็นปัจจัยร่วมที่ไม่มีอิทธิพลต่อค่าสัดส่วนของเสีย
ประเภทสีไม่ตรงตามมาตรฐาน จากกระบวนการชุบเคลือบ
ผิวอย่างมีนัยส าคัญ ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 

Factor Unit 
Level of Factor 

Low (-) Med (0) High (+) 
1. Conc.* g/l 1 1.5 2 

2. pH - 5 6 7 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน 
General Factorial Regression: Scrap versus Conc., 
pH 

 

Analysis of Variance   
Source DF     Adj SS         Adj MS F-Value      P-Value 
Model 8       0.002198    0.000275 40.76          0.000 
      Linear 4       0.002194    0.000549 81.39          0.000 
         Conc. 2       0.001984    0.000992   147.14        0.000 
         pH 2       0.000211    0.000105    15.63          0.000 
     2-Way Interactions 4       0.000004    0.000001      0.14            0.966 
          Conc.*pH 4       0.000004    0.000001     0.14            0.966 
Error 27      0.000182   0.000007     
Total 35      0.002380     
Model Summary   
            S      R-sq            R-sq (adj)      R-sq (pred)  
0.0025963    92.35%   90.09%         86.41%  

 
 เมื่ อวั ดค่ าการทดลองของค่ าความ เข้มข้นจาก
กระบวนการชุบเคลือบผิว พบว่า ลักษณะของเส้นตรงแสดง
ความชันที่ชัดเจน โดยที่ค่าความเข้มข้นระดับต่ า จะส่งผลให้
ค่าสัดส่วนของเสียประเภทสไีม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกคา้มี
ปริมาณของเสียที่มากที่สุด และเมื่อวัดที่สภาวะการทดลอง
ของกระบวนการที่ค่าความเข้มข้นระดับสูง จะส่งผลให้ค่า
สัดส่วนของเสียประเภทไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้าลดลง
อย่างมีนัยส าคัญ เช่นเดียวกับค่า pH พบว่า ลักษณะของ
เส้นตรงแสดงความชัน โดยที่ค่า pH ระดับต่ า จะส่งผลให้ค่า
สัดส่วนของเสียประเภทสีไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้ามี
ปริมาณของเสียที่มากที่สุด และเมื่อวัดที่สภาวะการทดลอง
ของกระบวนการที่ค่า pH ระดับสูง จะส่งผลให้ค่าสัดส่วน
ของเสียประเภทไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้าลดลงอย่างมี
นัยส าคัญดังแสดงในรูปที่ 7 
 

 
รูปที่ 7 กราฟของอิทธพิลหลัก 2 ปัจจัย 

 
 

 การวิเคราะห์สภาวะการท างานที่เหมาะสมของกราฟ
โครงร่างระหว่างปัจจัย และกราฟพื้นผิวตอบสนองระหว่าง
ปัจจัย สามารถพิจารณาได้ว่า ค่าสัดส่วนจ านวนของเสีย
ประเภทสีไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้าจะลดลง เมื่อค่า 
pH แนวตั้งสูงขึ้น แต่ถ้าระดับค่า pH ที่ระดับต่ าลง จะส่งผล
ให้ค่าสัดส่วนจ านวนของเสียประเภทสีไม่ตรงตามข้อก าหนด
ของลูกค้ามีจ านวนที่สูงขึ้น และเมื่อพิจารณาค่าความเข้มข้น 
ที่ระดับสูง 2g/L จะส่งผลท าให้ค่าสัดส่วนจ านวนของเสีย
ประเภทสีไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้าลดน้อยลง ดังนั้น 
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยค่า pH มีช่วงที่เหมาะสมที่ระดับ ไม่
ต่ ากว่า 5 และปัจจัยค่าความเข้มข้นของสารละลาย มีช่วงที่
เหมาะสมที่ระดับ ไม่ต่ ากว่า 1.0 g/l 
 

5. สรุป 
 จากปัญหาสีไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้าที่ส่งผลท า
ให้เกิดของเสียจ านวนมากในกระบวนการชุบเคลือบผิว
งานวิจัยนี้เป็นการใช้การออกแบบการทดลองเพื่อหาระดับ
ของปัจจัยที่ เหมาะสมเพื่อลดปริมาณของเสียที่ เกิดจาก
กระบวนการชุบเคลือบผิวอันเนื่องมาจากของเสียประเภทสี
ไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้า ซึ่งปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง
ได้มาจากการระดมสมอง แผนภาพก้างปลาและน าปัจจัยที่
คาดว่าจะส่งผลมาท าตาราง FMEA และพบค่า RPN ที่สูงซึ่ง
ปัจจัยทีค่ัดเลือกมีทั้งหมด 2 ปัจจัยหลักได้แก่ ความเข้มข้นใน
บ่อชุบสี (Concentration) และค่าความเป็นกรดด่างของบ่อ
ซีลผิว (pH) และใช้การทดลองเชิงแฟกทอเรียลเต็มรูปแบบ 3 
ระดับมาหาระดับของปัจจัยที่เหมาะสมด้วยการทดลองเชิง
แฟกทอเรียลเต็มรูปแบบ 3 ระดับ ผลการทดลองแสดงให้เหน็
ว่าระดับของปัจจัยที่เหมาะสมมีดังนี้ 1.ความเข้มข้นของบ่อ
ซีลผิวอยู่ในระดับความเข้มข้นที่ไม่ต่ ากว่า 1 g/L (สามารถ
ใช้ได้โดยไม่มีของเสียเกิดขึ้นหรือมีเกิดขึ้นจ านวนน้อยมาก) 2.
ค่าความเป็นกรดด่างของบ่อซีลผิวอยู่ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า 5 
เมื่อน าค่าระดับของปจัจัยดังกล่าวมาทดลองซ้ าพบวา่สามารถ
ลดของเสียอันเนื่องมาจากสีไม่ตรงตามข้อก าหนดของลูกค้า
ได้จากเดิมสัดส่วนประเภทงานเสียประเภทสีไม่ตรงตาม
ข้อก าหนดของลูกค้าของผลิตภัณฑ์งานฝาน้ าหอมอยู่ท่ีร้อยละ 
46.84 ลงเหลือเพียงร้อยละ 10.55 
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บทคัดย่อ 

การจัดท้าแผนท่ีน้้าท่วมเป็นการสร้างเครื่องมือท่ีน้าเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการเฝ้าระวังอุทกภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้ถูกน้ามาจัดท้าสา้หรับพ้ืนท่ีของจังหวัดชลบุรีเนื่องจากจังหวัดชลบุรเีป็นพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยมลีักษณะ
พื้นที่บางส่วนเป็นภูเขา และบางสว่นมีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ ท้าให้บางพื้นที่ประสบปญัหาน้้าท่วม ในช่วงที่มีพายุเข้า โดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ที่น้าเข้าด้วยข้อมูลภาพถา่ยดาวเทียมแสดงขอบเขตอุทกภัยในช่วงเวลา 10 ปี
ย้อนหลัง และข้อมลูที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลความสูงของภูมิประเทศ ข้อมูลความลาดชัน ข้อมูลเส้นทางการ
คมนาคม และข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อใช้ในการประเมินพื้นที่ส้าหรับการอพยพ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าขอบเขตอุทกภยั
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจากเหตุการณ์ในอดีต ส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนท่ีของ อ้าเภอเมือง อ้าเภอบ้านบึง อ้าเภอพานทอง และอ้าเภอ
พนัสนิคม นอกเหนือจากนีย้ังไดม้กีารประเมินมลูค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภยั จากการนา้
ข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรมีาวิเคราะหร์ายได้การผลิตของประชากรในจังหวัดชลบรุ ี จะเห็นได้ว่าพื้นที่ท่ีมี
ความหนาแน่นของประชากรสูง ซึง่ได้แก่พื้นทีอ่ยู่อาศัย และพื้นทีอุ่ตสาหกรรมมีความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุด 

 
ค้าหลัก  แผนท่ีน้้าท่วม การประยกุต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 

 
Abstract 
 
Flood Hazard Map which is created for Chonburi province is an essential tool for effective flood risk 
management. Since the flood always happen in some area during rainy season because Chonburi is 
connected to the gulf of Thailand with mountainous and low land area. Thus, Geographic Information 
System was applied to create Flood Hazard Map from the satellite image of floods that occurred in the 
past 10 years. Also, physical characteristics such as soil series, terrain elevation, slope, highway and land 
use were using to decide the safe area for evacuation. The result of the study concluded that Flood area 
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in Chonburi area from past events almost located in the area of Muang District, Ban Bueng District, Phan 
Thong District and Phanat Nikhom District. Moreover, the economic loss is analyzed from an evaluation of 
economic development plan data that depends on land use productivities. The result is showed the huge 
economic loss value in urban and industrial area. 
 
Keywords:  Flood Hazard Map, GIS Application, Economic Loss
1. บทน้า 
 แผนที่แสดงขอบเขตอุทกภัย มาจากภาษาอังกฤษว่า 
Flood Hazard Map ซึ่งเป็นแผนท่ีที่แสดงข้อมูลของอุทกภัย  
เช่น พื้นที่ที่คาดว่าจะถูกน้้าท่วม ความลึกของน้้าท่วม รวมทั้ง
ข้อมูลส้าหรับการอพยพ เช่น จุดอพยพ เส้นทางการอพยพ 
จุดอันตรายในเส้นทางการอพยพ เป็น ข้อมูลเหล่านี้จะแสดง
ในรูปแบบของรูปภาพท่ีเข้าใจง่าย โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้
สามารถอพยพประชาชนไปอยู่ ในที่ปลอดภัยได้อย่ าง
เหมาะสม ทันเวลา ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยขึ้น แผนที่
แสดงขอบเขตอุทกภัยอาจจัดได้หลายรูปแบบตามหลักเกณฑ์
ที่น้ามาใช้ในการจัดแบ่ง โดยหลักการของการจัดท้าแผนที่
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากคู่มือการจัดท้าแผนที่เพื่อใช้ในการเตือน
ภัยน้้าท่วมของส้านักงานชลประทานที่ 2 [1] ซึ่งได้ก้าหนดว่า
ในการจัดท้าแผนที่น้้าท่วมที่ใช้เหตุการณ์ในอดีตมาควรมี
ข้อมูลใดบ้าง รวมถึงการก้าหนดพื้นที่ปลอดภัยที่เหมาะสม
หรับการอพยพ และสถานท่ีที่ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
ในยามเกิดเหตุการณ์อุทกภัยได้ นอกเหนือจากนี้เหตุการณ์
อุทกภัยยังส่งผลกระทบต่อการประกอบการกิจการงานต่างๆ 
อาจหยุดซะงักหรือชะลอตัว ท้าให้กระทบกับภาคธุรกิจ และ
การประกอบอาชีพ ท้าให้การเงินหมุนเวียนช้าลง ในขณะที่
ค่าใช่จ่ายของผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไป
ยังคงเกิดขึ้น นอกจากจะกระทบต่อคนในพื้นที่แล้วยังส่งผล
ให้ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย 
 เนื่องจากจังหวัดชลบุรีเป็นพ้ืนท่ีติดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
มีลักษณะพื้นท่ี บางส่วนเป็นภูเขา บางส่วนมีลักษณะเป็นแอ่ง
กระทะ ท้าให้บางส่วนของพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย ในช่วง
ที่มีพายุเข้า ด้วยเหตุนี้จึงได้ท้าการศึกษาและจัดท้าแผนที่น้้า
ท่วมของจังหวัดชลบุรีขึ้น โดยน้าข้อมูลเหตุการณ์น้้าท่วมที่
เกิดขึ้นในอดีต และข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง มา
ประมวลผลจัดท้าแผนท่ีโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ และการประเมินมูลค่าความเสียหายทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อุทกภัย 
  
2. วัตถุประสงค ์
 เพื่อจัดท้าแผนที่น้้าท่วมแสดงขอบเขตของอุทกภัยของ
จังหวัดชลบุรีจากเหตุการณ์ในอดีต รวมถึงข้อมูลอื่นๆที่มี
ประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ และประเมินมูลค่าความ
เสียหายทางเศรษฐกิจที่เป็นผลกระทบเนื่องมาจากการเกิด
อุทกภัยในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี 
 
3. หลักการการจัดท้าแผนที่แสดงขอบเขตอุทกภัยจาก
เหตุการณ์อุทกภัยในอดีต 
  แผนที่แสดงขอบเขตอุทกภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยใน
อดีตจะจัดท้าหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้
3.1 การส้ารวจเบื องต้น (Preliminary Survey) 
 ในกรณีที่ เหตุการณ์อุทกภัยได้ผ่านพ้นไปเป็นระยะ
เวลานาน ท้าให้ ไม่มีจุดสังเกตน้้ าท่วมหลงเหลืออยู่  ให้
พิจารณาจากสถานที่ที่มีการบันทึกอุทกภัยจากแหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ์ แล้วประมาณขอบเขตพื้นที่อุทกภัย
จากลักษณะภูมิประเทศ หรือท้าการสอบถามข้อมูลขอบเขต
และความลึกของอุทกภัยจากผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุท่ีประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยในอดีตโดยตรง 
3.2 การหาหลักฐานจากร่องรอยอุทกภัย (Identification 
of Flood Marks)  
 คือการตรวจสอบระดับความสูงที่สูงที่สุดของอุทกภัย
ให้เร็วสุดเท่าที่จะด้าเนินการได้ และก้าหนดร่องรอยอุทกภัย 
โดยจะก้าหนดจากคราบโคลนอย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังคือ 
คราบโคลนจะจางลง หรือหายไปภายในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อ
ได้ท้าการก้าหนดจุดร่องรอยอุทกภัยแล้ว ให้ท้าการขีดเส้น
แสดงระดับอุทกภัยและท้าการใส่ค่าระดับให้ชัดเจน แล้ว
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เปรียบเทียบค่าระดับของร่องรอยอุทกภัยกับคา่ระดับอุทกภัย
สูงสุดซึ่งมีการบันทึกไว้ ณ สถานีวัดน้้าใกล้เคียง เพื่อยืนยัน
ความถูกต้องของค่าระดับ ส้าหรับล้าน้้าที่มีลักษณะเป็น
เส้นตรง ควรเก็บบันทึกข้อมูลร่องรอยน้้าท่วมตามทิศทางการ
ไหลของน้้าทุกระนะ 50-100 เมตร และควรจะเก็บข้อมูล
ร่องรอยอุทกภัยให้ได้อย่างน้อย 1 กลุ่มข้อมูลจากทั้งสองฝั่ง
ของล้าน้้า 
3.3 การจัดท้าแผนที่แสดงขอบเขตอุทกภัยจากเหตุการณ์
อุทกภัยในอดีต  
 การจัดท้าแผนที่แสดงขอบเขตอุทกภัยโดยน้าข้อมูลที่
จัดเก็บได้ ได้แก่ ร่องรอยอุทกภัยจากการส้ารวจ แผนท่ีแสดง
ลักษณะภูมิประเทศ และแผนที่แสดงขอบเขตอุทกภัย
โดยประมาณจากการสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่  มา
พิจารณาในการจัดท้า 
 
4. หลักการการก้าหนดแผนการอพยพ 
 แผนการอพยพนั้นกล่าวถึงการจัดหาพื้นที่ปลอดภัย 
การก้าหนดเส้นทางในการอพยพ อีกทั้ งการจัดระบบ
สาธารณูปโภคที่จ้าเป็นส้าหรับผู้อพยพด้วย ดังนั้นหลักการ
การก้าหนดแผนการอพยพมีดังนี้  
4.1 การก้าหนดจุดอพยพ  
 การก้าหนดจุดอพยพจะต้องพิจารณาจากอาคารที่มีอยู่
ในพื้นที่และเหมาะสมที่จะเป็นจุดอพยพ ในบางครั้งอาจใช้
อาจใช้อาคารที่ตั้งอยู่ในพื้นที่น้้าท่วม แต่ต้องมันใจว่าอาคาร
ดังกล่าวมีความมั่นคงต่อกระแสน้้า และมีจ้านวนช้ันอาคารที่
อยู่สูงกว่าระดับของอุทกภัยเพียงพอที่จะรองรับผู้อพยพได้  
4.2 การก้าหนดวิธีการอพยพ 
 โดยปกติแล้วจะไม่แนะน้าให้ท้าการอพยพออกจาก
พื้นที่อุทกภัยโดยใช้รถยนต์ เนื่องจากการอพยพโดยใช้
รถยนต์ประชาชนจ้านวนมากอาจอพยพในเวลาเดียวกัน ท้า
ให้สภาพการจราจรติดขัดและอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ ดังนั้น
การอพยพโดยการเดินเท้าจึงเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์
ปกติ แต่ถ้าหากมีเวลาในการเตือนภัยเพียงพอ อาจท้าการ
อพยพโดยใช้รถยนต์ แต่ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องจัดท้าแผนการใช้เส้นทางและล้าดับการอพยพให้
ชัดเจน 

4.3 การก้าหนดระยะทางและล้าดับเวลาในการอพยพ 
 ระยะทางในการอพยพที่เหมาะสมส้าหรับการเดินเท้า
ควรมีระยะน้อยกว่า 2 กิโลเมตร ดังนั้นจะต้องก้าหนดจุด
อพยพให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยค้านึงระยะทางและ
ความจุอาคาร ตลอดจึงถึงสิ่ งอ้านวยความสะดวก เช่น 
จ้านวนห้องน้้า ที่เหมาะสมกับผู้อพยพ 
4.4 การก้าหนดเส้นทางการอพยพ 
 จะต้องพิจารณาเส้นทางอพยพที่ปลอดภัยจากอุทกภัย
หรือโคลนถล่ม เมื่อได้ก้าหนดเส้นทางอพยพแล้ว จะต้อง
แสดงเส้นทางดังกล่าวในแผนที่ให้ชัดเจน 
4.5 การจัดแบ่งพื นที่การอพยพและการก้าหนดจุดอพยพที่
เหมาะสมกับแต่ละพื นที่ 
 ท้าการแบ่งพื้นที่การอพยพ (Zoning) ออกเป็นพื้นที่
ย่อย ๆ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจุดอพยพ เส้นทางการ
อพยพ จ้านวนผู้อพยพที่เหมาะสมกับสิ่งอ้านวยความสะดวก
ที่จุดอพยพแต่ละแห่งมีอยู่ 
4.6 การก้าหนดแผนการช่วยเหลือผู้ท่ีด้อยความสามารถ 
 การก้ าหนดวิธีการอพยพส้าหรับผู้ อพยพที่ ด้ อย
ความสามารถ เช่น คนชรา และคนพิการ ในเรื่องงของการ
เตรียมการอพยพ การออกค้าแนะน้าให้ท้าการอพยพ ณ 
เวลาใด หรือมีจุดอพยพที่ เตรียมไว้เฉพาะส้าหรับผู้ด้วย
ความสามารถหรือไม่ เป็นต้น 
4.7 การก้าหนดช่องทางการสื่อสาร 
 ท้าการก้าหนดช่องทางการสื่อสารที่ เช่ือถือได้ว่า 
สามารถใช้การได้ในกรณีฉุกเฉิน โดยสามารถส่งข้อมูล
ข่าวสารที่จ้าเป็น ที่จะท้าการให้การอพยพมีความปลอดภัย 
ตัวอย่างของช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ ทีวี วิทยุ วิทยุสื่อ 
โทรศัพท์ เคเบิลทีวี อินเตอร์เน็ท การส่งข้อความ ล้าโพง
กระจายเสียง รถกระจายเสียง ไซเรน และบอร์ดเตือนภัย 
เป็นต้น 
5. ขอบเขตการท้างาน 
 การจัดท้าแผนที่น้้าท่วมจากเหตุการณ์ในอดีตต้องมีการ
ลงพื้นที่ส้ารวจเพื่อดูจุดสังเกตที่หลงเหลือ รวมถึงสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่  จึงมีการลงพื้นที่ส้ารวจ
ประชาชนในพื้นที่ว่าได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง รวมไปถึง
ความช่วยเหลือหรือสิ่งอ้านวยความสะดวกใดที่ต้องการได้รับ
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เมื่อเกิดเหตุการณ์น้้าท่วม ดังนั้นการจัดท้าแผนที่น้้าท่วมของ
จังหวัดชลบุรีจะประกอบไปด้วยขอบเขตของพื้นที่การเกิด
อุทกภัย เส้นทางในการอพยพ และพื้นที่ปลอดภัย รวมไปถึง
สถานที่ส้าคัญที่สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนยามเกิด
เหตุการณ์ได้ ส้าหรับการจัดท้าแผนที่น้้าท่วมได้ประยุกต์ใช้
ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 
10.5 จะใช้ข้อมูลแสดงขอบเขตอุทกภัยด้วยแผนที่ภาพถ่าย
ดาวเทียมย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560) รวมถึง
การใช้ข้อมูลทางกายภาพทางพื้นที่ซึ่งได้แก่ ข้อมูล ชุดดิน 
ข้อมูลความสูงของภูมิประเทศ ข้อมูลความลาดชัน ข้อมูล
เส้นทางการคมนาคม และข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน เพื่อใช้
ในการประเมินพื้นที่ส้าหรับการอพยพ และการประเมิน
มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดเหตุการณ์
อุทกภัยได้ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินวิเคราะห์ร่วมกับ
ข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
จังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2555  
5.1 การจัดท้าแบบส้ารวจ 
 ในการวิเคราะห์ผลกระทบจากน้้าท่วมในเชิงทัศนคติ
จากสภาวะการเกิดน้้าท่วม กับกลุ่มตัวอย่าง 50 ตัวอย่าง โดย

การเลือกจากพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด 4 อ้าเภอ 
ได้แก่ อ้าเภอบ้านบึง อ้าเภอพานทอง อ้าเภอพนัสนิคม และ
อ้าเภอเมืองชลบุรี  
 จากข้อมูลการสัมภาษณ์พบว่าผู้รับการสัมภาษณ์เป็น
เพศชายร้อยละ19 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 81 ซึ่งอายุของ

ผู้ ให้สัมภาษณ์ ร้อยละ 35.6 จะอยู่ ในช่วงอายุ  50-60 ปี 

รองลงมาคือช่วงอายุ 31-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.4  และ

ร้อยละ 15.6 อยู่ในช่วงอายุ 19-30 ส่วนอายุต่้ากว่า 18 ปี มี

ร้อยละ 14.4 ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเนื่องจากเป็นพื้นที่ ราบลุ่มเหมาะแก่การท้า
เกษตรกรรม เช่น ท้านา ท้ายาสูบ จึงท้าให้พื้นท่ีทั้ง 4 อ้าเภอ
เป็นพ้ืนที่ท่ีเคยเกิดน้้าท่วมซึ่งมีความรุนแรงมาก ช่วงที่เกิดน้้า
ท่วมจะเกิดในช่วงประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม เมื่อเกิด
น้้าท่วมน้้าโดยทั่วไปจะท่วมอยู่ประมาณ 3-7 วันและช่วงที่
ท่วมหนักจะมีระยะเวลาท่วมถึง 10-15 วัน ข้อมูลดังกล่าว
สะท้อนถึงสาเหตุที่ท้าให้เกิดน้้าท่วมส่วนใหญ่จะเกิดจาก
ปริมาณน้้าฝนที่ตกลงมามากประกอบกับพื้นที่เป็นพื้นที่ราบ

ลุ่มแอ่งกระทะจึงท้าให้มีน้้าท่วมขัง ประชาชนที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมจึงเสียรายได้  นอกเหนือจากนั้นการ
คมนาคมในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบด้วย ดังนั้นอาชีพอื่นก็มี
ส่วนท่ีได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 ผลกระทบจากน้้าท่วมในพื้นที่ที่ท้าการส้ารวจ 
ผลกระทบ มาก 

 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

 

1 

ไม่มี

ผลกระทบ 

0 

ร้อย

ละ

(%) 

ที่อยู่อาศัย 9 26 23 32 13.2 

ความ

เสียหายต่อ

ชีวิต 

- 4 8 78 2.1 

สุขภาพ 1 15 51 23 10.9 

สิ่งของ

อุปโภค/

บริโภค 

7 17 48 18 13.3 

แหล่ง

เกษตรกรรม 
61 14 4 11 27.8 

สัตว์เล้ียง 6 34 33 17 15.4 

เส้นทางการ

คมนาคม 
9 40 27 14 17.3 

รวม 100 

 
5.2 การประเมินสถานที่ปลอดภัยส้าหรับการอพยพ 
 การจัดแบ่งพื้นที่การอพยพ (Zoning) ออกเป็นพื้นที่
ย่อย โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับเส้นทางการอพยพจ้านวน
ที่สามารถรองรับผู้อพยพ รวมถึงสิ่งอ้านวยความสะดวกที่จุด
อพยพแต่ละแห่งมีอยู่ โดยอาศัยหลักการการอพยพของส้านัก
ชลประทานที่ 2 และข้อมูลอ้างอิงสถานที่จากหน่วยงานกรม
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [2]  
 จากการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อมูลชุดดิน 
ข้อมูลความสูงของภูมิประเทศ ข้อมูลความลาดชัน ข้อมูล
เส้นทางการคมนาคม และข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน จะได้
ว่าเส้นทางที่เหมาะสมในการอพยพ และพื้นที่การอพยพที่
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เหมาะสมกับจ้านวนประชากรในพื้นที่ ตัวอย่างข้อมูลของ
พื้นที่ปลอดภัยเพื่ออพยพแสดงในตารางที่ 2 เป็นสถานที่ที่
ได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในเส้นทางที่สะดวกต่อการคมนาคม
ในการอพยพ ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่สูงกว่าระดับที่น้้าจะท่วมถึง
หรืออาคารมีความสูงมากพอ รวมถึงความสามารถในการ
รองรับจ้านวนผู้อพยพที่เพียงพอต่อจ้านวนประชากรในพื้นที่
ที่อาจเกิดเหตุอุทกภัย และสถานที่เหล่านั้นควรมีสิ่งอ้านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้อพยพด้วย  
 
ตารางที่ 2 ตัวอย่างสถานที่ปลอดภัยเพื่ออพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัย 

อ้าเภอ 

พื้นที่ปลอดภยัเพื่อการอพยพ 

สถานที่ (ระบุ) 
ความสามารถในการรองรับผู้อพยพ 

(คน) 

พนัสนิคม 
วัดหลวงพรหมา
วาส 500 

พนัสนิคม 
สุเหร่าหนอง
กะพง 500 

พนัสนิคม อนามัยนาเริก 500 

พนัสนิคม วัดโป่งปากดง 500 

พนัสนิคม โรงเรียนบ้านเนิน 500 

พนัสนิคม 
ที่ประชุมประจ้า
หมู่บ้าน 500 

พนัสนิคม ชุมชนบ้านยาง 200 

พนัสนิคม วัดเนินสัก 500 

พนัสนิคม 
ศาลาประชาคม
บ้านดอนกอก 500 

 
6. การจัดท้าแผนที่น ้าท่วมของจังหวัดชลบุรี 
 ส้าหรับการจัดท้าแผนที่น้้ าท่วมของจังหวัดชลบุรี
ประกอบไปด้วยขอบเขตของพื้นท่ีการเกิดอุทกภัย เส้นทางใน
การอพยพ และพื้นที่ปลอดภัย รวมไปถึงสถานที่ส้าคัญที่
สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนยามเกิดเหตุการณ์ได้ 
โดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของ
โปรแกรม ArcGIS 10.5 ดังแสดงในรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 การสร้างแผนที่น้้าทว่มโดยการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศ

ทางภูมิศาสตร์ด้วยโปรแกรม ArcGIS 10.5  

 
รูปที่ 2 ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงขอบเขตพื้นที่น้้าท่วมในจังหวัดชลบุรี 

ในระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2551 – 2560) 
 

 การสร้างแผนที่น้้าท่วมโดยการใช้ข้อมูลจากภาพถ่าย
ดาวเทียมย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2560) ดัง
แสดงในรูปที่ 2 มาสร้างขอบเขตน้้าท่วม โดยน้ามาซ้อนทับ
กับแผนที่ของจังหวัดชลบุรี รวมถึงการเพิ่มข้อมูลต่างๆที่
ส้าคัญที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ซึ่งได้แก่เส้นทางการอพยพ
ไปยังพื้นที่ปลอดภัยส้าหรับการอพยพ รวมไปถึงสถานที่ของ
หน่วยงานที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ โดยการจัดท้าแผน
ที่ทั้งแผนที่ระดับจังหวัด และแผนที่ระดับอ้าเภอ ดังแสดง
ต่อไปนี้ 
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รูปที่ 3 แผนที่น้้าทว่มของจังหวัดชลบุร ี

 

 
รูปที่ 4 แผนที่น้้าทว่มของอ้าเภอพนัสนคิม จังหวัดชลบุร ี

 

 
รูปที่ 5 แผนที่น้้าทว่มของอ้าเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี

 

 
รูปที่ 6 แผนที่น้้าทว่มของอ้าเภอบา้นบึง จังหวัดชลบุร ี
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รูปที่ 7 แผนที่น้้าทว่มของอ้าเภอเกาะจนัทร์ จังหวัดชลบุร ี

 

 
รูปที่ 8 แผนที่น้้าทว่มของอ้าเภอเกาะสชีัง จังหวัดชลบุรี 

 

 
รูปที่ 9 แผนที่น้้าทว่มของอ้าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุร ี

 

 
รูปที่ 10 แผนที่น้้าท่วมของอ้าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุร ี

 

7. การประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
 การน้าเสนอแผนที่แสดงระดับความ เสียหายทาง
เศรษฐกิจ โดยวิเคราะห์จากรายได้ที่เกิดจากการผลติหรือการ
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ประกอบกิจการอาชีพของประชากรในจังหวัดชลบุรีอ้างอิง
จากข้อมูลพื้ นฐานด้ านเศรษฐกิจของจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. 2555 โดยส้านักงานจังหวัด
ชลบุรี (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร) [3] และ
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของจังหวัดชลบุรีจะถูกน้ามา
วิเคราะห์ผ่านการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์โดยโปรแกรม ArcGIS 10.5 ดังข้ันตอนในรูปที่ 11 
 

 
 
รูปที่ 11 ขั้นตอนการประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
 
 เมื่อเกิดอุทกภัยเศรษฐกิจจะได้รับผลกระทบอย่าง
รุนแรงจากความเสียหายที่ เกิดขึ้นต่อชีวิตต่อทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะต่อโครงข่ายการผลิตที่ถูกท้าลายไป ยิ่งภัยพิบัติ
เกิดขึ้นในเขตอุตสาหกรรม แม้ว่าสัดส่วนของพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ของเกษตรกรรมในขณะที่พื้นที่ของชุมชนเมืองและ
อุตสาหกรรมมีเพียงครึ่งหนึ่ง (รูปที่ 12) แต่จากข้อมูลพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจที่มาจากแผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี แสดงถึงการ
สร้างมูลค่าจากพื้นที่อุตสาหกรรมต่อปีสูงที่สุด ดังนั้นเมื่อ
ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจเมื่อเกิดอุทกภัยใน 1 วัน
ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร ดังแสดงในภาพที่ 13 และ 14 

 

 
รูปที่ 12 สัดส่วนการใช้ประโยชน์ที่ดิน จงัหวัดชลบุรี 

 

 
รูปที่ 13 แผนที่แสดงมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจาก

อุทกภยั ของจังหวัดชลบุร ี

- ข้อมลู
แผนการ
พฒันา

- การใช้
ประโยชน์

ท่ีดิน

ขอ้มูล

•วิเคราะห์

•สร้าง 
แผนท่ี

ArcGIS

แผนท่ีแสดง
ระดบัความ

รุนแรง
ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจ

Map

พื้นท่ี
เกษตรกรรม

56%

พื้นท่ีป่าไม้
21%

พื้นท่ีเมือง
และส่ิงปลูก

สร้าง
17%

พื้นท่ี
อุตสาหกรร

ม
5%

พื้นท่ีแหล่ง
น ้า
1%

สัดส่วนการใช้ประโยชน์ทีด่นิ จงัหวัดชลบุรี
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รูปที่ 14 มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจของพื้นที่ต่อตารางกิโลเมตร

ของจังหวัดชลบุร ี
8. สรุป 

 การเตรียมข้อมูลที่ส้าคัญให้ประชาชนในพื้นที่เตรียม
ความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาน้้าท่วม ร่วมกับการแก้ไข
ปัญหาน้้าท่วมเป็นสิ่งที่มีความจ้าเป็นที่ควรจะมีเพื่อลดความ
สูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ผลการศึกษาสรุปได้ว่าขอบเขตอุทกภัย
ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจากเหตุการณ์ในอดีต ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พื้นที่ของ อ้าเภอเมือง อ้าเภอบ้านบึง อ้าเภอพานทอง และ
อ้าเภอพนัสนิคม  
 จากการน้าข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งแสดงถึง
ลักษณะของการประกอบอาชีพและการประกอบกิจการใน
แต่ละพื้นที่  ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจจั งหวัดชลบุ รี  ปี  2555 โดยการ
ประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาช่วยในการ
ประเมินมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากการเกิด
อุทกภัย จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ท่ีมีความหนาแน่นของประชากรสูง 
ซึ่งได้แก่พ้ืนท่ีอยู่อาศัย และพื้นที่อุตสาหกรรมมีความเสียหาย
ทางเศรษฐกิจมากที่สุด 
 
 
 
 

9. ข้อเสนอแนะ 

 การเพิ่มจ้านวนข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมให้มีข้อมูล
มากกว่า 10 ปี หรืออาจจะเพิ่มข้อมูลส่วนอื่นๆที่จะเป็น
ประโยชน์ในการให้ข้อมูลต่อประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้
การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจควรใช้ข้อมูลการใช้
ประโยชน์ที่ดินและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มีการคาดการณ์ใน
อนาคตก็จะสามารถประเมินความเสียหายอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มุ่งศึกษาการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการวัดการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตแบบเร่ง โดยการพัฒนา
อุปกรณ์แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ๆ คือ (1) การพัฒนาด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware) ให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน ASTM C1202 
และมีความสามารถทดสอบได้ 3 ตัวอย่างพร้อมกัน ปรับตั้งช่วงการวัดในการเก็บข้อมูลได้ มีหน่วยความจ าส ารองภายในและมี
การจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติเพื่อให้ประยุกต์ใช้ในงานการทดสอบคอนกรีตขั้นสูงได้ (2) การพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ (Software) 
โดยเขียนโปรแกรมให้โอนถ่ายข้อมูลมายัง Template มาตรฐาน ในรูปแบบของ Microsoft Excel และแสดงผลในรูปแบบของ
ตารางและกราฟโดยอัตโนมัติ จากการศึกษานี้พบว่า การวัดความแทรกซึมคลอไรด์ในคอนกรีตแบบเร่งด้วยอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้น
นี้ให้ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้การพัฒนาอุปกรณ์นี้ถือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาเครื่องมือทดสอบภายในประเทศ ซึ่ง
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการน าเข้าเครื่องมือและโปรแกรมส าเร็จรูปจากต่างประเทศ  
ค าหลัก: การพัฒนา เครื่องมือ การแทรกซึมของคลอไรด์แบบเร่ง คอนกรีต  
Abstract 
 This research aims to develop the equipment for measuring the rapid chloride penetration in concrete. 
The equipment development was separated into 2 main parts. Fist, hardware development, which following 
to ASTM C1202 standard. This developed equipment is capable to simultaneously measure 3 samples, can 
be adjusted the measurement period of the test.  The internal reserved memory unit and the automatic 
data management were set in the equipment for applying to perform an advance concrete test.  Second, 
software development, which can transfer the data to a standard template of Microsoft Excel and can 
present the results in form of tables and graphs automatically.  From the results, it was found that the 
developed equipment can be used to measure the rapid chloride penetration in concrete.  The 
measurements of chloride penetration have been found in a satisfactory degree of accuracy.  This 
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development can be considered as an example of equipment development inside the country which can 
economize on the cost of imported equipment and software from the foreign countries. 
Keywords: Development, Equipment, Rapid chloride penetration, Concrete 
 
1. บทน า 
 เกลือคลอไรด์เป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของน้ า
ทะเล ซึ่งถ้าโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต้องเผชิญกับ
สิ่งแวดล้อมทะเลเกลือคลอไรด์ในน้ าทะเลก็สามารถแทรกซึม
เข้าสู่เนื้อคอนกรีตและท าให้เหล็กเสริมภายในคอนกรีตเกิด
สนิมได้ ส่งผลให้โครงสร้างที่ตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อทะเลเกิดความ
เสียหายเร็วกว่าที่ควรจะเป็น [1, 2, 3] ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมี
การทดสอบหาความสามารถต้านทานในการแทรกซึมของ
คลอไรด์ในคอนกรีตชนิดต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ทราบถึง
ส่วนผสมคอนกรีตทีเ่หมาะสมในการต้านทานคลอไรด์ 
 ในการทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตมี
อยู่ 2 วิธีหลัก ๆ ได้แก่ การทดสอบโดยวิธีแบบแช่ (ตาม
มาตรฐาน ASTM C1556 [4] หรือ AASHTO T259 [5]) ซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวอย่างและทดสอบนานถึง 90 วัน 
และการทดสอบโดยวิธีการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง (Rapid 
chloride penetration) ตามมาตรฐาน ASTM C1202 [6] 
แ ล ะ  AASHTO T277 [7]  ซึ่ ง เ ป็ นหนึ่ ง วิ ธี ที่ นิ ยม ใ ช้ ใน
ห้องปฏิบัติการทดสอบทั่วไป เนื่องจากเป็นวิธีการทดสอบที่
ง่ายและให้ผลในระยะเวลาอันสั้น โดยทดสอบตัวอย่างขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร และหนา 5 เซนติเมตร ท า
การวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่างทุก ๆ 30 นาที 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาทั้งหมด 6 ช่ัวโมง โดยใช้ศักย์ไฟฟ้า
ไฟฟ้าคงที่ 60 โวลท์ ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่าง
คือพื้นที่ใต้กราฟระหว่างกระแสไฟฟ้ากับระยะเวลา แล้ว
เปรียบเทียบกับค่าอ้างอิงมาตรฐาน ดังแสดงในตารางที่ 1 
การทดสอบนี้ ได้คิดค้นโดยสถาบัน FHWA  (Federal 
Highway Administration) โดยมีผลการทดสอบทีส่อดคลอ้ง
กับวิธีแช่ (Ponding test) ที่เวลา 90 วัน ซึ่งค่าที่ได้สามารถ
อธิบายการซึมผ่านของคลอไรด์ในคอนกรีตได้  
 งานวิจัยนี้มุ่งพัฒนาอุปกรณ์ (Hardware) เพื่อใช้ในการ
วัดการแทรกซึมของคลอไรด์ในคอนกรีตแบบเร่ง ตาม
มาตรฐาน ASTM C1202 โดยออกแบบให้สามารถทดสอบ
พร้อมกันได้ 3 ตัวอย่าง สามารถปรับค่าศักย์ไฟฟ้าไฟฟ้าได้

ตั้งแต่ 0 - 75 โวลท์ และตั้งช่วงการวัดในการเก็บข้อมูลอย่าง
น้อย 1 นาทีได้ มีหน่วยความจ าส ารองภายในตัวเครื่อง และ
สามารถจัดเก็บข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ (Software) ก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเพือ่ใช้ในการถ่าย
โอนข้อมูลให้อยู่ ในแบบฟอร์มมาตรฐานของโปรแกรม 
Microsoft Excel และสามารถค านวณและประมวลผลใน
รูปแบบของตารางและกราฟโดยอัตโนมัติ โดยตัวอย่างท่ีใช้ใน
การตรวจสอบความถูกต้องของอุปกรณ์ขึ้นมานั้นมีทั้งซีเมนต์
เพสต์ มอร์ต้าร์ และคอนกรีตชนดต่าง ๆ 
 
ตารางที่  1 ค่าการแทรกซึมคลอไรด์อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM 
C1202&AASHTO T277 [6, 7] 

ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
ตัวอยา่งเป็นเวลา 6 ชัว่โมง 

(Coulombs) 

การแทรกซึมของคลอไรด ์
(Chloride permeability) 

> 4,000 สูง 
2,000 – 4,000 ปานกลาง 
1,000 – 2,000 ต่ า 
100 – 1,000 ต่ ามาก 

< 100 ไม่มีการซึมผ่าน 

 
2. การพัฒนาอุปกรณ์วัดการแทรกซึมของคลอไรด์ใน
คอนกรีตแบบเร่ง 
2.1 เซลทดสอบ (Apply voltage cell) 
 เซลส าหรับทดสอบตัวอย่างแต่ละตัวอย่างในหนึ่งชุดจะ
ใช้ 2 เซลประกอบประกบกันทั้งสองด้านของตัวอย่างที่ใช้
ทดสอบ ดังแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งงานวิจัยนี้ได้พัฒนาออกแบบ
เซลขึ้นมาจ านวน 3 ชุด (6 เซล) ส าหรับการทดสอบ 3 
ตัวอย่างพร้อมกัน โดยแต่ละเซลท าจากวัสดุอะคริลิกชนิดใส 
มีขนาดและมิติตามมาตรฐานดังแสดงในรูปที่ 2 และภายใน
เซลมีชุดตะแกรงสแตนเลสเบอร์ 20 ซึ่งเช่ือมเข้ากับสายไฟ
ส าหรับต่อกับเครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้า 
2.2 เครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้า และจอแสดงผลข้อมูล 
(Voltage amplifier and data read out) 

245



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

 
 

 หลักการท างานของเครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้าแสดงดัง
รูปที่ 3 โดยเริ่มจากการป้อนค่าศักย์ไฟฟ้าและตั้งช่วงเวลาใน
การบันทึกข้อมูล จากนั้นชุด Controller board จะควบคุม
กระแสไฟฟ้าจาก DC power supply ให้ไหลผ่านเครื่อง
ขยายแรงดันไฟฟ้า (Voltage amplifier) จ านวน 3 ชุด โดย
แต่ละชุดเป็นอิสระต่อกัน และเมื่อเริ่มทดสอบหน้าจอ LCD 
จะแสดงผลค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่าง ช่วงเวลาการ
ทดสอบ พร้อมทั้งค านวณค่าปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่าน
ตัวอย่างในหน่วยของคูลอมป์ (Coulombs) เมื่อการทดสอบ
ครบตาม เ วล าที่ ตั้ ง ไ ว้  ชุ ด  Controller board จ ะตั ด
กระแสไฟฟ้า และเครื่องจะหยุดทดสอบโดยอัตโนมัติ พร้อม
ทั้งบันทึกข้อมูลทั้งหมดใน Data memory เพื่อเก็บไว้ส าหรบั
ถ่ายโอนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ต่อไป 
2.3 การทดสอบอุปกรณ ์
 ท าการหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร หนา 5 เซนติเมตร ในแบบ

หล่อพีวีซี รวมทั้งตัวอย่างซีเมนต์เพสต์ และมอร์ต้าร์ด้วยตาม
ส่วนผสมต่าง ๆ โดยส่วนผสมที่ใช้เป็นไปตามงานวิจัยของ 
เอกศักดิ์ (2555) [8] ท าการถอดแบบภายหลังหล่อตัวอย่าง 
24 ช่ัวโมงแล้วน าตัวอย่างไปบ่มในน้ าเป็นระยะเวลา 7 วัน 
จากนั้นน าตัวอย่างมาประกอบเข้ากับเซลทดสอบ ท าการทา
ซิลิโคนโดยรอบตัวอย่างเพื่อป้องกันสารละลายไหลออกจาก
เซลทดสอบ และรอจนซิลิโคนแห้ง จากนั้นเติมสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์  (NaCl)  เข้มข้น 3.0% ที่ขั้ วลบ และ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) เข้มข้น 0.3M ที่
ขั้วบวก แล้วตรวจสอบรอยรั่ว จากนั้นต่อสายจากเครื่อง
ควบคุมศักย์ไฟฟ้าเข้ากับเซลทดสอบตามขั้วที่ก าหนด ดังรูปที่ 
5 ปรับศักย์ไฟฟ้าเป็น 60 โวลท์ ตั้งช่วงเวลาให้บันทึกค่าแบบ
ทุก ๆ 1 นาที และ 30 นาที และตั้งเวลาในการทดสอบ
ทั้งหมด 360 นาที จากนั้นเลือกช่องสัญญาณ โดยสังเกต
ไฟสัญญาณสีแดงสว่างขึ้นแสดงว่าเครื่องเริ่มต้นทดสอบแล้ว 

 

 
 

รูปที่ 1 ตัวอย่างของเซลที่ท าการพัฒนาขึ้นมา 
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รูปที่ 2 รายละเอยีดของเซลทดสอบตามมาตรฐาน (ASTM C1202 [6]) 

 
รูปที่ 3 Electrical block diagram ของเครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้าและการแสดงผลข้อมูล  
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รูปที่ 4 ด้านหนา้ของเครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้าและแสดงผล

 
 

รูปที่ 5 การต่อเซลเข้ากับเครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้า 
 

 
 

รูปที่ 6 โปรแกรม Rapid chloride penetration test 

 

2.4 การทดสอบโปรแกรม 
 หลั งจากการการทดสอบแล้ ว เสร็ จ  ท าการต่ อ
สายสัญญาณ RS-232 จากเครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้าเข้ากับ 
Serial port ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นเรียกโปรแกรม 
Rapid chloride penetration test ขึ้นมา ท าการก าหนดค่า
ต่าง ๆ ลงไปดังแสดงในรูปที่ 6 จากนั้นกดปุ่ม Transfer data 
ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ และแสดงผล
ในรูปแบบของตารางและกราฟพร้อมกับบันทึกตามชื่อที่ตั้งไว้
โดยอัตโนมัติ ดังรูปที่ 7 
 

 
(ก) ข้อมูลในรูปแบบตารางมาตรฐาน 

 

ศักย์ไฟฟ้า (Volts) 
 กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตวัอย่าง (mA) 
 ปริมาณประจุไฟฟ้า (Coulombs) 
 ช่วงเวลาการทดสอบ (Minutes) 
 

ช่องสัญญาณ (Channel) 
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(ข) ข้อมูลในรูปแบบกราฟขณะเริ่มถ่ายโอนข้อมูล 

 

 
(ค) ข้อมูลในรูปแบบกราฟหลังจากถ่ายโอนข้อมูล 

 
รูปที่ 7 การแสดงข้อมูลในรูปแบบของตารางและกราฟ 

 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
3.1 ผลกระทบของประเภทตัวอย่าง (ซีเมนต์เพสต์ มอร์ต้าร์ 
และคอนกรีต) 
 จากรูปที่ 8 แสดงผลการทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์
แบบเร่งซึ่งแสดงในรูปของประจุไฟฟ้า โดยค่าประจุไฟฟ้าที่
ไหลผ่านตัวอย่างบ่งบอกถึงความสามารถต้านทานคลอไรด์
ของตัวอย่าง ค่าประจุไฟฟ้าที่ต่ าหมายถึงตัวอย่างมีความ
ต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ที่ดี จากการศึกษานี้พบว่า ค่า
ประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านซีเมนต์เพลส์มีค่ามากท่ีสุด แสดงว่าการ
แทรกซึมของคลอไรด์ในซีเมนต์เพสต์มีค่ามากหรือกว่าวอีก
นัยหนึ่งว่าซีเมนต์เพสต์มีความสามารถต้านทานการแทรกซึม
คลอไรด์ได้ต่ ากว่าเมื่อเทียบกับมอร์ต้าร์และคอนกรีต โดย
ค่าปรจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่างซีเมนต์เพสต์สูงกว่ามอร์ต้าร์
ประมาณ 3 เท่า ส่วนประจุไฟฟ้าที่ไหลผา่นคอนกรีตมีค่านอ้ย
กว่ามอร์ต้าร์ประมาณ 2 เท่า จากรูปที่ 9 พบว่ากระแสไฟฟ้า
ที่ไหลผ่านคอนกรีตค่อนข้างคงที่ ส่วนของมอต้าร์ค่อย ๆ 
เพิ่ มขึ้น  และคงที่ ในนาที  180 แต่ซี เมนต์ เพสต์มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในช่วง 180 นาทีแรก แล้วค่อย ๆ 
คงที่จนเสร็จสิ้นการทดสอบ 
3.2 ผลกระทบของอัตราส่วนผสมและอัตราส่วนน ้าต่อวัสดุ
ประสาน 
 รูปที่ 10 แสดงผลการทดสอบการแทรซึมคลอไรด์แบบ
เร่งของมอร์ต้าร์ โดยเมื่อพิจารณาผลกระทบของอัตราสว่นน้ า
ต่อวัสดุประสาน พบว่า ความสามารถต้านทานการแทรกซึม
คลอไรด์ของมอร์ต้าร์ที่ใช้ปริมาณวัสดุประสานเท่ากันแต่ใช้

อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสานต่างกัน มอร์ต้าร์ที่ใช้อัตราส่วน
น้ าต่อวัสดุประสานเท่ากับ 0.40 มีความสามารถต้านทานการ
แทรกซึมคลอไรด์ได้มากกว่ามอร์ต้ารท์ี่ใช้อัตราส่วนน้ าต่อวสัดุ
ประสานเท่ากับ 0.50 อย่างชัดเจน เนื่องจากมอร์ต้าร์ใช้
อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสานที่สูงกว่าจะมีปริมาณน้ าอิสระที่
มากกว่าซึ่งจะส่งผลท าใก้เกิดโพรงช่องว่างภายในเนื้อมอร์ต้าร์
สูงตามไปได้เมื่อเทียบกับมอร์ต้าร์ใช้อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุ
ประสานที่ต่ ากว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Prak (2014) 
[9] ที่พบว่าประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่างอย่างคอนกรีตมีค่า
เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสานสูงขึ้น ไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาผลกระทบของส่วนผสม พบว่ายังมีแนวโน้มที่ไม่
ชัดเจน เนื่องจากอายุของตัวอย่างมอร์ต้าร์ยังน้อยไป (7 วัน) 
3.2 ผลกระทบของช่วงการวัด (Sampling period) ข้อมูล
ทุก ๆ 1 นาที และ 30 นาที  
 พิจารณาผลกระทบของช่วงระยะเวลาการวัดบันทึกค่า
จากรูปที่ 11 พบว่า กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่างมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส าหรับทั้งสองกรณีช่วงการวัดบันทึก
ค่าทุก ๆ 1 และ 30 นาที อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบ
ปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวอย่างที่ได้จากทั้งสองกรณี
การวัดบันทึกค่า พบว่า ค่าปริมาณประจุไฟฟ้าที่ได้มีความ
แตกต่างกันเล็กน้อยเท่าน้ันดังแสดงในตารางที่ 2 
 ทั้งนีเ้ครื่องมือทดสอบการแทรกซึมคลอไรด์ในคอนกรีต
แบบเร่งที่พัฒนาขึ้นโดยอ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C1202 
แต่ได้เพิ่มเติมความสามารถในการท างานของเครื่องให้มาก
ขึ้น อาทิเช่น สามารถปรับเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้าได้ สามารถ
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ก าหนดความถี่ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งการโอนถ่ายข้อมูลที่
เก็บไว้เพื่อน าไปใช้งานต่อไปได้ด้วย 
 

 
 

รูปที่ 8 ปริมาณประจุไฟฟา้ที่ผ่านตวัอยา่งประเภทต่างๆ 
 

 
 

รูปที่ 9 กระแสไฟฟา้ที่ไหลผ่านตัวอยา่งประเภทต่าง ๆ 
 

 
 

รูปที่ 10 ปริมาณประจุไฟฟา้ที่ผ่านมอรต์้าร์จากสว่นผสมชนิดต่าง ๆ 

 
 

รูปที่ 11 การเก็บบันทกึข้อมูลที่ชว่งการวัด 1 นาท ีและ 30 นาท ี

 
ตารางที่ 2 ผลของช่วงการวัด (Sampling period) ทีทุ่ก ๆ 1 นาท ีและ 30 นาที 

ตัวอยา่ง 
มอร์ต้าร์ 

ปริมาณประจุไฟฟ้า (คูลอมป์) ความคลาดเคลื่อน 
(C30- C1)/C30   100 

(% ) 
ช่วงการวัด 1 นาที (C1) ช่วงการวัด 30 นาที (C30) 

C1-W50 11,395 11,393 -0.02 
C1F30-W50 10,058 10,025 -0.33 
C5-W50 8,211 8,213 0.01 
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4. สรุปผล 
 จากผลการศึกษาและพัฒนา สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
1. เครื่องมือทดสอบหาการแทรกซึมของคลอไรด์ใน

คอนกรีตแบบเร่งที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถทดสอบ
ได้เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C1202 และมีโปรแกรม
การโอนถ่ายข้อมูลที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้งาน 

2. การแทรกซึมของคลอไรด์ในซีเมนต์เพสต์มีค่าสูงกว่าใน
มอร์ต้าร์และคอนกรีต ตามล าดับ เนื่องจากภายใน
ซีเมนต์เพสต์มีปริมาณโพรงช่องว่างมากกว่ามอร์ต้าร์
และคอนกรีต จึงท าให้ได้ค่าปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหล
ผ่านตัวอย่างค่อมีค่าสูง ดังนั้น ตัวอย่างซีเมนต์เพสต์จึง
ไม่เหมาะสมในการทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์
แบบเร่ง อีกทั้งยังมีปัญหาความร้อนที่เกิดขึ้นขณะท า
การทดสอบค่อนข้างสูงมากซึ่ ง เป็นปัญหาต่อการ
ทดสอบด้วย 

3. การแทรกซึมของคลอไรด์มีค่าสูงขึ้นเมื่ออัตราส่วน
ระหว่างน้ าต่อวัสดุประสานสูงขึ้น เนื่องจากเมื่อ
ส่วนผสมมีปริมาณน้ ามาก ท าให้เกิดช่องว่างภายในเนื้อ
คอนกรีตมากขึ้น ส่งผลให้คอนกรีตมีความพรุนมากขึ้น 

4. การแทรกซึมของคลอไรด์ในแต่ละอัตราส่วนผสมยังให้
แนวโน้มไม่ชัดเจน เนื่องจากข้อมูลที่ได้เป็นการทดสอบ
เป็นที่อายุ 7 วัน แต่ควรท าการทดสอบการแทรกซึม
ของคลอไรด์ในคอนกรีตแบบเร่งที่อายุ 28, 56 และ 91 
วัน ด้วย เพื่อตรวจสอบผลที่ได้กับผลที่ได้จากการ
ทดสอบการแทรกซึมของคลอไรด์โดยวิธี Ponding 
test ด้วย 

5. ช่วงการวัดบันทึกค่าทุก ๆ 30 นาที ตามมาตรฐาน 
ASTM C1202 มีความเหมาะสมแล้วเพราะค่าประจุ
ไฟฟ้าที่ได้มีความใกล้เคียงกับค่าที่ได้จากช่วงการวัด
บันทึกค่าทุก ๆ 1 นาที 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้น าเสนอเทคนิคการลดฮาร์มอนิกส าหรับอินเวอร์เตอร์แบบทีชนิด 3 เฟส 17 ระดับ โดยการเลื่อนมุมน ากระแสของการสวิตซ์ซึ่ง
ประยุกต์มาจากวิธีการควบคุมสวิตซ์แบบขั้นบันได ข้อด้อยของวิธีการควบคุมสวิตซ์แบบขั้นบันไดคือฮาร์มอนิกรวมมีค่าสูงเมื่อน าไปใช้กับ
อินเวอร์เตอร์ที่มีระดับสูง สมการส าหรับหาค่าความกว้างของคาบเวลาได้ถูกน าเสนอเพื่อให้ระดับของแรงดันอยู่ในช่วงของรูปคลื่นสัญญาณ
ไซน์ทุกระดับ มุมน ากระแสของสวิตซ์ถูกค านวณจากสมการที่น าเสนอเพื่อหาค่าที่เหมาะสมของช่วงเวลาของการน ากระแสของสวิตซ์ทุก
ระดับแรงดัน เทคนิคการลดฮาร์มอนิกที่น าเสนอในบทความนี้เหมาะกับอินเวอร์แบบทีชนิด 3 เฟส ที่มีระดับสูง โครงสร้างของ
อินเวอร์เตอร์แบบทีในบทความนี้เกิดจากการปรับปรุงวงจรสวิตซ์และแหล่งจ่ายในส่วนดีซีลิงค์ของอินเวอร์เตอร์ทั่วไปชนิด 3 เฟส เพื่อให้
สัมพันธ์กับเทคนิคการลดฮาร์มอนิกที่น าเสนอ ในบทความนี้ได้บรรยายวิธีการควบคุมมุมน ากระแสของสวิตซ์ซึ่งถูกแบ่งการท างานเป็น 48 
สภาวะ เพื่อยืนยันความถูกต้องของเทคนิคการลดฮาร์มอนิกที่น าเสนอ สัญญาณด้านออกและฮาร์มอนิกรวมได้ถูกแสดงผ่านการจ าลองการ
ท างานด้วยโปรแกรม PSIM ผลจ าลองการท างานแสดงให้เห็นว่าฮาร์มอนิกรวมมีค่าร้อยละ 5.08 ซึ่งมีค่าต่ าว่าการใช้วิธีการควบคุมสวิตซ์
แบบข้ันบันไดทีม่ีค่าร้อยละ 6.21 

ค าหลัก  อินเวอร์แบบทีชนิด 3 เฟส ฮาร์มอนิกรวม การเลื่อนมุมน ากระแสของสวติซ์  
 

Abstract 
This paper presents a harmonic reduction technique for 3-phase 17-level of T-type inverter by shifting the switching 
angles applied from the staircase switching method. The disadvantage of the staircase switching method, the total 
harmonic distortion is high when it is applied to high-Level inverters. The equation for determining the width of 
voltage step has been proposed so that the voltage step is within all ranges of the sine waveform. The switching 
angles are calculated from the proposed equation to determine the optimal period value of switching all voltage 
steps. The proposed technique in this paper is suitable for high-level of 3-phase T-type inverters. The structure of 
the T-type inverter in this paper is obtained from the improvement of switches and supply in the DC-link of 3-phase 
general inverter to corresponding to the proposed harmonic reduction technique. This paper describes the control 
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method of the switching angles divided into 48 states. To verify the accuracy of the proposed harmonic reduction 
technique, the output waveform and total harmonic distortion are shown via the simulation program PSIM. The 
simulation results, the total harmonic distortion is 5.08%, which is lower than the staircase switching method. Then 
the staircase switching method is 6.21% 

Keywords:  3-phase of T-type inverter, total harmonic distortion, shifting the switching angles 
 
1. บทน า 
 โครงสร้างของอิน เวอร์ เตอร์หลายระดับ  (Multilevel 
Inverter : MLI) ใช้วิธีการต่ออนุกรมกันของสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์
ก าลัง เพื่อแบ่งแรงดันและเพิ่มจ านวนระดับของสัญญาณแรงดัน
ด้านออกให้มีค่าใกล้เคียงรูปคลื่นไซน์ ปัจจุบันได้มีความก้าวหน้าใน
การพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเป็นอย่างมาก ดังนั้น
ผู้ออกแบบสามารถท าให้มีระดับแรงดันด้านออกจ านวนมากได้ตาม
ต้องการ ซึ่งผลที่ได้ท าให้สัญญาณด้านออกเข้าใกล้รูปคลื่นไซน์มาก
ยิ่งขึ้นตามระดับแรงดันที่เพิ่มขึ้น ผลที่ได้ฮาร์มอนิกรวมจะมีค่า
ลดลงตาม อินเวอร์เตอร์หลายระดับแบบที (T-type MLI) ถูก
น ามาใช้อย่างแพร่หลายในงานอุตสาหกรรมการขับเคลื่อนมอเตอร์
เหนี่ยวน า เนื่องจากโครงสร้างใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังน้อย
กว่าอินเวอร์เตอร์หลายระดับแบบทั่วไป แต่มีข้อด้อยคือการ
ออกแบบการควบคุมสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังเพื่อควบคุมระดับ
แรงดันด้านออกนั้นท าได้ยาก เนื่องจากต้องค านึงถึงระดับแรงดัน
ด้านออกท้ัง 3 เฟส ณ เวลาเดียวกัน โดยถ้าก าหนดมุมน ากระแสไม่
ถูกต้องจะท าให้เกิดฮาร์มอนิกส์รวมสูง [1]  
 

 
รูปที่ 1 สัญญาณด้านออก โดยใช้เทคนิคควบคุมสวิตซ์แบบ Half Height 

Technic (HH) ของอินเวอร์เตอร์ทั่วไป ชนิด 1 เฟส 13 ระดับ 

 
 โดยทั่วไปการควบคุมสวิตซ์อิเล็กทรอนิกส์ก าลังของอินเวอร์
หลายระดับชนิด 1 เฟส สามารถใช้เทคนิคการสวิตซ์แบบ Half 
Height Technic (HH) [2] ดังรูปที่ 1 ผลที่เกิดขึ้นรูปคลื่นสัญญาณ
ด้านออกมีใกล้เคียงรูปคลื่นไซน์ ท าให้ฮาร์มอนิกรวมไม่สูง แต่
เทคนิคนี้ไม่ถูกน าไปใช้กับอินเวอร์หลายระดับแบบทีชนิด 3 เฟส 
เนื่องจากต้องใช้แหล่งจ่ายชุดเดียวกันแต่การควบคุมระดับแรงดัน
ด้านออก ณ เวลาเดียวกันต้องพิจารณาพร้อมกันท้ัง 3 เฟส ส าหรับ
การควบคุมอินเวอร์เตอร์หลายระดับแบบทีชนิด 3 เฟส นิยมใช้
เทคนิคการควบคุมสวิตซ์แบบขั้นบันได (Staircase) ดังรูปที่ 2 ซึ่ง
เทคนิคการควบคุมแบบนี้ไม่ถูกน าไปใช้กับอินเวอร์เตอร์แบบทชีนิด 
3 เฟส ที่มีระดับสูงกว่า 9 ระดับ [3][4] เนื่องจากเมื่อพิจารณาใน
รูปที่ 2 ซึ่งเป็นสัญญาณด้านออกของอินเวอร์หลายระดับแบบที
ชนิด 3 เฟส 17 ระดับ พบว่าที่ระดับแรงดันที่  5 หรือต่ ากว่า 
(พิจารณาสัญญาณรูปคลื่นสีแดง) รูปคลื่นสัญญาณด้านออกจะอยู่
บนเส้นของรูปคลื่นไซน์ แต่ถ้าพิจารณาสัญญาณด้านออกที่สูงกว่า
ระดับ 5 เป็นต้นไป ขนาดของแรงดันที่ได้จะสูงกว่าขนาดของ
รูปคลื่นไซน์ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจะท าให้ฮาร์มอนิกส์รวมสูง  

รูปที่ 2 สัญญาณด้านออก โดยใชเ้ทคนิคควบคุมสวิตซ์แบบขั้นบันได 
ของอินเวอร์เตอร์แบบทีชนิด 3 เฟส 17 ระดับ 
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 บทความนี้น าเสนอเทคนิคการเลื่อนมุมน ากระแสของการ
สวิตซ์ของอินเวอร์แบบทีชนิด 3 เฟส 17 ระดับ ซึ่งประยุกต์มาจาก
เทคนิคการควบคุมสวิตซ์แบบขั้นบันได เพื่อให้ระดับขั้นของแรงดัน
อยู่ในช่วงของรูปคลื่นสัญญาณไซน์ทุกระดับ เทคนิคนี้ได้ท าการ
ค านวณมุมน ากระแสของสวิตซ์ใหม่ เพื่อหาค่าที่เหมาะสมของ
ช่วงเวลาของการน ากระแสของสวิตซ์ทุกระดับขั้นแรงดัน  
 
2. เทคนิคการควบคุมสวิตซ์การเลื่อนมมุน ากระแสของสวิตซ์ 
 เทคนิคการควบคุมสวิตซ์แบบการเลื่อนมุมไดถู้กน าเสนอ เพื่อ
แก้ปัญหาสัญญาณด้านออกที่สูงกว่าระดบั 5 เป็นต้นไป ไม่ให้ขนาด
ของแรงดันที่ได้สูงกว่าขนาดของรูปคลื่นไซน์ ซึ่งจะท าให้ฮาร์มอนิ
กรวมสูงดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น บทความนี้ได้น าเสนอเทคนิคการ
เลื่อนมุมน ากระแสของการสวิตซ์ของอินเวอร์แบบทีชนิด 3 เฟส 
17 ระดับ โดยการค านวณหาค่าช่วงความกว้างของคาบเวลาที่
เหมาะสมทุกระดับแรงดัน โดยมีข้อก าหนดที่ส าคัญคือความกว้าง
ของคาบเวลาทุกระดับต้องอยู่บนเส้นของรูปคลื่นไซน์และแรงดัน
รวมของทั้ง 3 เฟส ต้องมีค่าเป็นศูนย์  
 รูปที่ 3 แสดงสัญญาณด้านออกของอินเวอร์เตอร์แบบทีชนิด 
3 เฟส 17 ระดับ ด้วยเทคนิคการเลื่อนมุมจะพบว่าความกว้างของ
คาบเวลาทุกระดับจะอยู่บนเส้นรูปคลื่นไซน์ โดยช่วงความกว้าง
ของคาบเวลาจะเพิ่มขึ้นตามความสูงของสัญญาณรูปคลื่นไซน์ โดย
สามารถก าหนดช่วงความกว้างของคาบเวลา 𝑇0−𝑇8 ได้ดังนี้ 

i. ระดับ 𝑇0 มีค่าความกว้างของคาบเวลา ก าหนดให้มี
ค่าเท่ากับ ∝1/2 

ii. ระดับ 𝑇1 และระดับ 𝑇2 มีค่าความกว้างของคาบเวลา
เท่ากัน ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ∝1  

iii. ระดับ 𝑇3 ระดับ 𝑇4 และระดับ 𝑇5 มีค่าความกว้างของ
คาบเวลาเท่ากัน ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ ∝2 

iv. ระดับ 𝑇6 และระดับ 𝑇7 มีค่าความกว้างของคาบเวลา
เท่ากัน ก าหนดให้มีค่าเท่ากับ 2 ∝1 

v. ระดับ 𝑇8 มีค่าความกว้างของคาบเวลา ก าหนดให้มี
ค่าเท่ากับ 2 ∝1+ 3 ∝2 
 

รูปที่ 3 สัญญาณด้านออก โดยใช้เทคนิคควบคุมสวิตซ์แบบการเลื่อนมุม 

ส าหรับอินเวอร์เตอร์แบบทีชนิด 3 เฟส 17 ระดับ 

 
 พิจารณาในรูปที่ 3 ค่าของ ∝2 จะอยู่ที่ต าแหน่งความสูง
ครึ่งหนึ่งของรูปคลื่นไซน์ (𝑇4) สามารถหาได้จาก 
 

𝛼2 = 𝜃(𝑖+1) − 𝜃𝑖                        (1) 
 

เมื่อ       
 

 𝜃𝑖 = sin−1(
2𝑖−1

𝑚−1
)                       (2) 

 
โดยที่ 
 
 𝑚 คือระดับของอินเวอร์เตอร์ 
      𝑖    คือระดับของแรงดัน เมื่อ ∝2 อยู่ท่ีระดับแรงดันเท่ากับ 4 

หรือ 𝑇4 

 
 
 
  ส าหรับค่าของ ∝1 สามารถหาได้จากสมการ 
 

∝1= 12 − 0.6 ∝2                       (3) 
 

 แทนค่า 𝑚 = 17, 𝑖 = 4 ในสมการ (1) (2) จึงได้ ∝2, ∝1 
 
                           𝛼2 = 𝜃5 − 𝜃4 
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                                             = sin−1( 9

16
) − sin−1( 7

16
) = 8.284˚ 

 

 และแทนค่า  𝛼2  ในสมการ (3) จึงได้ 
   
                            𝛼1 = 12 − 0.6𝛼2 = 7.029˚  
     
 

3. วงจรอินเวอร์เตอร์แบบทีชนิด 3 เฟส 17 ระดับ 
 วงจรอินเวอร์เตอร์ที่น าเสนอดังแสดงรูปที่ 4 ถูกปรับปรุง
วงจรในส่วนของวงจรดีซีลิงค์ โดยจ านวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ก าลังทีใ่ช้รวมทั้งหมดดังแสดงในตารางที่ 1 เมื่อท าการเปรียบเทียบ
อินเวอร์เตอร์แบบอ่ืนๆ [5][6][7] 
 

รูปที่ 4 วงจรอินเวอร์เตอร์แบบทีชนิด 3 เฟส 17 ระดับ 
 

ตารางที่ 1 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของอนิเวอร์เตอร์หลายระดับ 

แบบ MLI 
Flying 

Capacitor 
H-

Bridge 
Diode 
clamp 

General 
T-type 

Proposed 
T-type 

สวิตซ์ (ตัว) 48 30 48 18 20 

ตัวเก็บ
ประจุ (ตัว) 

12 6 8 - 4 

ไดโอด (ตัว) - 6 42 12 - 

 
 
 รูปที่  5 และรูปที่ 6 แสดงค่าแรงดันระหว่างสายและค่า
แรงดันเฟสที่เกิดจากการท างานของสวิตซ์ทั้งหมด 48 สภาวะ (0˚-
360˚) 
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รูปที่ 5 สภาวะการท างานของสวิตซ์ที่ 1-24 (0˚-180˚) 
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รูปที่ 6 สภาวะการท างานของสวิตซ์ที่ 25-48 (180˚-360˚)
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 ดีซีลิงค์ที่จ่ายให้อินเวอร์เตอร์ ถูกก าหนดด้วยการท างานของ
สวิตซ์ดังนี้ 
 I. สวิตซ์ S1, S2, S3, S4, S5 และ S6 ท าหน้าท่ีจ่ายแรงดัน
ให้โหลดขนาด 0 Vdc, 7 Vdc และ 8 Vdc 
 II. สวิตซ์ S7, S8 และ S9 ท าหน้าที่จ่ายแรงดันให้โหลด
ขนาด 1 Vdc, 2 Vdc, 3 Vdc, 4 Vdc, 5 Vdc, และ 6 Vdc  
 III. สวิตซ์ S10, S11, S12, S13, S14 และสวิตซ์ S15 ท า
หน้าที่แบ่งและเพิ่มแรงดันให้ได้ขนาด 0 Vdc, 1 Vdc, 2 Vdc, 3 
Vdc, 4 Vdc, 5 Vdc, 6 Vdc และ 7 Vdc 
 IV. สวิตซ์ S16 และสวิตซ์ 17 ท าหน้าที่แบ่งและเพิ่มแรงดัน
ให้ได้ขนาด 7 Vdc และ 8 Vdc 
 การค านวณหาค่าแรงดันระหว่างสายและค่าแรงดันเฟสของ
วงจรอินเวอร์เตอร์แบบทีชนิด 3 เฟส 17 ระดับ สามารถหาได้จาก
สมการ (4) และ (5) ตามล าดับ 

 
 

[

𝑉𝑎𝑏

𝑉𝑏𝑐

𝑉𝑐𝑎

] = [
1 −1 0
0 1 −1

−1 0 1
]   [

𝑉𝑎𝑔

𝑉𝑏𝑔

𝑉𝑐𝑔

]                        (4) 

 

[

𝑉𝑎𝑛

𝑉𝑏𝑛

𝑉𝑐𝑛

] =
1

3
[

2 −1 −1
−1 2 −1
−1 −1 2

] [

𝑉𝑎𝑔

𝑉𝑏𝑔

𝑉𝑐𝑔

]                       (5) 

 
โดยที ่

 
 𝑉𝑎𝑏 คือแรงดันระหวา่งสาย 𝑎 กับ 𝑏 

 𝑉𝑏𝑐  คือแรงดันระหวา่งสาย 𝑏 กับ 𝑐 
 𝑉𝑐𝑎  คือแรงดันระหวา่งสาย 𝑐 กับ 𝑎 

 𝑉𝑎𝑛 คือแรงดันของเฟส 𝑎  เทียบกับ 𝑛 

 𝑉𝑏𝑛   คือแรงดันของเฟส 𝑏 เทียบกับ 𝑛 
 𝑉𝑐𝑛   คือแรงดันของเฟส 𝑐 เทียบกับ 𝑛 
 𝑉𝑎𝑔    คือแรงดันที่จุด 𝑎 เทียบกับ 𝑔 
 𝑉𝑏𝑔   คือแรงดันที่จุด 𝑏 เทียบกับ 𝑔 
 𝑉𝑐𝑔    คือแรงดันที่จุด 𝑐 เทียบกับ 𝑔 

 
 รูปที่ 7 ถึงรูปที ่10 แสดงตัวอย่างทิศทางการไหลของกระแส
ในสภาวะที่ 8, 9, 47 และสภาวะที่ 48 โดยสามารถค านวณค่า

แรงดันระหว่างสายและค่าแรงดันเฟสได้จากสมการ (4) และ (5) 
ตามล าดับ 

 
รูปที่ 7 ทิศทางการไหลของกระแสในสภาวะที่ 8 

 

 รูปที่ 7 ค่าของแรงดันระหว่างสายที่ได้ 𝑉𝑎𝑏, 𝑉𝑏𝑐 , 𝑉𝑐𝑎 มีค่า
เท่ากับ 285V, -332.5V, 47.5V ตามล าดับ ส่วนแรงดันเฟสที่ได้ 
𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛, 𝑉𝑐𝑛 มีค่าเท่ากับ 79.2V, -205.8V, 126.7V ตามล าดับ 
 รูปที่ 8 ค่าของแรงดันระหว่างสายที่ได้ 𝑉𝑎𝑏, 𝑉𝑏𝑐 , 𝑉𝑐𝑎 มีค่า
เท่ากับ 332.5V, -332.5V, 0V ตามล าดับ และแรงดันเฟสที่ได้ 
𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛, 𝑉𝑐𝑛 มีค่าเท่ากับ 110.8V, -221.7V, 110.8V ตามล าดับ 
 รูปที่ 9 ค่าของแรงดันระหว่างสายที่ได้ 𝑉𝑎𝑏, 𝑉𝑏𝑐 , 𝑉𝑐𝑎 มีค่า
เท่ากับ -95V, -285V, 380V ตามล าดับ ส าหรับแรงดันเฟสที่ได้ 
𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛, 𝑉𝑐𝑛 มีค่าเท่ากับ -158.3V, -63.3V, 221.7V ตามล าดับ 
  รูปที่ 10 ค่าของแรงดันระหว่างสายที่ 𝑉𝑎𝑏, 𝑉𝑏𝑐 , 𝑉𝑐𝑎 มีค่า
เท่ากับ -47.5V, -285V, 332.5V ตามล าดับ ในขณะที่แรงดันเฟส 
𝑉𝑎𝑛, 𝑉𝑏𝑛, 𝑉𝑐𝑛 มีค่าเท่ากับ -126.7V, -79.2V, 205.8V ตามล าดับ 

 
รูปที่ 8 ทิศทางการไหลของกระแสในสภาวะที่ 9 

 
รูปที่ 9 ทิศทางการไหลของกระแสในสภาวะที่ 47 
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 รูปที่ 10 ทิศทางการไหลของกระแสในสภาวะที่ 48 
 
4. ผลจ าลองการท างาน 
 แบบจ าลองการของวงจรอินเวอร์เตอร์แบบทีชนิด 3 เฟส 17 
ระดับ โดยใช้โปรแกรม PSIM ก าหนดพารามเิตอรด์ังนี้ 
 โหลดที่ใช้เป็นมอเตอรเ์หนี่ยวน า (Squirrel-cage induction 
machine) มีค่า Rs=0.294 Ω, Ls= 1.39 mH, Rr=0.156 Ω, 
Lr=0.74 mH, และ Lm=41 mH มีแหล่งจ่ายแรงดันกระแสตรง 
จ านวน 3 ชุดคือ 142.5 Vdc, 190 Vdc, และ 380 Vdc มีสวติซ์ 
IGBT 20 ตัว และมีคาปาซิเตอร์ 4 ตัว ดังรูปที่ 11 
 การหาค่ามมุเพื่อควบคุมสวิตซ์แบบการเลื่อนมุม (พิจารณา

รูปที่ 3) ∝2 มีค่าเท่ากับ 8.284˚ ค านวณไดจ้ากสมการ (1) 
 ส าหรับค่าของ ∝1 สามารถหาได้จากสมการ (3) เมื่อได้ค่า 
∝1 และค่า  ∝2 ท าให้สามารถหาค่าความกว้างของคาบเวลาแต่ละ
ระดับได้ดังนี้ 
 

 ระดับ 𝑇0 มีค่าเท่ากับ 3.514° 

 ระดับ 𝑇1 และระดับ 𝑇2 ค่าเท่ากับ 7.029° 

 ระดับ 𝑇3 ระดับ 𝑇4  และระดับ 𝑇5 มีค่าเท่ากับ 8.284°  

 ระดับ 𝑇6 และระดับ 𝑇7 มีค่าเท่ากับ 14.059° 

 ระดับ 𝑇8 มีค่าเท่ากับ 38.91° 

 

 หลังจากได้ความกว้างของคาบเวลา ระดับ 𝑇0 ระดับ  𝑇1 

 ระดับ 𝑇2 ระดับ 𝑇3 ระดับ 𝑇4 ระดับ 𝑇5 ระดับ 𝑇6 ระดับ 𝑇7    และ
ระดับ  𝑇8 ครบทุกค่าแล้ว จึงน าไปท าการออกแบบก าหนดมุม
ควบคุมการท างานของสวิตซ์ในวงจร 
 ผลจ าลองการท างานในรูปที่ 12 แสดงให้เห็นว่าหลังท าการ
เลื่อนมุม สัญญาณแรงดันระหว่างสายด้านออกในระดับที่ 5, 6, 7 

และระดับที่ 8 จะอยู่บนรูปคลื่นไซน์ตลอดไซเคิ้ล โดยมีค่า THDv 
= 5.08 %, Vrms = 269.2 V, Vavg = 242.1 V, VL-L = 380.0 
V, และ Vphase = 219.4 V โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบกับ
เทคนิคการควบคุมแบบขั้นบันไดพบว่าค่าฮาร์มอนิกรวมที่ได้มีค่า
ต่ ากว่า และแรงดันด้านออกที่ได้มีค่าใกล้เคียงกับรูปคลื่นไซน์ดัง
แสดงในตารางที่ 2   
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รูปที่ 11 แบบจ าลองของอินเวอร์เตอร์ทีน่ าเสนอโดยใช้โปรแกรม PSIM 

 

 
รูปที่ 12 รูปคลื่นสัญญาณจากโปรแกรม PSIM 

(a) รูปคลื่นแรงดันจากเทคนิคแบบขั้นบันได (b) รูปคลื่นแรงดันจากเทคนิคการเลื่อนมุม (c) รูปคลื่นแรงดันไซน์
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคา่พารามิเตอรข์องสัญญาณด้านออก 

สัญญาณด้าน
ออก 

สัญญาณ 
คลื่นไซน์ 

ควบคุมด้วย
เทคนิคแบบ
ขั้นบันได 

ควบคุมด้วย
เทคนิคการ
เล่ือนมุม 

THDv  (%) 0.1 6.21 5.08 

Vrms.  (V) 268.8 283.7 269.2 

Vavg.   (V) 241.7 253.1 242.1 

VL-L    (V) 380.0 401.3 380.0 

Vphase  (V) 220.0 231.7 219.4 

 
5. สรุป 
 เทคนิคการเลื่อนมุมน ากระแสของสวิตซ์ที่น าเสนอใน
บทความนี้ แสดงใหเ้ห็นว่ารูปคลื่นสัญญาณด้านออกแต่ละระดับจะ
อยู่บนรูปคลื่นไซน์ตลอดไซเคิ้ล ซึ่งผลที่ได้จะท าให้ฮาร์มอนิกรวม
น้อยลงอยู่ที่ 5.08% เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เทคนิคการควบคุม
สวิตซ์แบบขั้นบันได ที่รูปคลื่นสัญญาณด้านออกในระดับสูง เริ่ม
ออกนอกรูปคลื่นไซน์ ท าให้มีฮาร์มอนิกรวม 6.21%  เทคนิคนี้
เหมาะกับอินเวอร์เตอร์แบบที ชนิดสามเฟส ที่ต้องการออกแบบให้
มีระดับสูงๆ อินเวอร์เตอร์ที่น าเสนอเกิดจากปรับปรุงโครงสร้าง
วงจรของดีซีลิงค์ของอินเวอร์เตอร์แบบที ชนิดสามเฟส โดยผลของ
การปรับปรุงท าให้สามารถลดฮาร์มอนิกรวมลงได้  
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หลังคาร่วมกับการผลิตน า้ร้อนโดยวิธีระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนแบบสั่น 

The Effect of Water Mass Flow Rate on Solar PV/T Rooftop Performance with Cooling 
by Oscillating Heat pipe 
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บทคัดย่อ 

งานวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาผลของอัตราการไหลน้้าที ่ม ีต่อสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาร่วมกับการผลิตน้้าร้อนโดยวิธีระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด โดยท่อความ
ร้อนเติมสารท้างาน R134a จ้านวน 25% ของปริมาตรส่วนท้าระเหยและท้าติดตั้งส่วนท้าระเหยกับด้านหลังแผงรับรังสี
อาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวขนาด 120 Wp เพื่อรับความร้อนจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปถ่ายเทให้กับน้้าระบายความร้อนในส่วน
ควบแน่นที่มีปั๊มน้้าหมุนเวียนน้้าไปเก็บไว้ในถังเก็บน้้าร้อนขนาด 140 L ในการทดลองท้าการศึกษาที่อัตราการไหลเชิงมวล 
2.5 L/min และ 3.0 L/min จากการศึกษาพบว่า ระบบระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนแบบสั่นที่ใช้อัตราการไหลน้้าผา่น
ส่วนควบแน่น 2.5 L/min สามารถลดอุณหภูมิลงได้สูงสุด 6.9 oC มีประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุด 14.21% ผลิตน้้าร้อน
ได้อุณหภูมิสูงสุดที่ 40.40 oC และมีประสิทธิภาพรวมของระบบท่ี 31.23% 

ค้าหลัก  ระบบผลิตไฟฟ้าและน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา ท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด การระบายความร้อน  
 
Abstract 
 The objective of this research is to study the effect of mass flow rate on performance of solar PV/T 
rooftop that used the oscillating heat pipe for cooling. The R134a was filled 25% of evaporation section 
volume and then installed the evaporation section behind the 120 Wp solar panel for heat receiving from 
solar panel transferred to the cooling water in condenser section of oscillating heat pipe. The water pump 
was circulated the water in 140 L of storage tank. In the experiment, the mass flow rate was investigated at 
2.5 L/min and 3.0 L/min. It was found that the cooling system with oscillating heat pipe at water cooling 
mass flow rate of 2.5 L/min could reduce the solar panel temperature to the max of 6.9 oC. The maximum 
solar panel efficiency was 14.21%. The system could generate the maximum temperature of hot water at 
40.40 oC. The overall efficiency of system was equal to 31.23%. 

ID064 
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Keywards: Solar PVT rooftop systems, Oscillating heat pipe, cooling 
 
1. บทน้า 
 ป ัจจ ุบ ันม ีการต ิดตั ้ง ระบบผล ิตไฟฟ ้าพล ังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีการสนับสนุน
จากหน่วยงานรัฐบาลเพื ่อให้อาคาร โรงงาน บ้านที ่อยู่
อาศัยสามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้ แต่ปัญหาอย่างหนึ่งเมื่อ
น้าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาติดตั ้งบนหลังคาคือเรื ่องของ
อุณหภูมิที ่เพิ ่มสูงขึ ้นจึงส่งผลท้าให้ประสิทธิภาพการผลิต
ไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง ดังนั้นจึงงานวิจัยมากมาย
ที่ท้าการศึกษาวิธีการลดอุณหภูมิของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขณะใช้งาน เช่น การระบายความร้อนด้วยน้้าหน้าแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ การระบายความร้อนด้วยน้้าผ่านหลัง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ การระบายความร้อนด้วยการติดท่อ
น้าความร้อนกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ ่งระบบที่มีการ
ร ะ บ า ย ค ว า ม ร ้อ น จ ะ ท้ า ใ ห ้ล ด อ ุณ ห ภ ูม ิข อ ง เ ซ ล ล์
แสงอาทิตย์ท้าให้ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้น 
และท้าให้อายุการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ยาวนานมาก
ยิ ่ง ขึ ้น ด ้ว ย  Wu.S et al. [1] ไ ด ้ท้ า การศ ึกษาการลด
อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยการระบายความร้อน
ด้วยน้้าผ่านใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งได้ท้าการทดลองปรับ
อ ัตราการไหลของน้้าที ่ระบายความร ้อนใต ้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ 3 อัตราการไหลที่ 0.03, 0.05 และ 0.07 kg/s 
จากการศึกษาพบว่าที่อัตราการไหลที่ 0.7 kg/s สามารถ
ลดอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดีที่สุดอุณหภูมิแผงอยู่
ระหว่าง 46.31-47.63 oC รองลงมาที่ 0.5 kg/s สามารถ
ลดอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดีที่สุดอุณหภูมิแผงอยู่
ร ะหว่าง  48.0-49.77 oC และที ่ 0 .3  kg/s สามารถลด
อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดีที่สุดอุณหภูมิแผงอยู่
ระหว่าง 51.15-53.49 oC ตามล้าดับ Redpath D. et al [2] 
ได้ท้าการศึกษาการใช้ท่อความร้อนในการระบายความ
ร้อนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการผลิตน้้าร้อนใช้เซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดผลึกร่วมขนาด 1.8 W มีการเก็บข้อมูล
อุณหภูมิน้้าเข้า-น้้าออก อุณหภูมิแวดล้อม ค่าความเข้ม
แสงอาทิตย์ และน้ามาวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางไฟฟ้า โดย
ใช้แผงเรียบ (FP-PVT) กับแผงแบบรวมแสง (CPC-PVT) จาก

การศึกษาทดลองระบบทั้งสองแบบเทียบกันพบว่าความ
เข ้มแสงม ีผลต ่ออ ุณหภูม ิน้้า เ ข ้า -น้้าออกก ับอ ุณหภูมิ
แวดล้อม ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของแผงแบบรวมแสง 
(CPC-PVT) 9.5% ร ะ บ บ แ ผ น เ ร ีย บ  (FP-PVT) 7.9% 
Shan.F et al. [3] ได้ท้าการศึกษาการระบายความร้อน
น้้าผ่านใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ โดยศึกษาอุณหภูมิน้้าที่
เข้าใต้เซลล์แสงอาทิตย์ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ผลึกเดี่ยวตั้ง
อัตราการไหลที่ 0.5 kg/s เก็บข้อมูลอุณหภูมิน้้าเข้าที่ 20, 
25 และ 30 oC จากการศึกษาพบว่าที่อุณหภูมิน้้าเข้าใต้
แผงเมื่อเทียบกับเวลา เมื่อน้้าเข้าใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
จ ะ ท้ า ใ ห ้อ ุณ ห ภ ูม ิน้้ า อ อ ก แ ผ ง เ พิ ่ม ขึ ้น  แ ล ะ ท้ า ใ ห้
ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง โดยที่อุณหภูมิ 20 oC 
จะท้าให้ประสิทธิภาพดีสุดรองลงมาที ่ 25 และ  30  oC 
Moradgholi.M et al. [4 ] ได ้ท้าการศึกษาการระบาย
ความร้อนให้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้ท่อความร้อน
ชนิดท่อเทอร์โมไซฟอน ซึ ่งภายในท่อมีสารท้างานเมทา
นอล (Methanol) โดยระบายความร้อนให้กับแผงเซลล์
อาทิตย์ชนิดผลึกเดี ่ยวขนาด 20 W ได้ท้าการทดลองใน
ประเทศอิหร่านท้าการเก็บข้อมูลตั้งแต่ 12 :00-13:00 น. 
จากการทดลองใช้ท่อความร้อนในการระบายแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ท้าให้อุณหภูมิใต้แผงเซลล์มีค่าลดลงเฉลี่ย 13 oC 
เมื ่อเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่ได้ท้าการติดตั้งท่อ
ความร้อน Zhang.B et al. [5] ได้ท้าการศึกษาการระบาย
ความร้อนให้กับเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้ท่อความร้อนในการ
ระบายความร้อนให้กับแผงรวมกับการผลิตน้้าร้อนในการ
ทดลองนี่ได้หาขนาดถังน้้าร้อนที่เหมาะสมกับระบบ โดย
ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวขนาด 195 W ได้ท้า
การทดลองขนาดถังขนาด 30 50 และ 80 ลิตร จากการ
ทดลองพบว่าขนาดถึงน้้า 50 ลิตร สามารถผลิตไฟฟ้าได้  
4.13 MJ ประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ที ่ติดท่อความ
ร้อนเฉลี่ยอยู่ที่ 14.59% ขนาดถังมากขึ้นจะท้าให้น้้าร้อน
ไ ด ้ช ้า ว ่า น้้ า ใ น ถ ัง ข น า ด เ ล ็ก  Wang.L et al. [6] ไ ด้
ท้าการศึกษาการใช้ท่อความร้อนติดใต้แผงระบายความร้อน
ให้กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวขนาด 195 W ได้ท้า
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การทดลองในประเทศจีนตั้งแต่ ปักกิ่ง ซุน หนานจิง ไหโข่ว 
และซีหนื่ง ได้ใช้ท้าการทดลองตามแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
จากการทดลองพบว่ าการทดลองในภู มิ ภาคของจี น
ประสิทธิภาพทางความร้อนเฉลี่ยในเมืองปังกิ่งอยู่ที่ 28.5% ชุน 
27.8% หนานจิง 27.3% ไหโช่ว 31.5% และ ซึหนิ่ง 28.3% 
ท้าให้ประสิทธิไฟฟ้าอยู่เฉลี่ยในเมืองปังกิ่งอยู ่ที ่ 13.6% 
ชุน 13.9% หนานจิง 13.8% ไหโช่ว 14.0% และ ซีหนิ่ง 
13.3% งานวิจัยของ Deng.Y et al [7] ได้ศึกการระบาย
ความร้อนด้วยท่อความร้อนขนาดเล็กท้าการติดใต้แผง
เชื่อมกับถังน้้า ซึ่งได้มีขนาดถึงน้้าอยู่ที่ 100 L แผงเซลล์
แสงอาทิตย ์ชนิดผล ึก เดี ่ยวขนาด 185 W ได ้ท้าการ
ทดลองหาประสิทธิภาพไฟฟ้า และประสิทธิภาพความ
ร้อน โดยได้ทดสอบใน 4 ฤดูกาล ได้แก่ใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้
ร ่วง ฤดูร ้อน และฤดูหนาว ได้ท้าทดสอบการระบาย
ระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนขนาดเล็กเชื่อมติดกับ
ถังน้้า พบว่าในในช่วงฤดูใบไม้ผลิ (เดือนพฤษภาคม) และ
ฤดูใบไม้ร่วง (เดือนตุลาคม) พบว่าสามารถท้าน้้าร้อนได้
สูงกว่า 43 oC และสูงสุดที่ 50 oC ประสิทธิภาพการท้า
ความร ้อน เท ่าก ับ  25 . 6% และส ูงส ุดที ่ 36 . 8% มี
ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าการผลิตไฟฟ้ามีค ่าอยู ่ในช่วง 
12.4 ถึง 15.1% และประสิทธิภาพรวมของระบบมีค่า
อยู ่ในช่วง 37.9 ถึง 47.3% ตามล้าดับ ในช่วงฤดูร้อน 
(สิงหาคม) ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิสูงว่า 
58.7 oC เมื ่อค่าความเข้มแสงอาทิตย์มีค่า เท่ากับ 17 
MJ/m2day เนื่องจากมีอุณหภูมิแวดล้อมมีการสูญเสีย
ความร้อนน้อยว่าจึง เป็นเหตุผลท้าให้อุณหภูมิน้้าเพิ่ม
ส ูงขึ ้นอย ่า ง ร วด เ ร ็วอ ีกทั ้ง อ ุณหภ ูม ิแผงก ็ม ีค ่า ส ูงขึ ้น
เช่นกันในช่วงฤดูหนาว(ธันวาคม)ประสิทธิภาพแผง
เซลล์แสงอาทิตย์มีค่าประมาณ 15% ซึ่งมีค่าสูงสุดเมื่อ
เปรียบเทียบกับฤดูอื่นๆ แต่ประสิทธิภาพกลับมีค่าน้อย
ที่สุดเพียง 20% และสามารถท้าน้้าร้อนได้เพียง 30 oC 
เนื่องจากอุณหภูมิน้้าเริ่มต้น และอุณหภูมิแวดล้อมมีค่า
ต่้ากว่าจึงแนะน้าให้มีการใช้ระบบปั๊มความร้อนร่วมด้วย
เพื ่อ ให ้ส ามารถท้าน้้ า ร ้อน ให ้ไ ด ้อ ุณหภ ูม ิต ามความ
ต้องการ 
 จากงานวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นพบว่ายังมีการศึกษา

การระบายความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
บนหลังคาค่อนข้างน้อย ดังนั้นผู้ วิจัยจะได้ท้าการศึกษา
อัตราการไหลของน้้าระบายความร้อนของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโดยใช้ท่อความร้อนแบบ
สั่นปลายปิดในการระบายความร้อน 
 
2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 เซลล์แสงอาทิตย์  
 เ ซลล์ แส งอาทิ ตย์ เ ป็ นสิ่ งประดิ ษฐ์ ก รรมทาง
อิเลคทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอุปกรณ์ส้าหรับเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการน้าสารกึ่ง
ตัวน้า เช่น ซิลิกอน ซึ่งมีราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนพื้นโลก
มาผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตให้เป็นแผ่นบาง
บริสุทธิ์ และทันทีท่ีแสงตกกระทบบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์รังสี
ของแสงที่มีอนุภาคของพลังงานประกอบที่เรียกว่า โฟตอน 
(Proton) จะถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ใน
สารกึ่งตัวน้าจนมีพลังงานมากพอที่จะกระโดดออกมาจากแรง
ดึงดูดของอะตอม (atom) และเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ดังนั้น
เมื่ออิเล็กตรอนเคลื่อนที่ครบวงจรจะท้าให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรง
ขึ้น 

ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์สูงสุดสามารถแสดง
การค้านวณจากสมการ 

𝜂𝑃𝑉 =
𝑃

𝐼𝑇𝐴𝑃𝑉
𝑥 100           (1) 

 

เมื่อ 𝜂𝑃𝑉    คือ  ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์, % 
 𝑃        คือ  ก้าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้, W 
𝐼𝑇     คือ ค่าความเข้มรังสีแสงอาทิตย์, W/m2 
𝐴𝑃𝑉  คือ  พื้นที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์, m2 

 
2.2 การระบายความร้อนของแผงเซลล์แสงอาทิตย ์
        ในการทดลองจะใช้ท่อความร้อน(Heat Pipe) ดึง
ความร้อนออกจากน้้าที ่ร ับความร้อนมาจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ โดยท่อความร้อนอาศัยการถ่ายเทความร้อน
โดยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสารที่บรรจุอยู่ภายในท่อ
ซึ่งไม่ต้องอาศัยพลังงานจากภายนอก มีการท้างานคือของ
ไหลที่อยู่ภายในท่อเมื่อได้รับความร้อนจะระเหยกลายเป็น
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ไอจากส่วนท้าระเหยจะน้าเอาความร้อนนั้นส่งถ่ายจาก
ไปสู ่อ ุณหภูม ิต่้ากว ่าจากนั ้นไอจะควบแน่นกลายเป็น
ของเหลวอีกครั ้งและไหลกลับสู่ปลายท่อที่มีอุณหภูมิสูง
เกิดเป็นวัฎจักร [9] 
 การถ่ายเทความร้อนโดยใช้ของเหลว(น้้า)เป็นสาร
ตัวกลางในการรับความร้อนไม่เกิดการเปลี ่ยนสถานะ
สามารถค้านวณจากสมการ 

𝑄𝑐 = �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑜 − 𝑇𝑓𝑖)                           (2) 
 

เมื่อ   𝑄𝑐  คือ ความร้อนที่ระบายออกจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์, W 

�̇� คือ อัตราการไหลเชิงมวลของน้้า, kg/s 
𝐶𝑝 คือ ความจุความร้อนจา้เพาะ, kJ/kg oC 
𝑇𝑓𝑜  คือ อุณหภูมิน้้าออก, oC 
𝑇𝑓𝑖  คือ อุณหภูมิน้้าเข้า, oC 

 
2.3 ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั งบนหลังคา
ร่วมกับการผลิตน ้าร้อน 
 ในการทดลองนี้ระบบจะผลิตทั้งไฟฟ้าและความร้อน
(น้้าร้อน) เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ ดังนั้นในส่วนความร้อนที่
สามารถผลิตน้้าร้อนได้ 𝑄𝑆  (W) สามารถหาได้จากสมการ  
 

𝑄𝑆 =
𝑀𝐶𝑝(𝑇𝑆

𝑡+∆𝑡−𝑇𝑆)

∆𝑡
  (3) 

 

เมื่อ 𝑇𝑆
𝑡+∆𝑡 คือ อุณหภูมิน้้าร้อนในถังเก็บน้้าร้อนท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อ

เวลาเปลี่ยนไป (oC)  
     𝑇𝑆 คือ อุณหภูมิน้้าร้อนในถังเก็บน้้าร้อน (oC) 
     ∆𝑡 คือ เวลาที่เปลี่ยนไป (sec)  
     𝑀 คือ มวลของน้้าร้อนในถังเก็บน้้าร้อน (kg)  
 

ประสิทธิภาพรวมของระบบ 𝜂𝑠𝑦𝑠 สามารถหาได้จากสมการ 
  

𝜂𝑠𝑦𝑠 =
∑ 𝑄𝑠+∑ 𝑃+∑ 𝑊𝑝

∑ 𝐼𝑇𝐴𝑐𝛥𝑡
𝑥 100          (4) 

 
พลังงานสุทธิของระบบ (Etotal) สามารถค้านวณไดจ้ากสมการ
ที่ (5) 

Etotal = PPVT + Qs - WP  (5) 

PPVT คือ ก้าลังที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการระบายความ
ร้อน (W) 
Qs    คือ การถ่ายเทความร้อนที่ได้จากถังเก็บน้้าร้อน (W) 
WP   คือ งานจากปั๊มน้้า (W) 

 

3. วิธีการด้าเนินการ 
 งานวิจัยนี้ท้าการทดสอบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ผลึกเดี่ยวขนาดก้าลังไฟฟ้า 120 Wp บริเวณใต้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ท้าการติดท่อแลกเปลี่ยนความร้อนแบบสั่น
ปลายปิดวางท่อตามแนวยาวของแผง ท่อความร้อนแบบ
สั่นปลายปิดที่ใช้สารท้างาน R-134a อัตราส่วนการเติม 
25% ของส่วนท้าระเหยติดตั ้งไว้ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
เพื่อดึงความร้อนออกและถ่ายเทไปยังส่วนควบแน่นที่มีปั๊ม 
ดีซีแรงดัน 12 V ขนาด 6 W ปั๊มน้้าไหลผ่านที่อัตราการ
ไหล 2.5 L/min และ 3.0 L/min เพื่อรับความร้อนและไป
ถ่ายเทให้น้้าในถังเก็บน้้าร้อนหุ้มฉนวนอย่างดีขนาด 140 L 
ดังแสดงในรูปที่ 1 และรูปที่ 2 

 
รูปที่ 1 การติดตั้งระบบระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนแบบสั่น 

 

 
รูปที่ 2 ท่อความรอ้นแบบสั่นติดตัง้บริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เช่ือม

ติดกับกล่องน้้า 
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 ติดตั้งจุดวัดค่าต่างๆ และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลดังแสดง
ในรูปที่ 3 โดยท้าการติดตั้งสายวัดอุณหภูมิ Thermocouple 
Type K ติดตามจุดต่างๆ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ทีต่ิดกับท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิด วัดอุณหภูมิ
ท่อสั่นปลายปิดในกล่องน้้า วัดค่าความเข้มแสงแดด วัด
อุณหภูมิน้้าในถังน้้า วัดไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
และวัดอุณหภูมิแวดล้อม 

 
รูปที่ 3 ต้าแหน่งติดต้ังวัดอุณหภูมิและตวัแปรต่างๆ 

 ในการทดสอบได้ท้าการเก็บบันทึกข้อมูลทุก 5 นาที 
ทดสอบที่สภาวะใช้งานตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 16:00 น สถานที่
ทดสอบระบบระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนแบบสั่น
ปลายปิด ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จังหวัดเชียงใหม่ (18.85o N. 99.00o E) โดยปรับเปลี่ยนอัตรา
การไหลของน้้าที่ 2.5 และ 3 L/min เพื่อศึกษาอุณหภูมิของ
แผงเซลล์อาทิตย์ ประสิทธิภาพทางไฟฟ้าของแผง ความร้อนท่ี
สามารถระบายออกจากแผง อุณหภูมิน้้าร้อนที่ผลิตได้ รวมทั้ง
ประสิทธิภาพรวมของระบบ โดยการติดตั้งดังแสดงในรูป 4 

 
รูปที่ 4 ระบบที่ใช้ในการทดสอบ 

 

4. ผลและวิเคราะห์การทดลอง  
4.1 อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

ในการทดลองกรณีอัตราการไหลน้้าผ่านส่วนควบแน่น 
2.5 L/min ใช้ข้อมูลสภาพอากาศในวันที่ 3 มิถุนายน 2561 
ตั้ งแต่ เวลา 09:00–16:00 น. ดั งแสดงในรูปที่  5 โดยมี
อุณหภูมิอากาศเฉลี่ย 35.79 oC ค่ารังสีอาทิตย์สูงสุดเกิดขึ้น
เมื ่อเวลา 11:15 น. มีค่า 792.47 W/m2 มีค่าเฉลี่ยทั้งวันที่ 
638.95 W/m2  

 

 
รูปที่ 5 สภาพอากาศ อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการระบายความ

ร้อนที่อัตราการไหล 2.5 L/min และไมม่ีการระบายความร้อน 
 

เมื่อพิจารณาค่ารังสีอาทิตย์กับอุณหภูมิสิ่งแวดลอ้ม
พบว่าในช่วงเวลา 9:30 น. มีเมฆบังค่ารังสีแสงอาทิตย์มีค่า
น้อยเมื่อผ่านไป 15 นาที เมฆได้เคลื่อนตัวออกท้าให้ค่ารงัสี
แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิแวดล้อม ในเวลา 11:00 น. 
มีเมฆมาบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์ค่ารังสีแสงอาทิตย์มีค่าน้อย 
เมื่อผ่านไป 10 นาที ค่ารังสีแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นตามอณุหภูมิ

267



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

แวดล้อม เนื ่องจากเมฆออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
พิจารณาอุณหภูมิแผงพบว่า กรณีใช้ท่อความร้อนแบบสั่น
ระบายความร้อนอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์มีค่าต่้ากว่า
กรณีไม่มีการระบายความร้อนในทุกๆช่วงเวลา โดยสามารถ
ลดอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด 6.90 oC (อุณหภูมิ
แผงไม่ระบายความร้อน 59.90 oC อุณหภูมิแผงระบาย
ความร้อน 53.00 oC) ในเวลา 11:15 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ค่ารังสี
อาทิตย์สูงสุดส่งผลท้าให้ความร้อนและอุณหภูมิที่เกิดขึ้น
บริเวณใต้แผงสูงถึง 59.90 oC สารท้างานที่บรรจุในท่อความ
ร้อนแบบสั่นเกิดการเดือดและถ่ายเทความร้อนไปยังส่วน
ควบแน่นได้ดี แต่ในช่วงที่ค่ารังสีอาทิตย์มีค่าน้อยๆและลด
ต่้าลงในช่วงเช้าๆและเย็นพบว่าระบบระบายความร้อนด้วย
ท่อความร้อนแบบสั่นสามารถลดอุณหภูมิแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ลงได้เพียงเล็กน้อย เนื่องจากอุณหภูมิแผงต่้าท้า
ให้สารท้างานท่ีบรรจุในท่อความร้อนเกิดการเดือดน้อยลงท้า
ให้เกิดการถ่ายเทความร้อนไปยังส่วนควบแน่นได้น้อยลงตาม
ไปด้วย โดยเมื่อพิจารณาอุณหภูมิที่สามารถลดลงได้เฉลี่ยทั้ง
วันมีค่าอยู่ที่ 1.95 oC  

รูปที่ 6 เป็นการทดสอบที่อัตราการไหลน้้าผ ่าน
ส่วนควบแน่น 3.0 L/min ใช้ข้อมูลสภาพอากาศในวันที่  
5 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09:00–16:00 น. โดยมีอุณหภมูิ
อากาศเฉลี่ย 36.18 oC ค่ารังสีอาทิตย์สูงสุดเกิดขึ้นเมื่อเวลา 
13:45 น. มีค่า 908.92 W/m2 มีค่าเฉลี่ยทั้งวันที่  639.62 
W/m2 พฤติกรรมการลดลงของอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์
กรณีที่ใช้ท่อความร้อนแบบสั่นระบายความร้อนเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับที่อัตราการไหลน้้าที่  2.5 L/min โดย
สามารถลดอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด 6.10 oC 
(อุณหภูมิแผงไม่ระบายความร้อน 66.65 oC อุณหภูมิแผง
ระบายความร้อน 60.55 oC) ในเวลา 11:05 น.  

 

 
รูปที่ 6 สภาพอากาศ อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการระบายความ

ร้อนที่อัตราการไหล 3.0 L/min และไมม่ีการระบายความร้อน 
  

ค่ารังสีแสงอาทิตย์กับอุณหภูมิแวดล้อมตั้งแต่เริ่มการ
ทดลองที่เวลา 9.00 น.ค่ารังสีแสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นจนถึงเวลา
14.00 น. มีเมฆบังจนจบการทดลองท้าให้ค่ารังสีแสงอาทิตย์
กับอุณหภูมิแวดล้อมน้อยตามไปด้วย ตั้งแต่เวลา 14:30 น. 
เป็นต้นไปพบว่าอุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์กรณีระบาย
ความร้อนด้วยท่อความร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่ากรณีที่ไม่มีการ
ระบายความร้อนสาเหตุเนื่องมาจากในช่วงเวลาดังกล่าวค่า
รังสีอาทิตย์มีค่าน้อยมากจากการมีเมฆบังตลอดเวลาท้าให้
อุณหภูมิแผงต่้าส่งผลท้าให้สารท้างานท่ีบรรจุในท่อความร้อน
ไม่เกิดการเดือดท้าให้ไม่สามารถถ่ายเทความร้อนไปสู่ส่วน
ควบแน่นได ้จ ึงเกิดการสะสมความร้อนบริเวณใต้แผง 
ในขณะที่แผงที่ไม่มีท่อความร้อนระบายความร้อนแผงมี
การถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศรอบแผงท้าให้แผงมี
อุณหภูมิลดลง โดยเมื่อพิจารณาอุณหภูมิที่สามารถลดลงได้
เฉลี่ยทั้งวันมีค่าอยู่ที่ 2.77 oC 

 

4.2 ความร้อนที่ระบายออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 พิจารณาค่าความร้อนที่สามารถระบายออกจาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยการใช้ท่อความร้อนแบบสั่นที่
อ ัตราการไหลน้้าผ ่านส ่วนควบแน่น 2.5 L/min และ 3.0 
L/min ดังแสดงในรูปที่ 7 พบว่า อัตราการระบายความร้อน
จะเพิ่มขึ้นตามค่ารังสีอาทิตย์ในรูปที่ 5 และ รูปที่ 6 โดยกรณี
อัตราการไหลน้้าผ่านส่วนควบแน่น 3.0 L/min ในช่วงเช้า
สามารถระบายความร้อนออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้
มากกว่ากรณีอัตราการไหล 2.5 L/min โดยมีค่าสูงสุด 
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272.15 W และ 226.80 W ตามล้าดับ แต่กรณีอัตราการไหล 
3.0 L/min จะมีอัตราการระบายความร้อนได้น้อยกว่าที่
อัตราการไหล 2.5 L/min ตั้งแต่เวลา 14:30 น. เนื่องจาก
ท้องฟ้ามีเมฆบังท้าให้อุณหภูมิแผงต่้าและท่อความร้อนแบบ
สั่นถ่ายเทความร้อนได้น้อยลงถึงติดลบ โดยเมื่อพิจารณาทั้ง
วันพบว่า ที่อัตราการไหลน้้า 3.0 L/min สามารถระบาย
ความร้อนได้รวม 4.16 MJ/day สูงกว่าที่อัตราการไหลน้้า 
2.5 L/min ที่สามารถระบายความร้อนได้ 3.51 MJ/day ซึ่ง
ผลจากการระบายความร้อนดังกล่าวกรณีการระบายความ
ร้อนที่อัตราการไหล 2.5 L/min สามารถผลิตน้้าร้อนได้ 40.40 
oC จากอุณหภูมิน้้าในถังเก็บน้้าร้อนเริ่มต้น 28.50 oC สูง
กว่าที่อัตราการไหล 3.0 L/min ที่ผลิตน้้าร้อนได้ที่อุณหภูมิ 
39.20 oC จากอุณหภูมิน้้าในถังเก็บน้้าร้อนเริ่มต้น 27.90 oC 
ดังแสดงในรูปที่ 8 
 

 
รูปที่ 7 อัตราความร้อนที่ระบายออกจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยท่อ

ความร้อนแบบสั่นทีอ่ัตราการไหลน้้า 2.5 L/min และ 3.0 L/min 
 

 
รูปที่ 8 อุณหภูมิน้า้ในถังกรณีระบายความร้อนด้วยทอ่ความร้อนแบบ

สั่นที่อัตราการไหลน้้า 2.5 L/min และ 3.0 L/min 

4.3 ก้าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้และประสิทธิภาพแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์

ก้าลังไฟฟ้าที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตได้
ทั้งกรณีมีท่อความร้อนแบบสั่นระบายความร้อนและไม่มี
การระบายความร้อนจะมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน
คือ จะเพิ่มขึ้นตามค่ารังสีอาทิตย์ตามรูปที่ 5 และรูปที่ 6 
โดยจากรูปที่ 9 เป็นก้าลังไฟฟ้าจากการระบายความร้อน
ที่อัตราการไหลน้้าผ่านส่วนควบแน่นของท่อความร้อน
แบบสั่นที่ 2.5 L/min เปรียบเทียบกับแผงท่ีไม่มีการระบาย
ความร้อน พบว่าการระบายความร้อนสามารถผลิตก้าลังไฟฟ้า
ได้สูงสุดที่ 84.74 W (เฉลี่ยทั้งวัน 66.25 W) ที่เวลา 11:15 น. 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีค่ารังสีอาทิตย์สูงสุด และมีค่าสูงกว่าแผงที่ไม่
มีการระบายความร้อน 3.60 W ที่ผลิตก้าลังไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 
81.14 W (เฉลี่ยทั้งวัน 64.22 W) ณ  เ ว ล า เ ด ีย ว ก ัน  เ มื ่อ
พิจารณาประสิทธ ิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์พบว่าจะมีแนวโน้มตรงข้ามกับก้าลังไฟฟ้าที่
ผลิตได้เนื่องจากเมื่อค่ารังสีอาทิตย์มีค่าสูงจะส่งผลท้าให้
ก้าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและท้าให้อุณหภูมิแผงสูงขึ ้นด้วยซึ ่ง
ส่งผลท้าให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง โดยกรณีใช้
ท่อความร้อนแบบสั่นระบายความร้อนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 14.21% (เฉลี่ย 10.53%) สูงกว่ากรณีไม่มีชุดระบาย
ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 12.79% (เฉลี่ย 10.20%) 
คิดเป็นเปอร์ เซนต์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้น 
13.58%  

ในกรณีใช้อัตราการไหลน้้าผ่านส่วนควบแน่นของ
ท่อความร ้อนแบบสั ่นที ่ 3.0 L/min ได ้ผลการทดลอง
เช่นเดียวกับที่อัตราการไหล 2.5 L/min โดยสามารถผลิต
ก้าลังไฟฟ้าได้สูงสุดที่ 82.90 W (เฉลี่ยทั้งวัน 63.59 W) ซึ่ง
เป็นช่วงเวลาที่มีค่ารังสีอาทิตย์สูงสุด และมีค่าสูงกว่าแผงที่
ไม่มีการระบายความร้อน  2.83 W ที่ผลิตก้าลังไฟฟ้าได้
สูงสุดที ่ 79.07 W (เฉลี ่ยทั ้งวัน 60.74 W) เมื ่อพิจารณา
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
พบว ่าจะม ีแนวโน ้มตรงข ้ามก ับก้าล ัง ไฟฟ ้าที ่ผล ิต ไ ด้
เ นื ่อ ง จาก เมื ่อค ่า ร ัง ส ีอ าท ิตย ์ม ีค ่า ส ูง จะส ่งผลท้า ใ ห้
ก้าลังไฟฟ้าเพิ ่มขึ ้นและท้าให้อุณหภูมิแผงสูงขึ ้นด้วยซึ ่ง
ส่งผลท้าให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดลง โดยกรณีใช้

269



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ท่อความร้อนแบบสั ่นระบายความร้อนมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 12.61% (เฉลี่ย 10.22%) สูงกว่ากรณีไม่มีชุดระบาย
ความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 11.95% (เฉลี่ย 9.77%) 
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที ่เพิ่มขึ้น 
7.19% ดังแสดงในรูปที่ 10 

 
รูปที่ 9 ก้าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่มีการระบาย
ความร้อนและแผงที่มีการระบายความรอ้นด้วยท่อความร้อนแบบสั่นที่

อัตราการไหลน้้า 2.5 L/min 
 

 
รูปที่ 10 ก้าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่มีการระบาย
ความร้อนและแผงที่มีการระบายความรอ้นด้วยท่อความร้อนแบบสั่นที่

อัตราการไหลน้้า 3.0 L/min 

 
 เมื่อพิจารณาพลังงานสุทธิตามสมการที่ 5 ซึ่งผลรวม
พลังงานสุทธิเกิดจากผลรวมของก้าลังไฟฟ้าที่ผลิตได้และ
ความร้อนที่ได้จากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิน้้าร้อนในถังเก็บน้้า
ร้อนหักลบด้วยพลังงานที่ใส่เข้าไปในปั๊มน้้าขนาด 6 W โดย
แยกเป็นตามอัตราการไหลพบว่า ที่อัตราการไหลน้้าผ่านส่วน
ควบแน่นของท่อความร้อนแบบสั่น 2.5 L/min มีพลังงานสุทธิ 

5.05 MJ/day สูงกว่ากรณีไม่มีการระบายความร้อนที่มี
พลังงานสุทธิ เพียง 1.64 MJ/day สาเหตุที่สู งกว่าเยอะ 
เนื่องจากการระบายความร้อนได้ความร้อนเพิ่มในการผลิตน้้า
ร้อนนั่นเอง ซึ่งในกรณีอัตราการไหลน้้าที่ 3.0 L/min ก็เป็นใน
ลักษณะเดียวกันท่ีมีพลังงานสุทธิ 5.63 MJ/day สูงกว่ากรณี
ไม่ระบายความร้อนที่มีพลังงานสุทธิเพียง 1.55 MJ/day และ
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพรวมของระบบระหว่าง 2  อัตราการ
ไหลพบว่า ที่อัตราการไหล 2.5 L/min ให้ประสิทธิภาพรวม
ของระบบ 31.23% สูงกว่ากรณีระบายความร้อนที่อัตราการ
ไหล 3.0 L/min ที่มีประสิทธิภาพรวมของระบบ 25.20% 
แสดงดังในตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดลอง 

 
 

5. สรุปผล 
 จากการศึกษาสามารถสรุปผลของอัตราการ
ไหลน้้าที ่ม ีต ่อสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาร่วมกับการผลิตน้้าร้อนโดย
วิธีระบายความร้อนด้วยท่อความร้อนแบบสั ่น  ได้ว่า ที่
อัตราการไหล 2.5 L/min สามารถลดอุณหภูมิแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ลงได้สูงสุด 6.90 oC ท้าให้ผลิตก้าลังไฟฟ้าได้
เพิ ่มขึ ้น 3.60 W คิดเป็นประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่
เ พิ ่ม ขึ ้น  13.58% จาก เด ิมม ีประส ิทธ ิก า รผล ิต ไฟฟ ้า 
12.79% เป ็น  14.21% และสามารถผล ิตน้้ า ร ้อนจาก
อุณหภูมิ 28.50 oC เพิ่มขึ้นเป็น 40.40 oC ท้าให้ได้พลังงาน
สุทธิรวม 5.05 MJ/day คิดเป็นประสิทธิรวมของระบบ
สูงสุด 31.23%  

Without 
cooling

Cooling ผลต่าง Without 
cooling

Cooling ผลต่าง

อุณหภูมแิผง

สูงสุด ( oC )
59.90 53.00 6.90 66.65 60.55 6.10

ก าลังไฟฟ้าสูงสุด
 (W)

81.14 84.74 3.60 79.07 82.90 3.83

ประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้า 

(%)
12.79 14.21

เพ่ิมข้ึน 
13.58%

11.95 12.61
เพ่ิมข้ึน 
7.19%

พลังงานสุทธิ 
(MJ/day)

1.64 5.05 3.41 1.55 5.63 4.08

ประสิทธิภาพ
รวมของระบบ 

(%)
10.13 31.23 21.10 9.57 34.77 25.20

กรณีอัตราการไหลน้ า 2.5 L/min กรณีอัตราการไหลน้ า 3.0 L/min
รายละเอียด
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าและน้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยการระบาย
ความร้อนด้วยน้้าเปรียบเทียบกับกรณีที่ไม่มีการระบายความร้อน ในการทดลองใช้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด Poly-
crystalline ขนาดพิกัดก้าลังไฟฟ้าสูงสุด 250 Wp พื้นที่ 1.627 m2 จ้านวน 2 แผง โดยแผงที่ติดตั้งชุดระบายความรอ้นจะใช้ปัม๊
หมุนเวียนน้้าจากถังเก็บน้้าร้อนขนาด 100 L ที่อัตราการไหล 2 L/min เพื่อระบายความร้อนออกจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 
จากการทดลองพบว่าชุดระบายความร้อนด้วยน้้าสามารถลดอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ลงได้สูงสุด 25.73 oC สามารถเพิ่ม
ก้าลังไฟฟ้าท่ีผลิตได้สูงสุดที่ 25.50 W มีประสิทธิภาพของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นสูงสุด 15.06% สามารถผลิตน้้าร้อนใน
ถังเก็บน้้าร้อนได้สูงสุด 53.40 oC  

ค้าหลัก  การเพิ่มสมรรถนะ ระบบผลิตไฟฟ้าและน้้าร้อน การระบายความร้อนด้วยน้้า  
 
Abstract 

This research aims to study the performance of solar photovoltaic/thermal system with water 
cooling comparing with non-cooling. In the experiment used 2 panels of poly-crystalline solar photovoltaic 
that had 250 Wp of maximum power and each panel area of 1.627 m2. In case of cooling system, the water 
pump was used for circulating the water cooling from 100 L of storage tank at the mass flow rate of 2 L/min. 
From the results, it was found that the water cooling system could decrease the maximum solar module 
temperature about 25.73 oC. The acquired maximum power would be 25.50 W and the solar module 
efficiency would be increased 15.06% respectively. The water cooling system could produce the maximum 
temperature of hot water in storage tank at 53.40 ° C.  

Keywords:  Performance enhancement, Solar Photovoltaic/Thermal System, Water cooling 
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1. บทน้า 
 การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับความนิยม
เป็นอย่างมากในประเทศไทย ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลที่
รับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตได้ในราคาสูง และการแข่งขันในด้านธุรกิจ
ของบริษัทเอกชน เนื่องจากการผลิตไฟฟ้าด้วยโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์มีต้นทุนท่ีต่้า และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  
 ก้าลังไฟฟ้าสูงสุดของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์มักจะ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามค่ารังสีอาทิตย์และสภาพเง่ือนไข
อื่น ๆ เช่น อุณหภูมิของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์อย่างมาก และยังท้า
ให้อายุการการใช้งานของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงอีกด้วย 
ดังนั้นโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงจะต้องมีการ
ระบายความร้อนที่ดี การระบายความร้อนของโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์สามารถท้าได้โดยการถ่ายเทความร้อนผ่าน
ตัวกลาง เช่น น้้าหรืออากาศ กรณีใช้น้้าเป็นตัวกลางจะติดตั้ง
ท่อน้้าใต้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์และให้น้้าไหลผ่านท่อเพื่ อ
แลกเปลี่ยนความร้อนหรือการฉีดพ่นน้้าให้ผ่านบริเวณหน้า
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ส่วนกรณีใช้อากาศเป็นตัวกลางจะ
ติดตั้งครีบหรือใช้พัดลมระบายความร้อนใต้โมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อให้อากาศไหลผ่าน เป็นต้น ระบบเหล่านี้จะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งานโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ให้สูงข้ึน [1] มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการระบายความ
ร้อนของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ เช่น  
 นิคม ผึ่งค้า และคณะ [2] ศึกษาการเพิ่มสมรรถนะของ
แผงโซลาร์เซลล์โดยการลดอุณหภูมิแผงโซลาร์เซลล์  ชนิด
ซิลิกอนผลึกเดี่ยวรุ่น BP253 ศึกษาร่วมกับระบบหล่อเย็น 2 
ระบบ คือระบบหล่อเย็นด้วยน้้า และระบบหล่อเย็นด้วยแผ่น
ครีบ ส้าหรับระบบหล่อเย็นด้วยน้้าศึกษาที่อัตราการไหลของ
น้้าในช่วงต่าง ๆ คือ 2.88x106 3.60x106 4.24x106 และ 
5.88x106 m3/s ส่วนระบบหล่อเย็นด้วยแผ่นครีบศึกษาใน
สภาพอากาศไหลเวียนแบบธรรมชาติผลการทดลองพบว่า 
กรณีใช้ระบบหล่อเย็นด้วยน้้าที่อัตราการไหล 4.24x106 
m3/s ให้ผลดีที่สุด รองลงมาเป็นที่อัตราการไหล 5.88x106  
3.60x106 และ 2.88x106 m3/s ตามล้าดับ เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบระบบหล่อเย็นด้วยน้้าและระบบหล่อเย็นด้วย
แผ่นครีบสามารถลดอุณหภูมิโซลาร์เซลล์ลงได้ 23.15 ๐C 

และ 10.70 ๐C ตามล้าดับ ซึ่งส่งผลให้แผงโซลาร์เซลล์มี
ประสิทธิภาพการท้างานทางไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0.46% และ 
0.32% ตามล้าดับ และท้าให้แผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิต
ก้าลังไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น 7.26% และ 5.39% ตามล้าดับเมื่อ
เปรียบเทียบกับแผงโซลาร์เซลล์ที่ใช้งานโดยปราศจากระบบ
หล่อเย็น  
 ประภาพิทย์ บุญหล้า และคณะ [3] ศึกษาผลของการ
ระบายความร้อนบนผิวหน้าแผงต่อประสิทธิภาพของแผง
โซลาร์เซลล์ ซึ่งได้ท้าการทดสอบด้วยการพ่นน้้าบนผิวหน้า
แผงโซลาร์เซลล์ 2 ชนิด คือ แผงชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอนขนาด 
40 W และแผงชนิดอะมอร์ฟัสขนาด 40 W ในแต่ละการ
ทดสอบประกอบไปด้วยแผงควบคุม คือแผงที่ท้างานใน
สภาวะปกติ และแผงทดสอบ คือแผงที่ติดตั้งระบบพ่นน้้า 
จากข้อมูลพบว่าน้้าสามารถลดอุณหภูมิในการท้างานของแผง
ได้เป็นอย่างดี โดยจากการทดสอบของแผงชนิดผลึกเดี่ยว
ซิลิกอนและแผงชนิดอะมอร์ฟัสนั้นในการทดสอบแผงผลึก
เดี่ยว แผง PV ควบคุมจะมีค่าเฉลี่ยอุณหภมูิเท่ากับ 43.31 ๐C 
และแผง PV ทดสอบจะมีค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเท่ากับ 30.79 ๐C 
ซึ่งตลอดระยะเวลาในการทดสอบนั้นแผง PV ทดสอบจะมี
อุณหภูมิต่้ากว่ากว่าแผง PV ควบคุมโดยเฉลี่ย 28.66% 
ส้าหรับการทดสอบแผงอะมอร์ฟัสนั้น แผง PV ควบคุมจะมี
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเท่ากับ 48.18 ๐C และแผง PV ทดสอบจะมี
ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิเท่ากับ 30.53 ๐C ซึ่งตลอดระยะเวลาในการ
ทดสอบ แผง PV ทดสอบจะมีอุณหภูมิต่้ ากว่าแผง PV 
ควบคุมโดยเฉลี่ย 36.59% และจากการลดอุณหภูมิของแผง
ด้วยวิธีการพ่นน้้าบนผิวหน้าของแผงในแต่ละการทดสอบ
พบว่ามีผลต่อประสิทธิภาพในการท้างานของแผง เมื่อ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างแผงควบคุมและแผง
ทดสอบ พบว่าแผงทดสอบจากการทดสอบแผงชนิดผลึก
เดี่ ย วซิ ลิกอนและแผงชนิดอะมอร์ฟั สมีค่ า เฉลี่ ยของ
ประสิทธิภาพที่ เพิ่มขึ้นเท่ากับ 10.05% และ 7.74% 
ตามล้าดับ  
 สิริชัย ปัญญาสมาธิ [4] ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบโซลาร์เซลล์ที่ใช้โซลาร์เซลล์ชนิดซิลิกอนแบบผลึก
เดี่ยว (Single Crystalline Solar Cell) โดยการออกแบบ
แผงระบายความร้อนแบบท่อขดเซอร์เพนไทน์และน้าไป
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ประกอบติดตั้งที่ด้านหลังแผงโซลาร์เซลล์เพื่อดึงความร้อน
ออกจากแผงโซลาร์ เซลล์มาใ ช้งานในรูปของน้้ าร้ อน
ผลการวิจัยพบว่าการออกแบบท่อขดเซอร์เพนไทน์ต้นแบบให้
มีระยะห่างระหว่างท่อเป็น 10 cm มีการระบายความร้อนได้
ดีที่สุดและมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 43 - 50 ๐C 
จากการจ้าลองระบบโดยการต่อแผงระบายความร้อนจ้านวน 
6 แผงในแบบต่างๆ 4 แบบ พบว่าปัจจัยหลักในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพทั้งทางไฟฟ้าทางระบบน้้าร้อนขึ้นอยู่กับอัตรา
การไหลเ ชิงมวลและค่ ารั งสีดวงอาทิตย์ที่ ตกกระทบ
ประสิทธิภาพโดยรวมของระบบในทุกแบบจะเพิ่มขึ้นเมื่อมี
อัตราการไหลเชิงมวลและค่ารังสีดวงอาทิตย์มากขึ้นอัตราการ
ไหลเชิงมวลต่อพื้นที่ที่เหมาะสมคือ 0.0352 kg/m2·s การ
เพิ่มอัตราการไหลเชิงมวลที่มากเกินกว่านี้ท้าให้ประสิทธิภาพ
โดยรวมของระบบเพิ่มขึ้นไม่มากนัก นอกจากนี้ในการต่อ
อนุกรมกันไม่ควรจะต่อเกิน 3 แผงเนื่องจากการต่ออนุกรม
กัน 3 แผง จะให้อุณหภูมิของน้้าขาออกสูงประมาณ 40 - 55 
oC และมีประสิทธิภาพโดยรวมของระบบสูงกว่า 30% การ
ต่อมากกว่า 3 แผง จะท้าให้ประสิทธิภาพของระบบน้้าร้อน
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ประสิทธิภาพของระบบโซลาร์เซลล์จะ
ลดลง ซึ่งโดยรวมแล้วประสิทธิภาพรวมจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก
จึงไม่ควรต่ออนุกรมเกิน 3 แผง และเมื่อน้าไปเปรียบเทียบ
กับระบบที่ไม่มีการระบายความร้อนโดยน้้าแล้ว พบว่าระบบ
โซลาร์เซลล์แบบผสมระบบผลิตน้้ารอ้นจะมีประสิทธิภาพของ
ระบบโซลาร์เซลล์สูงกว่าประมาณ 1.20 - 1.45% 
 ปัจจุบันเริ่มมีการใช้น้้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
โดยปกติจะมีความต้องการใช้น้้าร้อนที่อุณหภูมิ 40 - 70 oC  
เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค ห้องครัวเพื่อช่วยในการขจัด
คราบไขมันบนจาน หรือภาชนะท้าอาหารท้าให้ประหยัด
น้้ายาล้างจาน และยังช่วยในการฆ่าเช้ือโรค อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ ห้องซักรีด และสระว่ายน้้า 
 จากงานวิจัยและขีดจ้ากัดของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 
งานวิจัยนีจ้ึงมีความมุ่งหวังที่จะลดปริมาณความร้อนสะสมใต้
โมดลูเซลล์แสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตไฟฟ้าด้วยการระบายความร้อนโดยการใช้น้้าเป็น
ตัวพาความร้อน และน้าน้้าร้อนท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 

2. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตไฟฟ้าและน้้าร้อนด้วย
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ และเพิ่มประสิทธิภาพโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ น้้าร้อนที่ผลิตได้สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์ 
2.1 โมดูลเซลล์แสงอาทิตย ์
 โมดลูเซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
สร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า
โดยตรง ด้วยการน้าของสารกึ่งตัวน้า ชนิด N-Type และ P-
Type ที่มีช่องว่างพลังงาน (Energy Band Gap) เช่น ซิลิกอน
(Si), แกลเลี่ยมอาเซไนด์(GaAs), เจอร์เมเนียม(Ge) เป็นต้น  
ส่วนใหญ่จะใช้สารกึ่งตัวน้าคือ ซิลิคอน(Si) เนื่องจากเป็นธาตุ
ที่มีอยู่มากและราคาถูก จึงมีการศึกษาและพัฒนาให้มีการใช้
งานอย่างกว้างขวางในเชิงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
 ปั จ จั ยที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ภ าพของ โมดู ล เ ซลล์
แสงอาทิตย์ อุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ความเข้มรังสี
อาทิตย์  มุมของรังสีอาทิตย์ที่ตกกระทบต่อโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลท้าให้ประสิทธิภาพของ
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ขณะท้างานเฉลี่ยอยู่ที่ 10 - 15% การ
วิจัยและพัฒนาในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นไปที่ปัจจัยดังกล่าว ซึ่ง
ประสิทธิภาพการท้างานของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์จะแปร
ผันตรงกับอุณหภูมิของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 
 ประสิทธิภาพสูงสุดของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์สามารถ
ค้านวณได้จากสมการ (1) 

Pvη  = 
 

100 x ]
x AI

P
[

PvT

max   (1) 

Pvη  คือ ประสิทธิภาพสูงสุดโมดูลเซลลแ์สงอาทิตย์ (%) 
Pmax  คือ ก้าลังสูงสุดโมดลูเซลล์แสงอาทติย์ (W) 
IT  คือ ค่ารังสีอาทิตย์ (W/m2) 
APv  คือ พื้นทีโ่มดูลเซลล์แสงอาทิตย์ (m2) 
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2.2 การถ่ายเทความร้อน 
การถ่ายเทความร้อนที่มีตัวกลางเป็นของเหลวเมื่อได้รับ

ความร้อน และไม่เกิดการเปลี่ยนสถานะจะสามารถค้านวณ
อัตราการถ่ายเทความร้อนได้ดังสมการ (2) 

Cooling
•
Q  = W

•
m Cpw(Tfo,Pv – Tfi,Pv)  (2) 

Cooling

•
Q  คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนโมดลูเซลล์แสงอาทิตย์ 

(W) 

W

•
m    คือ อัตราการไหลของน้้า (kg/s) 
Cpw     คือ ค่าความจุความร้อนจ้าเพาะของน้้า (J/kg·K) 
Tfo,Pv    คือ อุณหภูมิน้้าออกจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ (oC) 
Tfi,Pv     คือ อุณหภูมิน้้าเข้าโมดลูเซลล์แสงอาทิตย์ (oC) 

อัตราการถ่ายเทความร้อนที่ถังเก็บน้้าร้อนสามารถ
ค้านวณได้จากสมการที่ (3) 

S
•
Q  = tΔ

)T(TCM S
Δt+t

SPwS   (3) 

S
•
Q  คือ อัตราการถ่ายเทความร้อนท่ีถงัเก็บน้้าร้อน (W) 
Ms คือ ปริมาณน้า้ในถังเก็บน้้าร้อน (kg) 
Ts

t+∆t
 คือ อุณหภูมิน้้าในถังเก็บน้้าร้อนเมือ่เวลาเปลี่ยน (oC) 

Ts คือ อุณหภูมิน้้าในถังเก็บน้้าร้อน (oC) 
∆t คือ เวลา (s) 

ประสิทธิภาพทางความร้อนของระบบระบายความร้อน
สามารถค้านวณได้จากสมการที่ (4) 

Coolingη  = 100 x ]
x AI

Q
[

PvT

Cooling
•

  (4) 

Coolingη คือ  ประสิทธิภาพทางความร้อน โมดูล เซลล์

แสงอาทิตย์ (%) 

พลังงานสุทธิของระบบ (Enet) สามารถค้านวณได้จาก
สมการที่ (5) 

Enet = PPvT + Qs - WPump  (5) 

PPvT  คือก้าลังที่ได้จากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ (W) 
Qs คือการถ่ายเทความร้อนที่ได้จากถังเก็บน้้าร้อน (W) 
WPump คืองานจากปั๊มน้้า (W) 

การติดตั้งชุดระบายความร้อนใต้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 
โดยน้้าจะเข้าด้านล่างโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์และไหลออก
ด้านบน ดังรูปที่ 1 โดยจะบังคับทิศทางการไหลของน้้าโดยใช้
กล่องน้้าดังรูปที่ 2 

 
 

รูปที่ 1 ไดอะแกรมกล่องระบายความรอ้น 

 
 

รูปที่ 2 ทิศทางการไหลของน้้าในกลอ่งระบายความร้อน 

3. วิธีการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ท้าการทดสอบกับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ชนดิ 
Poly-crystalline ขนาดก้าลังไฟฟ้าสูงสุด 250 Wp พื้นที่
โ มดู ล เ ซลล์ แสงอาทิ ตย์  1 . 627  m2 จ้ านวน  2  แผง 
ประกอบด้วยแผงที่ติดตั้งชุดระบายความร้อนและไม่ได้ติดตั้ง
ชุดระบายความร้อน โดยแผงที่ระบายความร้อนจะใช้กล่อง
น้้าบังคับทิศทางการไหลของน้้าขนาด 1.00 m x 1.65 m ติด
ใต้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งน้้าจะดึงความร้อนออกจากโมดลู

Tfi,Pv 

Tfo,Pv 

Tfi,Pv 

Tfo,Pv 
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เซลล์แสงอาทิตย์ได้โดยใช้ปั๊มน้้า DC 12 V ขนาด 18 W ปั๊ม
น้้าผ่านกล่องระบายความร้อนใต้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่
อัตราการไหลของน้้า 2 L/min เพื่อหมุนเวียนน้้าไปเก็บในถัง
เก็บน้้าร้อนขนาด 100 L ที่หุ้มฉนวนอย่างดีแสดงดังรูปที่ 3 
โดยการระบายความร้อนใต้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ใช้อัตรา
การไหลของน้้าตามมาตรฐาน ASHRAE STANDARD 93-
2003 [5] 1.2 L/min·m2  

จากรูปที่ 4 แสดงการเก็บข้อมูลเพื่อวัดและบันทึกผล
จุดต่างๆ วัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมคัปเปิล Type-K ได้แก่
อุณหภูมิ โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์(จุด1) อุณหภูมิน้้าเข้าโมดูล
เซลล์ แสงอาทิตย์ (จุด2 ) อุณหภูมิ น้้ าออกโมดูล เซลล์
แสงอาทิตย์ (จุด 3) อุณหภูมิน้้าในถังเก็บน้้าร้อน(จุด 4) 
อุณหภูมิแวดล้อม(จุด 5) วัดความเข้มรังสีอาทิตย์ตามแนว
ระนาบโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่มุมเอียง 10 องศา โดยใช้ 
Pyranometer ยี่ ห้ อ  Apogee(จุ ด  6 ) ( Resolution ±1 
W/m2)  ต่ อกั บ เครื่ อ งบั นทึ กข้ อมู ล  Data logger และ
คอมพิวเตอร์ วัดอัตราการไหลของน้้าโดยใช้ Rotameter 
(จุด 7) (Resolution ±1% L/min) และวัดก้าลังไฟฟ้าที่ผลิต
ได้โดยใช้ Solar module analyzer (จุด 8)  

 

 
 

รูปที่ 3 การติดตั้งชุดทดสอบ 
 

 
 

รูปที่ 4 ไดอะแกรมและการตรวจวัดของระบบ 
 

  ในการทดสอบใช้ข้อมูลวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เริ่ม
ตั้งแต่เวลา 9:00 – 16:00 น. มุมเอียงในการทดสอบ 10 
องศา หันหน้าโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ไปทางทิศใต้ สถานที่
ทดสอบ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัด
เชียงใหม่ 

4. ผลและวิเคราะห์ผลการทดลอง 
4.1 อุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 

จากรูปที่ 5 ค่ารังสีอาทิตย์มีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ จนสูงสุดที่
เวลา 13:45 น. ซึ่งมีค่ารังสีอาทิตย์สูงสุดอยู่ที่ 908.92 W/m2 
หลังจากนั้นเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเมฆมาบดบัง 
ส่วนอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมที่ 9:00 น. มีค่าเท่ากับ 30.00 oC 
สูงสุดที่เวลา 14.05 oC มีค่าเท่ากับ 38.00 oC และมีอุณหภูมิ
สิ่งแวดล้อมเฉลี่ยตลอดทั้งวันเท่ากับ 34.83 oC   
 

 
 

รูปที่ 5 ผลของการระบายความร้อนที่มผีลต่ออุณหภูมิโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย ์
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เมื่อพิจารณาอุณหภูมิของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
เปรียบเทียบระหว่างกรณีมีชุดระบายความร้อนใต้โมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์และกรณีไม่มีชุดระบายความร้อนใต้โมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ พบว่าเมื่ออุณหภูมิน้้าเข้าโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
เริ่มต้นท่ี 27.20 oC กรณีมีชุดระบายความร้อนอุณหภูมิโมดูล
เซลล์แสงอาทิตย์จะมีค่าต่้ากว่ากรณีไม่มีชุดระบายความร้อน
ตลอดเวลาตั้งแต่ 9:00 – 14:10 น. โดยมีอุณหภูมิต่้ากว่า
เฉลี่ย 20.03 oC และสูงสุด 25.73 oC ที่เวลา 10:10 น. แต่
หลังจากเวลา 14 :10 น. เป็นต้นไปพบว่า โมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์กรณีไม่มีชุดระบายความร้อนมีอุณหภูมิที่ต่้ากว่า
กรณีมีชุดระบายความร้อน เนื่องจากอุณหภูมิน้้าที่เข้าไป
ระบายความร้อนใต้โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงกว่า
อุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ จึงเป็นการถ่ายเทความร้อน
จากน้้ าที่ เ ข้ ามาระบายสู่ โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แทน 
ขณะเดียวกันโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์กรณีไม่มีชุดระบายความ
ร้อนในช่วงเวลาดังกล่าว อุณหภูมิของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
มีค่าสูงกว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจึงเกิดการถ่ายเทความร้อน
จากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์สู่อากาศแวดล้อมท้าให้อุณหภูมิ
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง โดยอุณหภูมิ โมดูล เซลล์
แสงอาทิตย์กรณีไม่มีการระบายความร้อนจะมีอุณหภูมิเฉลี่ย 
51.68 oC ส่วนกรณีมีการระบายความร้อนเฉลี่ย 54.44 oC 
ซึ่งอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์กรณีไม่มีการระบายความ
ร้อนจะมีอุณหภูมิต่้ากว่ากรณีมีการระบายความร้อนเฉลี่ย 
2.76 oC และถ้าพิจารณาอุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
ตลอดทั้งวันกรณีมีชุดระบายความร้อนกับกรณีไม่มีชุดระบาย
ความร้อนพบว่า อุณหภูมิโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์กรณีมีการ
ระบายความร้อนมีอุณหภูมิเฉลี่ย 49.98 oC ส่วนกรณีไม่มี
การระบายความร้อนเฉลี่ย 64.11 oC ซึ่งอุณหภูมิโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์กรณีมีการระบายความร้อนจะมีอุณหภูมิต่้ากว่า
กรณีไม่มีการระบายความร้อนเฉลี่ย 14.13 oC      

4.2 อัตราการถ่ายเทความร้อนและประสิทธิภาพทางความ
ร้อนของโมดลูเซลล์แสงอาทิตย์ 

จากรูปที่ 6 เมื่อพิจารณาในส่วนของอัตราการถ่ายเท
ความร้อนด้วยน้้า พบว่าช่วงเวลา 9:00 – 14:10 น. อัตรา
การถ่ายเทความร้อนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 694.07 W และที่ 9:15 

น. มอีัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุด 2,205.15 W เนื่องจาก
เป็นช่วงตอนเช้าน้้าที่เข้าไประบายความร้อนมีอุณหภูมิต่้า
ส่วนโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่สูงน้้าจึงสามารถดึง
ความร้อนออกจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดี แต่หลังจาก
เวลา 14:10 น. มีอัตราการถ่ายเทความร้อนเฉลี่ยอยู่ที่ -7.61 
W เนื่องจากน้้าไม่สามารถดึงความร้อนออกจากโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ได้ แต่กลับเป็นน้้าที่ถ่ายเทความร้อนคืนกลับสู่
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แทน 

 
รูปที่ 6 อัตราการถ่ายเทความร้อนของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการ

ระบายความร้อน 
 

รูปที่ 7 ประสิทธภิาพทางความร้อนของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการ
ระบายความร้อน 

ในรูปที่ 7 แสดงประสิทธิภาพทางความร้อนของ
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าช่วงเวลา 9 :00 – 14:10 น. 
ประสิทธิภาพทางความร้อนเฉลี่ยอยู่ที่ 61.21% แต่หลังจาก
เวลา 14:10 น. พบว่าประสิทธิภาพทางความร้อนของโมดูล
เซลล์แสงอาทิตย์อยู่ท่ี  -9.72% ซึ่งมีค่าที่ติดลบเนื่องจากน้้าท่ี
ไประบายความร้อนมีอุณหภูมิที่สูงและไม่สามารถดึงความ
ร้อนออกจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ได้  
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4.3 อัตราการถ่ายเทความร้อนและอุณหภูมิน ้าที่ถังเก็บน ้า
ร้อน 

จากรูปที่ 8 เมื่อพิจารณาในส่วนของอัตราการถ่ายเท
ความร้อนที่ถังเก็บน้้าร้อน พบว่าเวลา 9:00 – 14:15 น. 
อัตราการถ่ายเทความร้อนที่ถังเก็บน้้าร้อนเฉลี่ย 680.44 W 
และที่ 9:15 น. มีอัตราการถ่ายเทความร้อนสูงสุด 2,205.15 
W เนื่องจากเป็นช่วงตอนเช้าน้้าที่เข้าไประบายความร้อนมี
อุณหภูมิต่้าส่วนโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่สูงน้้าจึง
สามารถดึงความร้อนออกจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ได้ดีท้า
ให้ได้อุณหภูมิน้้าในถังที่สูง แต่หลังจากช่วงเวลา 14:15 น. มี
อัตราการถ่ายเทความร้อนที่ถังเก็บน้้าร้อนเฉลี่ย -33.50 W 
เนื่องจากน้้าไม่สามารถดึงความร้อนออกจากโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ได้ แต่กลับเป็นน้้าที่ถ่ายเทความร้อนคืนกลับสู่
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แทน ท้าให้อุณหภูมิน้้าขาเข้าถังเก็บน้้า
ร้อนมีอุณหภูมิต่้ากว่าอุณหภูมิน้้าขาออกถังเก็บน้้าร้อน และ
เมื่อพิจารณาอัตราการถ่ายเทความร้อนที่ถังเก็บน้้าร้อนเฉลี่ย
ตลอดทั้งวันมีค่าเท่ากับ 512.46 W  

 

 
รูปที่ 8 อัตราการถ่ายเทความร้อนที่ถังเก็บน้้าร้อน 

พิจารณาอุณหภูมิน้้าในถังเก็บน้้าร้อน อุณหภูมิน้้า
เริ่มต้น 27.20 oC และสูงขึ้นเรื่อยๆ จนสูงสุดที่เวลา 14:20 
น. อุณหภูมิน้้า 54.40 oC แต่หลังจากเวลา 14 :20 น. 
อุณหภูมิน้้าเริ่มคงที่เนื่องจากค่ารังสีที่ลดลง และที่เวลา 
16:00 น. อุณหภูมิน้้าเท่ากับ 53.40 oC แสดงดังรูปที่ 9 

 
รูปที่ 9 อุณหภูมิน้า้ในถังเก็บน้้าร้อน 

4.4 ก้าลังไฟฟ้าโมดลูเซลล์แสงอาทิตย์ 
จากรูปที่ 10 สังเกตเห็นได้ว่าก้าลังไฟฟ้าของโมดูลเซลล์

แสงอาทิตย์จะแปรผันตรงกับค่ารังสีอาทิตย์ แต่อย่างไรก็ตาม
ก้ าลั ง ไฟฟ้าจะแปรผกผันกับอุณหภูมิของ โมดูล เซลล์
แสงอาทิตย์ ที่ค่ารังสีอาทิตย์เดียวกันการลดอุณหภูมิเซลล์
แสงอาทิตย์จะท้าให้ก้าลังไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 

 

 
รูปที่ 10 ก้าลังไฟฟ้าโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์กรณีระบายความร้อนและ

ไม่ระบายความร้อน 

 
รูปที่ 11 ผลต่างของก้าลังไฟฟ้าสูงสุดระหว่างโมดูลที่มีการระบายความ

ร้อนกับไม่มีการระบายความร้อน 
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การวิเคราะห์ก้าลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นระหว่างโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ ไม่มีการระบายความร้อนกับโมดู ลเซลล์
แสงอาทิตย์ที่มีการระบายความร้อน อุณหภูมิน้้าเริ่มต้น 
27.20 oC พบว่าช่วงเวลา 9 :00 – 14:10 น. โมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ที่ชุดระบายความร้อนสามารถผลิตก้าลังสูงสุด
เฉลี่ย 178.05 W ซึ่งมากกว่าโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไมม่ีการ
ระบายความร้อนเฉลี่ย 160.23 W คิดเป็นผลต่างของ
ก้าลังไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 17.82 W แสดงดังรูปที่ 11 และที่เวลา 
11:45 น. สามารถเพิ่มก้าลังไฟฟ้าสูงสุด 25.50 W เนื่องจาก
เป็นช่วงเวลาที่น้้าสามารถดึงความร้อนออกจากโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ได้มากที่สุด แต่หลังจากเวลา 14:10 น. พบว่า
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ ไม่มีการระบายความร้อนจะให้
ก้าลังไฟฟ้าเฉลี่ย 87.27 W ซึ่งมากกว่าโมดลูเซลล์แสงอาทิตย์
ที่ระบายความร้อนเฉลี่ย 86.07 W  เนื่องจากอุณหภูมิน้้าที่
น้าระบายความร้อนมีอุณหภูมิที่สูงจึงไม่สามารถดึงความร้อน
ออกจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ได้ แต่กลับเป็นน้้าที่ถ่ายเท
ความร้อนให้กับโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์แทน  

พิจารณาพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้กรณมีีการระบายความ
ร้อนให้พลังงานไฟฟ้าตลอดทั้งวันเท่ากับ 1.08 kWh ส่วน
กรณีไม่มีการระบายความร้อนให้พลังงานไฟฟ้าตลอดทั้งวัน
เท่ากับ 0.99 kWh ซึ่งกรณีมีการระบายความร้อนให้พลังงาน
ไฟฟ้าตลอดทั้งวันมากกว่ากรณีไม่มีการระบายความร้อน
เท่ากับ 0.09 kWh   

4.5 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าโมดูลเซลล์แสงอาทิตย ์
จากรูปที่ 12 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าของโมดูล

เซลล์แสงอาทิตย์กรณีมีการระบายความร้อนและกรณีไม่มี
การระบายความร้อนพบว่าช่วงเวลา 9:00 – 14:10 น. โมดูล
เซลล์แสงอาทิตย์กรณีมีการระบายความร้อนและกรณีไม่มี
การระบายความร้อนให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าร้อน
เฉลี่ยอยู่ที่ 15.00, 13.50% ตามล้าดับ เนื่องจากน้้าสามารถ
ดึงความร้อนออกจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ได้ แต่หลังจาก
เวลา 14:10 น. โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่มีการระบายความ
ร้อนให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 14.85% ส่วนโมดูล
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีการระบายความร้อนให้ประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 14.58%  ซึ่งกรณีที่ระบายความร้อนให้

ประสิทธิภาพการระบายความร้อนน้อยกว่าโมดูลที่ระบาย
ความร้อน เนื่องจากน้้าที่ไประบายความร้อนไม่สามารถดึง
ความร้อนออกจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ได้ 

พิจารณาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของ
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์กรณีมีการระบายความร้อนกับกรณีไม่
มีระบายความร้อน ที่ช่วงเวลา 9:00 – 14:10 น. พบว่ามี
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเท่ากับ 11.07%
เพิ่มขึ้นมากสุด 15.06% แต่หลังจากเวลา 14:10 น. กรณีมี
การระบายความร้อนมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ย -
1.81% โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์กรณีไม่มีการระบายความร้อน
ให้ประสิทธิภาพที่มากกว่าเนื่องจาก น้้าไม่สามารถดึงความ
ร้อนออกจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ได้  และเมื่อพิจารณา
ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเปรียบเทียบระหว่าง
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์กรณีมีการระบายความร้อนกับกรณีไม่
มีระบายความร้อนเฉลี่ยตลอดทั้งวันมีค่าเท่ากับ 7.74% 
แสดงดังรูปที่ 13 

 
รูปที่ 12 ประสิทธภิาพการผลิตไฟฟ้าของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
รูปที่ 13 ผลต่างประสิทธิภาพทางความร้อนของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์

ที่มีการระบายความร้อนกับไม่ระบายความร้อน 
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จากผลการทดลองที่กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปผล
ของชุดระบายความร้อนที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพของ
โมดลูเซลล์แสงอาทิตย์ดังแสดงในตารางที่ 1 

จากตารางที่ 1 พลังงานสุทธิของระบบผลิตไฟฟ้าและ
น้้าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์โดยการระบายความร้อนด้วยน้้า 
เมื่อค้านวณจากสมการที่ (5) พบว่าพลังงานท่ีได้จากโมดลู

เซลล์แสงอาทิตยม์ีค่าเท่ากับ 3,933.18 kJ/day และพลังงาน
ที่ได้จากถังเก็บน้้าร้อนมีค่าเท่ากับ 13,067.63 kJ/day โดย
ใช้ปั๊มในการหมุนเวียนน้้าเข้าไประบายใต้โมดูลเซลล์แสง 
อาทิตย์ใช้พลังงานเท่ากับ 453.60 kJ/day ดังนั้นจึงสามารถ
ค้านวณพลังงานสุทธิของระบบไดเ้ท่ากับ 16,547.21 kJ/day 
หรือ 16.55 MJ/day

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลการทดสอบโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์กรณีมีการระบายความร้อนและไม่มีการระบายความร้อน
เฉลี่ยตลอดทั งวัน 

5. สรุป 
 จากการศึกษาใช้ชุดระบายความร้อนติดตั้งบริเวณใต้
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับกรณีไม่มีชุดระบาย
ความร้อน สามารถสรูปได้ดังนี้ 
 กรณีติดตั้งชุดระบายความร้อนสามารถลดอุณหภูมิ
โมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ได้สูงสุด 25.73 oC เฉลี่ยทั้งวัน 14.13 
oC  ท้าให้ผลิตก้าลังไฟฟ้าสูงสุด 25.50 W เฉลี่ยทั้งวัน 12.90 
W โดยประสิทธิภาพของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มขึ้นสูงสุด 
15.06%  
 ในด้านการระบายความร้อนและการผลิตน้้าร้อน ระบบ
สามารถระบายความร้อนออกจากโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์
เฉลี่ย 512.46 W มีประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนเฉลี่ย 
42.86% สามารถเพิ่มอุณหภูมิน้้าร้อนในถังเก็บน้้าร้อนจาก 
27.20 oC เป็น 53.40 oC  และมีพลังงานสุทธิของระบบ 
16.55 MJ/day 

 

 

 

รายการสัญลักษณ์และตัวย่อ 
ตัวย่อ 
η

 Efficiency 

P Power 
I Solar radiation 
A Area 
•
Q  Heat transfer rate 
•

m  Flow rate 

Cp Specific heat 
T Temperature 
∆t Time 
M Mass 

ตัวห้อย 
 Pv Photovoltaic module 

Max Maximum 
w Water 
fo Fluid outlet 
fi Fluid inlet 
s Storage 

System 
TPv 

(OC) 
∆TPv 

(OC) 

P 
(W) 

∆P 
(W) 

elecη
(%) 

∆ elecη  
(%) 

Cooling
•
Q
(W) 

Coolingη

(%) 
S

•
Q  
(W) 

TS 

(OC) 
Enet 

(kJ/day) 

Cooling 49.98 

14.13 

154.24 

12.90 

14.89 

7.74 

512.46 42.86 512.46 53.40 

16,547.21 
Without 
cooling 

64.11 141.35 13.85 - - - - 
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สมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบโดยใช้ของไหลกราฟีนนาโน 
เป็นสารท างาน 

Thermal Performance of Flat Plate Solar Collectors using Graphene Nano-
Fluid as a Working Fluid 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบที่ใช้ของไหลกราฟีนนาโนเป็นสารท างาน ใน
การทดลองใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบขนาด 0.15 m2 จ านวน 2 ชุด ชุดแรกใช้ของไหลกราฟีนนาโนที่ความเข้มข้น 
0.1% w/w เป็นสารท างาน และชุดที่สองใช้น้ าเป็นสารท างานเพื่อเปรียบเทียบผลการทดลอง ท าการทดสอบตามมาตรฐานการ
ทดสอบ ASHRAE Standard 93-2003 ที่อัตราการไหลสารท างาน 0.0367 kg/s·m2 จากการทดสอบพบว่า ความร้อนที่ได้รับ
จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์และสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบท่ีใช้ของไหลกราฟีนนาโนเป็นสารท างานมีค่าสูงกว่า
กรณีใช้น้ าเป็นสารท างานทุกช่วงอุณหภูมิสารท างานเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์ โดยสมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่ใช้ของไหล 
กราฟีนนาโน มีค่า 𝐹𝑅()𝑒 = 0.734 และ 𝐹𝑅𝑈𝐿 = 7.360 W/m2  

ค าหลัก  ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรยีบ ของไหลกราฟีนนาโน สมรรถนะทางความร้อน 
 
Abstract 
 This research study the performance of flat-plate solar collector using graphene nano-fluid as a 
working fluids. The experiment used two sets of 0.15 m2 flat plate solar collector area. The first set used 
graphene nano-fluid at the concentration 0.1% w/w and the second set used water as a working fluid for 
comparison result. The testing procedure was followed ASHRAE Standard 93-2003 at the mass flow rate of 
0.0367 kg/s·m2. It was found that the obtained heat and solar collector performance in the case of graphene 
nano-fluid as a working fluid were higher than using water at all the inlet temperature range. The solar 
collector performance of graphene nano-fluid as a working fluid obtained 𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝑒 and 𝐹𝑅𝑈𝐿 that was 0.734 
and 7.360 W/m2K, respectively. 

Keywords:  Flat-plate solar collector, Graphene nano-fluids, Thermal performance 
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1. บทน า 

จากปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานและผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรโลก ท าให้หลายๆ ฝ่ายต่างมาให้ความสนใจกับ
พลังงานทดแทนมากข้ึน และปัจจุบันมีบ้านพักอาศัย โรงแรม
หรือโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นจ านวนมาก ซึ่งจะต้องใช้น้ า
ร้อนเพื่อท ากิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากข้ึน ดังนั้นเครื่องท าน้ าร้อน
ไฟฟ้าจึงมีบทบาทส าคัญมากขึ้น ซึ่งเครื่องท าน้ าร้อนไฟฟ้า
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าสูงมากและได้รับความนิยมแต่
สวนทางกับราคาค่าพลังงานไฟฟ้าที่สูงขึ้น ดังนั้นการผลิตน้ า
ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์จึงตอบ
โจทย์ปัญหาด้านพลังงานดังกล่าวเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่
ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ท าให้ภูมิอากาศของประเทศมี
ลักษณะเป็นแบบร้อนช้ืนมีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์
ที่สูง โดยทั่วไประบบท าน้ าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบ
แผ่นเรียบชนิดไหลเวียนแบบบังคับ มีประสิทธิภาพประมาณ 
40-60% ที่อัตราการไหลเชิงมวล    1.20 Liter/min·m2 
ตามค่ามาตรฐาน (ASHRAE Standard 93-2003, 2003) [1]  

ระบบท าน้ าร้ อนพลั งงานแสงอาทิตย์  [2] มี
ส่วนประกอบส าคัญ 3 ส่วน คือ แผงรับรังสีอาทิตย์ ถังเก็บน้ า
ร้อน และ ปั๊มน้ า โดยแผงรับรังสีอาทิตย์ท าหน้าที่รับพลังงาน
แสงอาทิตย์ และเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนแล้วถ่ายเท
ให้กับสารพาความร้อน เพื่อน าพลังงานความร้อนไปเก็บไว้ใน
ถังเก็บน้ าร้อนที่มีการหุ้มฉนวนอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด
การสูญเสียความร้อนและน าน้ าร้อนไปใช้งาน โดยการ
ไหลเวียนสารท างานของระบบจะใช้ปั้มในการขับเคลื่อนสาร
ท างานเพื่อไปแลกเปลี่ยนความร้อนจากแผงรับรังสีอาทิตย์สู่
ถังเก็บน้ าร้อน ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 ระบบท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบบังคับในระบบปิด 

Closed Loop Active [2] 
 

แต่เนื่องจากประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิด
แผ่นเรียบยังมีค่าต่ าเมื่อเทียบกับชนิดสุญญากาศแต่มีข้อดีใน
เรื่องราคาที่ถูก จึงมีนักวิจัยพยายามค้นคว้าหาแนวทางที่จะ
เพิ่มประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ดังกล่าว เช่น  การ
ปรับเปลี่ยนอัตราการไหลของสารท างานให้เหมาะสมกับ
ความเข้มรังสีอาทิตย์ การออกแบบแผ่นรับรังสีอาทิตย์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น หรือการเพิ่มค่าการน าความร้อนของสาร
ท างาน โดยการเปลี่ยนชนิดของสารท างานให้สามารถน า
ความร้อนได้ดีขึ้น เช่นการใช้เอทานอลเป็นสารท างาน โดย  
จรุวัตร์ และคณะ [3] ได้ท าการออกแบบและสร้างเครื่องผลิต
น้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์แบบแผ่นเรียบโดยใช้เอทานอล
เป็นสารแลกเปลี่ยนความร้อน โดยมีแผงรับรังสีอาทิตย์แบบ
แผ่นเรียบติดตั้งแผงคอนเดนเซอร์ จ านวน 4 แผง มีขนาด
พื้นที่  0.914 m2 ด้านบนปิดด้วยกระจก โดยมีอุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนขดคอยล์อยู่ภายในถังน้ าร้อน เมื่อสาร
ท างานไหลเวียนในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนกับน้ าใน
สภาพที่เดือดกลายเป็นไอท าให้น้ ามีอุณหภูมิสูงขึ้นตามล าดับ 
และสารเอทานอลจะเกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลว
เมื่อผ่านน้ า จากผลการศึกษาสามารถท าให้สารท างานมี
อุณหภูมิ 82 oC และท าให้น้ าในถังมีอุณหภูมิ 69 oC โดยได้
ค่าประสิทธิภาพแผงสูงสุดอยู่ที่ 77% และได้ประสิทธิภาพ
ของระบบท าน้ าร้อนร้อนท่ี 30% หรือการใช้สารละลายนาโน
ที่มีค่าการน าความร้อนที่สูงเติมลงไปในสารท างาน จาก
แนวคิดที่ว่าของแข็งมีค่าความสามารถในการน าความร้อนได้
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ดีกว่าของเหลว นักวิจัยจึงได้น าของแข็งที่มีขนาดเล็กในระดับ
นาโนเมตรผสมลงไปในของไหลท างาน เพื่อเพิ่มค่าการน า
ความร้อนของของไหลท างาน เช่น Tiwari et al. [4] ได้ท า
การทดสอบผลของการใช้ของไหลนาโน Al2O3/water ทีม่ีต่อ
ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ โดยใช้ความ
เข้มข้นที่ต่างกัน 0.5 1.0 1.5 และ 2.0% และอัตราการไหล
ต่างกันที่ 0.5 1.0 1.5 และ 2.0 Liter/min ผลการทดสอบ
พบว่า ของไหลนาโน Al2O3/water ที่อัตราการไหล 1.5 
Liter/min แ ล ะ ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น  1 . 5 %  ส า ม า ร ถ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพทางความร้อนได้ 31.64% เมื่อเปรียบเทียบกับ
ใช้น้ าเป็นสารท างาน จะเห็นได้ว่าสารละลายนาโนสามารถ
เพิ่ มประสิทธิภาพด้ านความร้อนของสารท างานได้  
Polvongsri แ ล ะ  Kiatsiriroat [5] ไ ด้ ท ด ส อ บ ก า ร ใ ช้
สารละลายเงินนาโน ในตัวรับรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ 
พบว่า เมื่อความเข้มข้นของอนุภาคเงินในของไหลที่ 10,000 
ppm  สามารถเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสี
อาทิตย์ เมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการใช้น้ าเป็นสารท างาน 
สารละลายเงินนาโน ที่ความเข้มข้นดังกล่าว จะมีค่าสภาพ
การน าความร้อน 0.852 W/m·K เทียบกับ 0.580 W/m·K 
ในกรณีของน้ าจึงสามารถดึงความร้อนจากตัวรับรังสีได้ดี การ
สูญ เสี ยความร้ อนจึ งต่ ากว่ า  ตั ว รั บ รั งสี อ าทิ ตย์ จึ งมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้นค่า FR()e และ FRUL ที่อัตราการไหล 
0.02 kg/m2·s มีค่ า  0.816 และ  7.123 W/m2·K ในกรณี
สารละลายเงินนาโน และมีค่า 0.723 และ 8.314 W/m2·K 
ในกรณีที่สารท างานเป็นน้ า  

กราฟีนเป็นวัสดุคาร์บอนรูปแบบใหม่ที่มีสมบัติทาง
ความร้อนที่ดีมาก โดยมีค่าการน าความร้อนอยู่ที่ประมาณ 
50 W/cm·K ส าหรับทองแดงมีค่าการน าความร้อนประมาณ 
4 W/cm·K ที่อุณหภูมิห้อง กราฟีนจึงน าความร้อนได้ดีกว่า
ทองแดงมากกว่า 10 เท่า โดยนักวิทยาศาสตร์ต่างให้ความ
สนใจในการน ากราฟีนมาพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดส าหรับการน าไปใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวม
ไปถึงการน าไปใช้เป็นวัสดุคอมโพสิทร่วมกับวัสดุชนิดอื่นๆ 
เช่น พอลิเมอร์และอนุภาคนาโนของโลหะเพื่อให้ได้วัสดุ
คอมโพสิทชนิดใหม่ที่มีสมบัติที่ดีขึ้น โดย Ghozatloo et al. 
[6] ท าการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนโดยการ

พาความร้อนของของไหลการฟีนนาโน เพื่อพัฒนาการพา
ความร้อนให้สูงขึ้นผ่านเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ
เปลือกและท่อภายใต้การไหลแบบราบเรียบ โดยของไหล 
กราฟีนนาโนจะถูกเตรียมขึ้นด้วยวิธี CVD method โดยมี
ความเข้มข้น 3 ค่าคือ 0.050 0.075 และ 0.1 wt% ศึกษาค่า
สัมประสิทธ์ิการพาความร้อนด้วยวิธีใช้วิธี SEM และ Raman 
spectroscopy จากการศึกษาได้พบว่าค่าสัมประสิทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนของของไหลกราฟีนนาโนขึ้นอยู่กับของไหล
ในส่วนของทางเข้าภายใต้การไหลแบบราบเรียบ โดยค่า
สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 
35.6% ที่ความเข้มข้น 0.1 wt% ที่อุณหภูมิ 38 oC เมื่อเทียบ
กับน้ าบริสุทธ์ิ 

จากข้อมูลงานวิจัยข้างต้น ท าให้ทราบถึงประโยชน์
ของสารละลายนาโนและคุณสมบัติทางความร้อนที่ดีของ 
กราฟีน งานวิจัยนี้จึงท าการศึกษาสมบัติด้านความร้อนของ
สารละลายนาโนกราฟีนที่มีผลต่อสมรรถนะการท าน้ าร้อน
ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบ และระบบผลิตน้ าร้อน
พังงานแสงอาทิตย์ 
 
2. อุปกรณ์และวิธีการเตรียมสารท างาน 
2.1 อุปกรณ์และเคร่ืองมือวัด 

อุปกรณ์และเครื่องมือวัดแสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 อุปกรณ์และเครื่องมือวัด  
อุปกรณ์และเครื่องมือวัด รายละเอียด 

เครื่องอัลตราโซนิค Cleaner 
VGT-1990QTD 

ความถี่ 40kHz ก าลัง 200 W 

เ ค รื่ อ งบั นทึ ก ข้ อ มู ล  Data 
logger Lutron TM-1947SD  

Thermometer 4 Channels 
Accuracy ± (0.4% + 0.5°C) 

เครื่องวัดความเข้มรังสีอาทิตย์ 
Piranol meter 

Output Responsivity : 0 . 2 
mV per W/m2  
Sensitivity Calibrated to 
exactly 5.00 W/m2 per mV 

สายเทอร์โมคัปเปิล ชนิด k ขนาด 2x1/0.32 mm 
Rotameter Platon B6HS อัตราการไหล 20-280 cm3/min 

 
 
 
 

284



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

2.2 การเตรียมสารท างาน 
  ในการเตรียมของไหลนาโนโดยทั่วไปจะแบ่งได้ 2 
วิธีคือ One-step method และ Two-step method โดย
วิธี  One-step method ท าได้ โดยการให้ความร้อนกับ
อุณหภูมิของโลหะ ภายในห้องสุญญากาศ (Vacuum 
Chamber) เพื่อให้โลหะกลายเป็นไอโดยที่ในห้องสุญญากาศ
นั้นจะมีของไหลส าหรับหล่อเย็นอยู่บริเวณผนังด้านในของ
ห้อง เมื่อไอของโลหะมาสัมผัสกับของไหลหล่อเย็นจะเกิดการ
ควบแน่น ก่อให้เกิดเป็นอนุภาคทรงกลมกระจายอยู่ภายใน
ของไหลหล่อเย็น วิธีนี้จะท าให้ได้อนุภาคขนาดเล็ก ไม่มีการ
เกาะกันของอนุภาค อนุภาคกระจายตัวได้ดี แต่มีข้อเสีย
ตรงที่ยากต่อการขยายขนาดส าหรบัการประยุกตใ์ช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ส่วนวิธี Two-step method จะแบ่งเป็นสอง
ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกจะเป็นการเตรียมอนุภาคของแข็ง 
ขั้นตอนท่ีสองจะเป็นการกระจายตัวของอนุภาคของแข็งลงใน
ของเหลวตัวกลาง โดยวิธีนี้จะท าได้ง่าย ราคาไม่แพง มีการ
เกาะกันของอนุภาคเล็กน้อย [7]  
 ในการทดลองนี้ใช้วิธีเตรียมของไหลกราฟีนนาโนด้วย
วิธี Two-step method ดังนี ้

1) ท าการช่ังผงกราฟีนนาโน 3 กรัม และตวงน้ า
ปราศจากไอออนใช้เป็นของเหลวฐาน 3 ลิตร และผสม
รวมกันในเครื่องอัลตราโซนิค Cleaner VGT-1990QTD เพื่อ
ท าการผสมสารท างานท่ีมีความเข้มข้น 0.1% w/w  

2) ท าการผสมสารท างานเป็นเวลา 90 นาที โดย
ท าการผสม 30 นาที หยุด 10 นาที โดยใช้เครื่องอัลตราโซ
นิค Cleaner VGT-1990QTD ที่ความถี่ 40kHz ก าลังไฟฟ้า 
200 W เพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระจายตัวของอนุภาคใน
ระหว่างการท างานของเครื่องจะต้องรักษาอุณหภูมิขณะผสม
ไม่ให้เกิน 35 oC 

 
รูปที ่2 ลักษณะของของไหลกราฟีนนาโนจากการผสมด้วยวิธ ี 

Two-step method 

2.3 สมบัติของกราฟีนนาโน 
ค่าการน าความร้อนของของไหลนาโนจะขึ้นอยู่กับ

สัดส่วนของปริมาณอนุภาคในน้ า โดย Wasp. [8] ได้น าเสนอ
สมการที่ใช้ในการหาค่าการน าความร้อนของของแข็งที่ผสม
กับของเหลวไว้ดังสมการที่ 1 

 

𝑘𝑛𝑓

𝑘𝑓
=

𝑘𝑝+2𝑘𝑓−2𝛼(𝑘𝑓−𝑘𝑝)

𝑘𝑝+2𝑘𝑝+𝛼(𝑘𝑓−𝑘𝑝)
      (1) 

 

เมื่ อ  𝑘𝑛𝑓 คือ  ค่าการน าความร้อนของของไหลนาโน 
(W/m·K) 𝑘𝑓 คือ ค่าการน าความร้อนของของไหลฐาน 
(W/m·K) 𝑘𝑝 คือ ค่าการน าความร้อนของอนุภาคนาโน 
(W/m·K) และค่า  𝛼 คือ สัดส่วนโดยปริมาตร (Volume 
Fraction) ของอนุภาคนาโนหาได้จากสมการที่ 2 
 

𝛼 =
𝑉𝑝

𝑉𝑓+𝑉𝑝
=

𝑚𝜋𝑑𝑝
−3

6
                      (2) 

    

เมื่อ 𝑚 คือ จ านวนของอนุภาคต่อปริมาณ และ d𝑝 คือ เส้น
ผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของอนุภาค (m) 𝑉𝑝 คือปริมาตรของ
อนุภาคนาโน (m3) 𝑉𝑓 คือปริมาตรของของไหลฐาน (m3) 
 

ค่าความหนาแน่นของของไหลนาโน สามารถหาได้
จากสมการของ Pak และ Cho [9] ดังแสดงในสมการที่ 3 

 

 𝜌𝑛𝑓 = 𝛼𝜌𝑝 + (1 − 𝛼)𝜌𝑤               (3) 
 

เมื่อ 𝜌𝑛𝑓 คือ ความหนาแน่นของของไหลนาโน (kg/m3) 𝜌𝑝 
คือ ความหนาแน่นของนุภาคนาโน (kg/m3)  𝜌𝑤 คือ ความ
หนาแน่นของของไหลฐาน (kg/m3) 
 

ค่าความร้อนจ าเพาะของของไหลนาโนสามารถหา
ได้จากสมการของ Pak และ Cho [9] ดังแสดงในสมการที่ 4 

 

𝐶𝑝𝑛𝑓 = 𝛼𝐶𝑝𝑝 + (1 − 𝛼)𝐶𝑝𝑤              (4) 
 

เมื่อ 𝐶𝑝𝑛𝑓 คือ ค่าความร้อนจ าเพาะของของไหลนาโน 
(kJ/kg·K) 𝐶𝑝𝑝 คือ ค่าความร้อนจ าเพาะของอนุภาคนาโน 
(kJ/kg·K) 𝐶𝑝𝑤 คือ ค่าความร้อนจ าเพาะของของไหลฐาน 
(kJ/kg·K) 
 
 
 

285



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ค่าความหนืดของของไหลนาโนสามารถค านวณได้
จากสมการของ Wang et al. [10] ดังแสดงในสมการที่ 5 

 

𝜇𝑛𝑓 = (1 + 7.3𝛼 + 123𝛼2)𝜇𝑤   (5)  
 

เมื่อ 𝜇𝑛𝑓 คือ ค่าความหนืดของของไหลนาโน (kg/m·K) 𝜇𝑤  
คือ ค่าความหนืดของของฐาน (kg/m·K) 
 

สมบัติด้านความร้อนของสารท างานน้ าและของ
ไหลกราฟีนนาโนที่อุณหภูมิ 25 oC แสดงดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 สมบัติด้านความร้อนของสารท างาน 
Working Fluids Water Graphene Nanofluids 
Density (kg/m3) 997.00 1,058.95 
Viscosity (Pa.s) 0.000890 0.001298 

K (W/m.k) 0.606460 0.706662 
Cp (J/kg.K) 4,181.60 4,051.00 

 

2.4 สมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Performances of 
Solar collector) 

ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่สภาวะคงที ่(Steady state) ที่
เวลาใดๆ ค่ารังสีอาทิตย์ที่ถูกดูดกลืนจะเท่ากับอัตราความ
ร้อนท่ีน าไปใช้ประโยชน์ และค่าอัตราความร้อนที่สูญเสียจาก
ผิวดูดรังสี สามารถแสดงได้ดังในสมการที่ 6 [11] 

 

 𝑄𝑐𝑜𝑙𝑙 = 𝐴𝑐[𝐼𝑇𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝑒 − 𝐹𝑅𝑈𝐿(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑎)]  (6) 
 

เมื่อ 𝑄𝑐𝑜𝑙𝑙 คือ พลังงานความร้อนที่ได้รับจากตัวเก็บรังสี
อาทิตย์ (W) 𝐴𝑐 คือ พื้นที่ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (m2)  𝑈𝐿 
คือ สัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อนรวมของตัวเก็บรังสี
อาทิตย์ (W/m2·oC) 𝐼𝑇 คือ ค่ารังสีอาทิตย์ที่ตกลงบนระนาบ
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (W/m2)  𝑇𝑓𝑖 คือ อุณหภูมิสารท างานเข้า
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (oC) 𝑇𝑎 คือ อุณหภูมิอากาศแวดล้อม (oC) 
(𝜏𝛼)𝑒 คือ ผลคูณประสิทธิผลของค่าส่งผ่านและค่าดูดกลืน
รังสีอาทิตย์ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 𝐹𝑅 คือ Heat removal 
factor 

กรณีที่สารท างานไม่มีการเปลี่ยนสถานะ ค่า
พลังงานความร้อนสามารถค านวณได้ดังในสมการที่ 7 

 

𝑄𝑐𝑜𝑙𝑙 = �̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑜 − 𝑇𝑓𝑖)                            (7) 

 

เมื่อ �̇� คือ อัตราการไหลเชิงมวลของของไหล (kg/s) 
     𝐶𝑝 คือ ความจุความร้อนจ า เพาะของสารท างาน 
(J/kgo·C) 
     𝑇𝑓𝑜 คือ อุณหภูมิของของไหลขาออกตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 
(oC) 
    𝑇𝑓𝑖 คือ อุณหภูมิของของไหลขาเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 
(oC) 

ค่าประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์จะเป็นดัชนีที่ใช้
บอกความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานท่ีได้จากแสงอาทิตย์
ที่ตกกระทบแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน  ซึ่ งค่า
ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ สามารถค านวณได้จาก
สมการที่ 8    

 

η
𝑐𝑜𝑙𝑙

=
𝑄𝑐𝑜𝑙𝑙

𝐴𝐶𝐼𝑇

=
�̇�𝐶𝑝(𝑇𝑓𝑜 − 𝑇𝑓𝑖)

𝐴𝐶𝐼𝑇

                          

= 𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝑒 − 𝐹𝑅𝑈𝐿

𝑇𝑓𝑖−𝑇𝑎

𝐼𝑇
                (8) 

 

เมื่อเขียนกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง η
𝑐𝑜𝑙𝑙

 และ

 
𝑇𝑓𝑖−𝑇𝑎

𝐼𝑇

  จะได้สมการเส้นตรง ดังแสดงในรูปที่ 3 โดยที่ค่า

ความชันของเส้นคือ ค่า 𝐹𝑅𝑈𝐿  ส่วนค่าท่ีตัดแกนประสิทธิภาพ 
คือ ค่า 𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝑒 
 

 
รูปที่ 3 สมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ [11] 

 

โดยเง่ือนไขในการทดสอบสมรรถนะตัวเก็บรังสี

อาทิตย์หรือค่าประสิทธิภาพ (coll) ที่กล่าวมาข้างต้นจะท า
การทดสอบตามมาตรฐาน ASHRAE Standard 93-2003 
ภายใต้สภาวะคงที่ (Steady state condition) 
 
 

coll FR()e

-FRUL

(Tfi-Ta)/IT
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2.5 ระบบท าน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Water 
Heating System) 
 พิจารณาระบบท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ค่า
ความร้อนที่สามารถผลิตได้จากระบบท าน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ สามารถหาได้จากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของน้ าร้อน
ในถังเก็บน้ าร้อนที่เวลาเปลี่ยนไป โดยสามารถหาได้จาก
สมการที่ 9 และ 10 
  

𝑇𝑆
𝑡+∆𝑡 = 𝑇𝑆 +

∆𝑡

𝑀𝐶𝑃
𝑄𝑐𝑜𝑙𝑙   (9) 

 

เมื่อ 𝑇𝑆
𝑡+∆𝑡 คือ อุณหภูมิน้ าร้อนในถังเก็บน้ าร้อนท่ีเพิ่มขึ้นเมื่อ

เวลาเปลี่ยนไป (oC) 
     𝑇𝑆 คือ อุณหภูมิน้ าร้อนในถังเก็บน้ าร้อน (oC) 
     ∆𝑡 คือ เวลาที่เปลี่ยนไป (sec)  
     𝑀 คือ มวลของน้ าร้อนในถังเก็บน้ าร้อน (kg)  
 

𝑄𝑆 = 𝑀𝐶𝑝(𝑇𝑆
𝑡+∆𝑡 − 𝑇𝑆)/∆𝑡  (10) 

 

เมื่อ 𝑄𝑆  คือ ความร้อนที่ได้รับจากระบบผลิตน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ (W) 
  

 โดยระบบท าน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์จะมีการ
แลกเปลี่ยนความร้อนที่คอยล์ร้อนในถังเก็บน้ าร้อนจากสาร
ท างานที่วิ่งผ่านตัวเก็บรังสีอาทิตย์ โดยสามารถหาค่า UA 
ของสารท างานแต่ละชนิด ท าได้ โดยการเก็บข้อมูลค่า
อุณหภูมิเข้าและออกคอยล์แลกเปลี่ยนความร้อนในถังเก็บน้ า
ร้อน และอุณหภูมิน้ าร้อนในถังเก็บน้ าร้อนแสดงดังสมการที่ 
11 และสมการที่ 12 
 

𝑄𝑐𝑜𝑙𝑙 = 𝑈𝐴∆𝑇𝐿𝑀𝑇𝐷    (11) 
 

∆𝑇𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(𝑇𝑐𝑜−𝑇𝑠)−(𝑇𝑐𝑖−𝑇𝑠)

𝑙𝑛[(𝑇𝑐𝑜−𝑇𝑠)−(𝑇𝑐𝑖−𝑇𝑠)]
 (12) 

  

เมื่อ 𝑈𝐴 คือค่าผลคูณของสัมประสิทธิ์การสูญเสียความร้อน
จากท่อแลกเปลี่ยนความร้อนในถังและพื้นที่ผิวแลกเปลี่ยน
ความร้อนความร้อนในถัง (W/oC) 
    ∆𝑇𝐿𝑀𝑇𝐷 คือ ผลต่างอุณหภูมิเชิงลอก (oC) 

    𝑇𝑐𝑖 คืออุณหภูมิสารท างานเข้าคอยล์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน (oC) 

    𝑇𝑐𝑜 คืออุณหภูมิสารท างานออกคอยล์แลกเปลี่ยนความ
ร้อน (oC) 
   𝑇𝑠 คืออุณหภูมิน้ าในถังเก็บน้ าร้อน 
 
3. วิธีการทดลอง 

การทดสอบสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์เพื่อหาค่า 
𝐹𝑅(𝜏𝛼)𝑒  และ 𝐹𝑅𝑈𝐿  จะติดตั้งระบบตามรูปที่ 4 ซึ่งระบบจะ
ประกอบไปด้วย ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ชนิดแผ่นเรยีบขนาด 0.15 

m2 (0.15  1 m2) ติดตั้งท ามุมเอียง 18o ตามละติจูด หัน
หน้าไปทางทิศใต้ จ านวน 2 ชุด โดยชุดที่ 1 ใช้น้ าเป็นสาร
ท างาน ส่วนชุดที่ 2 จะใช้ของไหลกราฟีนนาโน ที่ความ
เข้มข้น 0.1% w/w เป็นสารท างาน ต่อเข้ากับถังพักสาร
ท างานขนาด 5 liter ที่มีฮีตเตอร์ไฟฟ้า (Electric Heater) 
ขนาด 200 W ที่ติดไว้กับถังเพื่อความคุมอุณหภูมิสารท างาน
ตามที่ต้องการ ก่อนที่จะถูกปั้มสารท างานปั้มสารท างานผ่าน
เครื่องวัดอัตราการไหลก่อนเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์เพื่อรับ
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ ท าให้อุณหภูมิสารท างานสูงขึ้น 
และจะถูกดึงความร้อนออกโดยระบบระบายความร้อนแบบ
ท่อแก้วเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามต้องการ 

1) ในการทดสอบจะต้องควบคุมให้ระบบเข้าสู่สภาวะ

คงที่ (Steady State Condition) ตามมาตรฐาน ASHRAE 

Standard 93-2003 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3 

2) ใช้ของไหลกราฟีนนาโนท่ีความเข้มข้น 0.1% w/w 

เปรียบเทียบกับน้ าเป็นสารท างาน เมื่อระบบเข้าสู่สภาวะคงที่ 

(Steady State Condition) จะท าการเก็บข้อมูลค่า (1 ) 

อุณหภูมิสารท างานเข้าและออกตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (2) ความ

เข้มรังสีอาทิตย์ (3) อุณหภูมิสิ่งแวดล้อม (4) อุณหภูมิสาร

ท างานภายในถังพักสารท างาน โดยต าแหน่งจุดเก็บข้อมูล

แสดงดังรูปที่ 4 และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้สมการที่ 

6 สมการที7่ และ สมการที่ 8 
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ตารางที่ 3 เง่ือนไขในการทดสอบสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์ตาม
มาตรฐาน ASHRAE Standard 93-2003 [11] 

Variable 

Maximum variation 

Lower 
limit 

Upper 
limit 

In 
between 

data 
periods 

Within 
data 

periods 

Total 
irradiance 
normal to 
sun 

- 
± 32 
W/m2 

790 
W/m2 

- 

Fraction of 
diffuse 
radiation 

- - - 20% 

Incident 
angle 
modifier 

- 2% - - 

Ambient 
temperature 

Range 
<30 °C 
(54 °F) 

±1.5 °C 
±2.7 °F 

- - 

Wind - - 
2.2 
m/s 

4.5 
m/s 

Flow rate 

Sam flow 
rate for all 

data 
points 
(0.02 

kg/s·m2) 

± 0.005 
gpm 

- - 

Inlet 
temperature 

- 

± Max 
of 

(1.0°C/1.
8 °F.2%) 

- - 

Incident 
angle 

- ±2.5o - - 

 
การทดสอบสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์ตาม

มาตรฐานทดสอบ ASHRAE Standard 93-2003 ติดตั้งชุด
ทดสอบสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ
แผ่นเรียบโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่นเรียบขนาด 0.15 
m2 

2. ทดสอบสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสี
อาทิตย์แบบแผ่นเรียบตามค่ามาตรฐาน ASHRAE Standard 
93-2003 

- ชุดทดสอบตัวเก็บรังสีอาทิตย์ หันแผงไปทางทิศ
ใต้ โดยเอียงท ามุมกับระนาบตามละติจุดที่ตั้งของสถานที่
ทดลอง ในกรณีนี้เอียงมุม 18 องศา  

- ขณะท าการทดสอบค่ารังสีอาทิตย์ต้องมีค่า 

790 W/m2 ±32 W/m2 
- ควบคุมอัตราการสูญเสียความร้อนหน้าแผงให้

คงที่ โดยติดตั้งพัดลมเป่าผ่านบริเวนหน้าแผงค่าความเร็ว
เฉลี่ยระหว่าง 2.2-4.5 m/s  

- ควบคุมอัตราการไหลของสารท างานในระบบให้
คงที่ท่ี 0.0367 kg/s·m2 

- ควบคุมอุณหภูมิสารท างานเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์
ด้วยขดลวดไฟฟ้าโดยอุณหภูมิในการทดสอบตั้งแต่ 35-65 °C 
เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 °C  

- ระบบจะต้องเข้าสู่สภาวะคงที่ (Steady state 
condition) ก่อนท าการเก็บข้อมูลอุณหภูมิของไหลในถังพัก
สารท างาน 3 จุด อัตราการไหลของสารท างานด้วย Rota 
meter อุณหภูมิสารท างานเข้าและออกตัวเก็บรังสีอาทิตย์
แบบแผ่นเรียบ อุณหภูมิอากาศแวดล้อม 1 จุด และความเข้ม
รังสีอาทิตย์ 1 จุด โดยใช้ Pyranometer บันทึกข้อมูลทั้งหมด
เข้ ากับ เครื่ องบันทึกข้อมูล  (Data logger) ที่ต่ อ เข้ ากับ
คอมพิวเตอร์ทุกๆ 1 min ตลอดการทดลอง ดังแสดงในรูปท่ี 
4 

3. น าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์หาสมรรถนะของตัว
เก็บรังสีอาทิตย์  

 
รูปที่ 4 ลักษณะการท างานของระบบและจุดเก็บข้อมูล 
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4. ผลการทดลอง 
4.1 สมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 
 ในการทดลองจะใช้ตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบแผ่น
เรียบขนาด 0.15 m2 จ านวน 2 ชุด จะต้องท าการศึกษา
ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ทั้ง 2 ชุด ว่ามีสมรรถนะ
ใกล้เคียงกันหรือไม่ โดยทดสอบที่สภาวะแวดล้อมในการ
ทดสอบเดียวกัน สารท างานชนิดเดียวกัน ดังแสดงในรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 ผลต่างอุณหภูมิสารท างานเข้าและออกตวัเก็บรังสีอาทิตย์ 

 

  จากรูปที่ 5 พบว่า ผลต่างของอุณหภูมิสารท างาน
เข้าและออกตัวเก็บรังสีอาทิตย์ทั้ง 2 ชุด มีค่าใกล้กันมาก ซึ่ง
แสดงว่าแผงตัวเก็บรังสีอาทิตย์ทั้ง 2 ชุด มีสมรรถนะทาง
ความร้อนเท่ากัน 

หลังจากท าการเปรียบเทียบสมรรถนะของแผงรับ
รังสีอาทิตย์เรียบร้อยแล้วได้ท าการทดสอบสมรรถนะตัวเก็บ
รังสีอาทิตย์ระหว่างกรณีที่ใช้ของไหลกราฟีนนาโนกับน้ าเป็น
สารท างาน โดยเมื่อพิจารณาระหว่างอุณหภูมิสารท างานเข้า
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์กับผลต่างอุณหภูมิเข้าและออกตัวเก็บรังสี
อาทิตย์ ดังรูปที่ 6  

 

 
รูปที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเข้าตัวรับรังสีอาทิตยก์ับผลต่าง

อุณหภูมิเข้าและออกตัวรับรังสีอาทิตย์ 

จากรูปที่ 6 พบว่า เมื่ออุณหภูมิสารท างานเข้าตัว
เก็บรังสีอาทิตย์เพิ่มขึ้น มีผลท าให้ผลต่างอุณหภูมิเข้าและ
ออกตัวเก็บรังสีอาทิตย์ลดลง เนื่องมาจากเมื่ออุณหภูมิสาร
ท างานเข้าระบบมีค่าสูงขึ้นแต่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมีค่าคงที่
ท าให้การสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้น และเมื่อ
พิจารณาแผงตัวเก็บรังสีอาทิตย์ที่มีของไหลกราฟีนนาโนเป็น
สารท างานจะให้อุณหภูมิสารท างานที่ออกจากตัวเก็บรังสี
อาทิตย์สูงกว่ากรณีที่ใช้น้ าเป็นสารท างานในทุกช่วงอุณหภูมิ 
โดยที่อุณหภูมิสารท างานของไหลกราฟีนนาโนเข้าตัวเก็บรังสี
อาทิตย์ 35 oC ให้ผลต่างอุณหภูมิเข้าและออกตัวเก็บรังสี
อาทิตย์สูงที่สุด 4.37 oC และผลต่างอุณหภูมิลดลงเรื่อยๆจน
ที่อุณหภูมิสารท างานน้ าเข้าตัวเก็บรังสี 65 oC ให้ผลต่าง
อุณหภูมิเข้าและออกตัวเก็บรังสีอาทิตย์ต่ าที่สุด 2.36 oC 

 

 
รูปที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนที่สามารถผลิตได้กับ

อุณหภูมิเข้าตัวรับรังสีอาทิตย ์
 

จากรูปที่ 7 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง
อุณหภูมิสารท างานเข้าตัวรับรังสีอาทิตย์กับค่าความร้อนที่
ผลิตได้จะเห็นได้ว่า ความร้อนที่ผลิตได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์
ที่มีของไหลกราฟีนนาโนเป็นสารท างานมีค่าสูงกว่ากรณีที่ใช้
น้ าเป็นสารท างานอย่างชัดเจน โดยที่อุณหภูมิสารท างานเข้า
สู่ระบบ 35 oC กรณีที่ใช้น้ าเป็นสารท างานมีค่าความร้อนที่
ผลิตได้เท่ากับ 61.36 W ส่วนกรณีที่เป็นของไหลกราฟีนนา
โนให้ค่าความร้อนสูงที่สุดเท่ากับ 64.96 W เพิ่มขึ้นจากกรณี
ที่สารท างานเป็นน้ าคิดเป็น 5.9% โดยจะสังเกตุได้ว่าเมื่อ
อุณหภูมิของสารท างานเข้าสู่ระบบเพิ่มสูงขึ้นมีผลท าให้ค่า
ความร้อนที่ผลิตได้จากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ลดลงเป็นผลมาจาก
การสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นน่ันเอง 
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จากรูปที่  8 เป็นกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง 
(𝑇𝑓𝑖 − 𝑇𝑎)/𝑇𝑎กับค่าประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์ โดย
พบว่าเมื่ออุณหภูมิสารท างานเข้าสู่ตัวเก็บรังสีอาทิตย์มีค่า
สูงขึ้นจะส่งผลให้ประสิทธิภาพตัวเก็บรังสีอาทิตย์ลดลง
เนื่องมาจากเกิดการสูญเสียความร้อนสู่สิ่งแวดล้อมเพิ่มมาก
ขึ้น โดยที่อุณหภูมิสารท างานเข้าตัวเก็บรังสีอาทิตย์ 35 oC 
จะให้ประสิทธิภาพของตัวเก็บรังสีอาทิตย์สูงที่สุด เป็นไปใน
ท านองเดียวกันของสารท างานทั้งสองชนิด โดยจะเห็นได้ว่า
สารท างานที่เป็นของไหลกราฟีนนาโนจะให้ค่าประสิทธิภาพ
ที่สูงกว่าน้ าตลอดทุกช่วงของอุณหภูมิ สาเหตุมาจากของไหล 
กราฟีนนาโนมีสมบัติด้านการน าความร้อนได้ดีกว่าน้ า จาก
กราฟเมื่อพิจารณาเส้นแนวโน้มจะได้ว่า ของไหลกราฟีนนาโน
มีค่า 𝐹𝑅()𝑒 เท่ากับ 0.7340 และ 𝐹𝑅𝑈𝐿เท่ากับ 7.3597 
W/m2 ในส่วนของกรณีที่ใช้น้ าเป็นสารท างานมีค่า 𝐹𝑅()𝑒 
เท่ากับ 0.6864 และค่า 𝐹𝑅𝑈𝐿 เท่ากับ 7.0751 W/m2 โดย
จะเห็นได้ว่าสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
กรณีใช้ของไหลกราฟีนนาโนเป็นสารท างานมีค่าสูงกว่ากรณี
ใช้น้ าเป็นสารท างาน 

 

 
รูปที่ 8 สมรรถนะของตัวเก็บรังสีอาทิตย์ กรณีใช้น้ า และของไหล 

กราฟีนนาโนเป็นสารท างาน 
 

4.2 สมรรถนะระบบท าน  าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ 
เนื่องจากการใช้ของไหลกราฟีนนาโนเป็นสาร

ท างาน ความร้อนที่ถ่ายเทให้กับน้ าในถังเก็บน้ าร้อนจะไม่
สามารถถ่ายเทได้โดยตรง โดยจะต้องถ่ายเทความร้อนจาก
ของไหลกราฟีนนาโนสู่น้ าในถัง ผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนแบบขดท่อทองแดงแสดงดังรูปที่ 9  

 
รูปที่ 9 ลักษณะการแลกเปลีย่นความร้อนของของไหลกราฟีนนาโน 

กับน้ าในถังเก็บน้ าร้อน  
 

ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องหาค่า UA เพื่อใช้ในการหา
สมการจ าลองทางคณิตศาสตร์ โดยจากการทดสอบพบว่า 
สารท างานที่เป็นของไหลกราฟีนนาโนให้ค่าสัมประสิทธิ์การ
ถ่ายเทความร้อนรวมสูงกว่ากรณีที่สารท างานเป็นน้ า  
เนื่องมาจากสมบัติการน าความร้อนของของไหลกราฟีนนาโน
ที่สูงกว่าน้ า โดยเมื่ออุณหภูมิสารท างานที่เข้าถังเก็บน้ าร้อน
เพิ่มสูงขึ้นค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมก็จะสูงขึ้น
ตามไปด้วยดังรูปที่  10 และสามารถเขียนเป็นสมการ
ความสัมพันธ์ได้ดังสมการที่ 13 และสมการที่ 14 

 

 
รูปที่ 10 ค่า UA จากกรณีใช้น้ าและกรณีใช้ของไหลกราฟีนนาโนเป็น

สารท างาน 
 

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมกรณีที่สาร
ท างานเป็นของไหลกราฟีนนาโน 

UA = 1.1589(𝑇𝑐𝑖 − 𝑇𝑠) + 27.989        (13) 
 

ค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อนรวมกรณีที่สาร
ท างานเป็นน้ า  

UA = 1.3446(𝑇𝑐𝑖 − 𝑇𝑠) + 23.268         (14) 

y = -7.0751x + 0.6864
R² = 0.9689
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5. สรุป 
  จากการศึกษาสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์แบบ
แผ่นเรียบโดยใช้ของไหลกราฟีนนาโนที่ความเข้มข้น 0.1 
wt% และน้ า เป็นสารท างาน ที่อัตราการไหลเชิงมวล 
0.00367 kg/s สามารถสรุปได้ว่าของไหลกราฟีนนาโน
สามารถช่วยเพิ่มสมรรถนะทางความร้อนของตัวเก็บรังสีแบบ
แผ่นเรียบได้เมื่อเทียบกับน้ า โดยสมรรถนะทางความร้อนของ
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์กรณีใช้สารท างานเป็นของไหลกราฟีนนา
โนมีค่า 𝐹𝑅()𝑒 เท่ากับ 0.7340 และ 𝐹𝑅𝑈𝐿เท่ากับ 7.3597 
W/m2 ในส่วนของกรณีที่ใช้น้ าเป็นสารท างานมีค่า 𝐹𝑅()𝑒 
เท่ากับ 0.6864 และค่า 𝐹𝑅𝑈𝐿 เท่ากับ 7.0751 W/m2 

นอกจากนี้ยังสามารถหาค่า UA ของขดท่อความ
ร้อนในถังเก็บน้ าร้อน โดยกรณีใช้ของไหลกราฟีนนาโนจะได้
ค่า UA = 1.1589(𝑇𝑐𝑖 − 𝑇𝑠) + 27.989 และกรณีใช้น้ าได้
ค่า UA = 1.3446(𝑇𝑐𝑖 − 𝑇𝑠) + 23.268  
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บทคัดย่อ 
ดินเหนียวอ่อนเป็นดินที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมในการใช้งานก่อสร้างรองรับฐานรากอาคาร ดินเหนียวอ่อนสามารถปรับปรุง
คุณภาพให้ดีขึ้นได้โดยใช้สารเช่ือมประสานในปริมาณที่เหมาะสมผสมเข้ากันกับเนื้อดิน (ดินซีเมนต์) สารเชื่อมประสานที่ใช้ใน
งานวิจัยนี้คือ เถ้าก้นเตา ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เถ้าก้นเตาถูกน ามาบดละเอียดด้วยความ
ละเอียดแตกต่างกันก่อนน ามาใช้งาน หลังจากปรับปรุงคุณภาพพบว่าดินซีเมนต์มีคุณสมบัติด้านก าลังได้แก่ ก าลังอัด ก าลังรับ
แรงดึง และความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิคเพิ่มสูงขึ้นตามอายุการบ่มและตามความละเอียดของเถ้าก้นเตาที่เพิ่มมากขึ้น ความ
ละเอียดของเถ้าก้นเตาที่ส่งผลต่อคุณสมบัติด้านก าลังของดินซีเมนต์แบ่งออกเป็น 3 ช่วงอิทธิพล ได้แก่ ช่วงอิทธิพลต่ า (ความ
ละเอียดตั้งแต่ 1,500 ถึง 3,500 ซม2/ก.) ช่วงอิทธิพลปานกลาง (ความละเอียดมากกว่า 3,500 ถึง 5 ,500 ซม2/ก.) และช่วง
อิทธิพลสูง (ความละเอียดมากกว่า 5,500 ถึง 7,500 ซม2/ก.)  โดยความละเอียดเถ้าก้นเตาในช่วงอิทธิพลสูงให้ประสิทธิภาพใน
การปรับปรุงคุณภาพดินสูงที่สุด ความสัมพันธ์ของคุณสมบัติด้านก าลัง ความละเอียด และอายุการบ่ม สามารถหาได้จากการ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการถดถอยพหุคูณซึ่งให้ผลลัพธ์อยู่ในรูปสมการเชิงเส้นอย่างง่ายใช้ส าหรับท านายคุณสมบัติด้านก าลัง 
ค าหลัก  การปรับปรุงคุณภาพดิน เถ้าก้นเตา ดินซีเมนต์ ก าลังอัด ความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิค 

 
Abstract 
Soft clay is not suitable for uses as building foundation. However, soft clay can be improved by mixed 
with cementitious materials using appropriate proportion, which is called soil cement. The cementitious 
material used in this research is bottom ash which is residue from the electrical generation process. 
Bottom ash was ground with a different fineness before used. After soft clay was mixed with bottom ash, 
it is found that the compressive strength, tensile strength and ultrasonic pulve velocity increased with 
curing time and fineness. The fineness of bottom ash which effe ct to strength characteristics can be 
classified as 3 zones; low influence zone (fineness from 1,500 to 3,500 cm2/g.), moderate influence zone 
(fineness more than 3,500 to 5,500 cm2/g.) and strong influence zone (fineness more than 5,500 to 7,500 
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cm2/g.). Fineness with strong influence zone exhibit yield  strength characteristics of stabilized soil. 
Relationships between strength characteristics, fineness and curing time was evaluate by multip le 
regression analysis method.      
Keywords:  Soil improvement, Bottom ash, Soil cement, Compressive strength, Ultrasonic pulse velocity 
 
 
1. บทน า 
 เถ้ าก้น เตา (Bottom Ash) เป็ นวัสดุ เหลื อใช้จาก
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่ ได้ จากการผลิต
กระแสไฟฟ้ าโดยใช้ถ่านหินเป็นพลังงานเช้ือเพลิง ใน
กระบวนการเผาถ่านหินนั้นถ่านหินจะถูกน ามาเผาด้วย
อุณหภูมิที่สูงจนหมดเพื่อท าให้เกิดเป็นพลังงานความร้อน 
ถ่านหินที่ผ่านการเผาจะเกิดเถ้าถ่านหินซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 
ชนิ ด คื อ  เถ้ าถ่ าน หิ น ที่ มี ขน าด เล็ ก ก ว่ า  1  ไม ครอน 
(ไมโครเมตร) จนถึงประมาณ 200 ไมครอน จะลอยขึ้นไปกับ
อากาศร้อนเรียกว่า เถ้าลอย (fly ash) และเถ้าถ่านหินที่มี
ขนาดใหญ่ มีน้ าหนักมาก ไม่สามารถลอยตัวอยู่ในอากาศได้
จะตกตะกอนลงไปยังก้นเตาเผาเรียกว่า เถ้าก้นเตา โดยเถ้า
ถ่านหินที่เกิดขึ้นจะคิดเป็นปริมาณเถ้าลอยร้อยละ 80 และ
เถ้าก้นเตาร้อยละ 20 โดยประมาณ [1] 
 เถ้าถ่านหินทั้ง 2 ชนิดนั้นสามารถการน ามาประยุกต์ใช้
เป็นวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธาได้ นักวิจัยพบว่าเถ้าลอยใช้
เป็นสารทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนซึ่งช่วยเพิ่มก าลังอัดของ
คอนกรีตให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้ปูนซีเมนต์เพียงอย่าง
เดี ย ว โดย เถ้ าลอยมี คุณ สมบั ติ เป็ น ส ารป อซ โซลาน 
(Pozzolan) ที่ ช่วยเพิ่มปฎิกิริยาไฮเดรช่ันท าให้ เกิดสาร
ผลิตภัณฑ์ (Hydration product) ที่ส่งผลต่อก าลังอัดของ
คอนกรีตเพิ่มสูงขึ้น [2] ส าหรับเถ้าก้นเตานั้นมีการศึกษาวิจัย
เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ ไม่มากนักเนื่องจากเถ้าก้นเตามี
ลักษณะเป็นก้อนแข็งต้องน ามาบดละเอียดก่อนการใช้งานจึง
ท าให้ไม่เป็นที่นิยม นอกจากนี้เถ้าก้นเตายังมีคุณสมบัติความ
เป็นสารปอซโซลานค่อนข้างต่ า อย่างไรก็ตามผลการศึกษา
จากนักวิจัยพบว่าการเพิ่มความละเอียดในการบดช่วยท าให้
เถ้าก้นเตามีคุณสมบัติความเป็นสารปอซโซลานเพิ่มมากขึ้น
และสามารถน ามาใช้ทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วนได้ [3]  
 ปูนซีเมนต์และเถ้าถ่านหินนอกจากน ามาใช้ประโยชน์

ด้านคอนกรีตแล้วยังสามารถน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพดินให้
ดีขึ้นได้ เมื่อน าปูนซีเมนต์และเถ้าถ่านหินมาผสมกับดิน
เรียกว่า “ดินซีเมนต์” มีคุณสมบัติเพิ่มก าลังอัดและก าลังรับ
แรงเฉือนสูงขึ้น มีปริมาณการทรุดตัวลดลง และมีความคงทน
เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับดินก่อนการปรับปรุงคุณภาพ [4] ดิน
ซีเมนต์สามารถน ามาใช้เป็นวัสดุด้านวิศวกรรมโยธาได้หลาย
รูปแบบเช่น เสาเข็มดินซีเมนต์ใช้เป็นฐานรากรองรับอาคาร 
ดินซีเมนต์น ามาใช้เป็นวัสดุช้ันรองพื้นทาในงานก่อสร้างถนน 
และเสาเข็มพืดดินซีเมนต์ใช้เป็นผนังกันดินส าหรับป้องกันดิน
พังในงานขุดลึก เป็นต้น  
 การตรวจสอบคุณสมบัติของวัสดุด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค 
(Ultrasonic pulse velocity) เป็นการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของวัสดุ โดยใช้หลักการวัดค่าความเร็วคลื่น  P-wave ที่
ส่งผ่านตัวอย่าง การตรวจสอบนี้เป็นวิธีการตรวจสอบที่นิยม
ใช้ในงานทดสอบคุณสมบัติของคอนกรีตเนื่องจากเป็นการ
ทดสอบแบบไม่ท าลายเนื้อวัสดุ (Non-destructive) โดย
ความเร็วคลื่นจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทางกายภาพของ
ตัวอย่าง จากหลักการดังกล่าวจึงสามารถใช้คลื่นอัลตร้าโซนิค
มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของดิน
ซีเมนต์ได้อีกประการหนึ่ง [5] 
 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อน าเถ้าก้นเตากลับมาใช้ใหม่
โดยน ามาบดเพื่อเพิ่มความละเอียดให้เพิ่มสูงขึ้น จากนั้นจึง
น ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน (ดินซีเมนต์) โดยใช้เป็นสาร
ทดแทนปูนซีเมนต์ผสมกับดินเหนียวอ่อน ท าการทดสอบ
คุณสมบัติด้านก าลังอัด ก าลังรับแรงดึง และตรวจสอบ
คุณสมบัติด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
คุณสมบัติดินซีเมนต์ที่ถูกปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าก้นเตาที่มี
ความละเอียดแตกต่างกัน 
 
2. วัสดุและขั้นตอนการวิจัย 
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2.1 วัสดุ 
 ดินเหนียวอ่อนที่ใช้ในการวิจัยนี้เก็บตัวอย่างจากจังหวัด
สมุ ทรปราการที่ ความลึก  3 -10 ม . จากระดับผิ วดิ น 
ผลทดสอบคุณสมบัติในห้องปฏิบัติการ (Laboratory) ทั้ง
ด้านกายภาพและด้านวิศวกรรมแสดงตามตารางที่ 1 เมื่อน า
ผลทดสอบที่ได้ดังกล่าวมาท าการจ าแนกดินด้วยระบบ USCS 
(Unifined soil classification system) พบว่าจัดเป็นดิน 
CH ซึ่งเป็นดินอนินทรีย์ทีม่ีความเหนียวสูง 
 
ตารางที่ 1 คุณสมบัติของดินเหนียวออ่น 

คุณสมบัต ิ ค่าที่ได้จากการ
ทดสอบ 

ปริมาณความชื้นธรรมชาติ (%) 84.67 
ขีดจ ากัดเหลว (%) 79.94 

ขีดจ ากัดพลาสติก (%) 33.52 

ดัชนีพลาสติก (%) 46.42 

หน่วยน้ าหนักเปยีก (kN/m3) 15.23 

ความถ่วงจ าเพาะ 2.63 

ก าลังอัด (kPa) 6 - 14 

ก าลังรับแรงดึง (kPa) 0.5 – 1.2 

 
 เถ้าก้นเตาเก็บตัวอย่างมาจากโรงไฟฟ้าในจังหวัดระยอง 
ผลการทดสอบองค์ประกอบทางเคมีเถ้าก้อนเตาแสดงตาม
ตารางที่  2 พบว่ามีองค์ประกอบส่วนใหญ่ เป็นซิลิคอน
ออกไซด์ (SiO2) อะลูมิเนียมออกไซด์ (Al2O3) และเฟอร์ริก
ออกไซด์  (Fe2O3) ตามล าดับ  เมื่อจ าแนกตามมาตรฐาน 
ASTM C618 พบว่าเป็นสารปอซโซลานกลุ่ม (Class) F ซึ่งมี
คุณสมบัติสามารถใช้เป็นสารเชื่อมประสาน (Cementitious 
material) ได้ 
 เถ้าก้นเตาที่เก็บตัวอย่างจากโรงงานมีลักษณะเป็นก้อน
แข็งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1–5 ซม. เถ้าก้น
เตาถูกน ามาบดละเอียดก่อนน ามาใช้ปรับปรุงคุณภาพดิน
เหนียวอ่อน โดยความละเอียดของเถ้าก้นเตาหลังจากบดแบ่ง
ออกเป็น 7 ความละเอียดดังแสดงตามตารางที่ 3  
 
 
 

ตารางที่ 2 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าก้นเตา 
องค์ประกอบทางเคม ี เปอร์เซนต ์

SiO2 40.43 

Al2O3 15.61 

Fe2O3 14.30 

CaO 12.18 

MgO 5.35 

SO3 1.39 

K2O 2.51 

TiO2 0.52 

Other 3.63 

Loss on ignition 4.09 

 
ตารางที่ 3 ความละเอยีดของเถ้าก้นเตาหลังจากบด 

สัญลักษณ ์ ความละเอียดแบบเบลน (ซม2/ก.) 
B15 1,500 

B25 2,500 

B35 3,500 

B45 4,500 

B55 5,500 

B65 6,500 

B75 7,500 

 
2.2 ขั้นตอนการวิจัย 
 การปรับปรุงคุณภาพดินกระท าโดยน าเถ้าก้นเตาที่มี
ความละเอียดแตกต่างกันมาผสมเข้ากันกับดินเหนียวอ่อน
เพื่อผลิตตัวอย่างดินซีเมนต์ ในงานวิจัยนี้ใช้ปริมาณเถ้าก้นเตา
ที่ 200 กก./ม3 ของดินเปียก และใช้ค่าอัตราส่วนน้ าต่อเถ้า
ก้นเตา (W/B ratio) เท่ากับ 1.0 ตามข้อแนะน าของกรมทาง
หลวงและ JICA [6] ส าหรับวิธีการผสมเถ้าก้นเตาเข้ากับดิน
เหนียวอ่อนกระท าตามมาตรฐาน JGS T821–1990 เมื่อเถ้า
ก้นเตาผสมเข้ากันกับดินเหนียวอ่อนจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้ว
น าไปบรรจุลงในแบบหล่อรูปทรงกระบอก (Cylindrical 
mold) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม. สูง 10 ซม. ท าการบ่ม
ในแบบหล่อจนครบ 24 ชม. จากนั้นถอดตัวอย่างดินซีเมนต์
ออกจากแบบหล่อแล้วบ่มในอากาศ ณ อุณหภูมิห้องจนครบ 
3, 7, 28 และ 90 วัน การบ่มในอากาศนี้เป็นการจ าลอง
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สภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิของตัวอย่างดินซีเมนต์ในขณะ
ด าเนินการก่อสร้างจริง เมื่อครบก าหนดบ่มแล้วน าไปทดสอบ
คุณ สม บั ติ ด้ วย ค ลื่ น อุ ล ต ร้ า โซนิ ค (Ultrasonic pulse 
velocity หรือ UPV) ตามมาตรฐาน ASTM C597-16 และ
เมื่อทดสอบคุณสมบัติด้วยคลื่นอุลตร้าโซนิคแล้วเสร็จจึงน า
ตัวอย่างดินซีเมนต์ไปทดสอบหาค่าก าลังอัด (Unconfined 
compressive strength หรือ UCS) ตามมาตรฐาน ASTM 
D2166 ต่อไป  
 ส าหรับการทดสอบก าลังรับแรงดึงของดินซีเมนต์จะ
กระท าตามมาตรฐาน ASTM D3967-05 ซึ่งเป็นวิธีการ
ทดสอบก าลังรับแรงดึงแบบผ่าแยกส่วน (Splitting tensile 
strength หรือ STS) ทั้งนี้การเตรียมตัวอย่างดินซีเมนต์จะ
กระท าเช่นเดียวกันกับการเตรียมตัวอย่างส าหรับการทดสอบ
ก าลังอัด และทดสอบที่อายุการบ่ม 3 , 7, 28 และ 90 วัน 
เชน่เดียวกัน 

 
3. ผลการวิจัย 
3.1 คุณสมบัติด้านก าลัง  

 ก าลังอัดของดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้า
ก้นเตาบดละเอียด (ดินซีเมนต์) แสดงตามรูปที่ 1 พบว่าก าลัง
อัดดินซีเมนต์มีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นตามอายุการบ่มในทุกๆ
ตัวอย่าง เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าก าลังอัดมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุการบ่มระยะสั้น (Short 
term) คือที่อายุ 3 และ 7 วัน และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ต่อเนื่องที่อายุ 28 วัน จากนั้นที่อายุการบ่มระยะยาว (Long 
term) 90 วัน ก าลังอัดมีแนวโน้มการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อย 

 พิจารณาตัวอย่าง B15 ซึ่งเป็นดินซีเมนต์ที่ผลิตจากเถ้า
ก้นเตาที่มีความละเอียดต่ าที่สุดพบว่าก าลังอัดเท่ากับ 121, 
127, 135 และ 142 kPa ที่อายุการบ่ม 3, 7, 28 และ 90 
วัน ตามล าดับ โดยเห็นได้ว่าก าลังอัดมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น
เพียงเล็กน้อยแม้ว่าจะใช้ระยะเวลาการบ่มยาวนานที่ 90 วัน 
เมื่อเพิ่มความละเอียดในตัวอย่าง B25 พบว่าก าลังอัดเท่ากับ 
133, 145, 156 และ 178 kPa ที่อายุการบ่ม 3, 7, 28 และ 
90 วัน ตามล าดับ เมื่อเทียบกับตัวอย่าง B15 พบว่าก าลังอัด
มีค่ามากกว่าเล็กน้อย พิจารณาตัวอย่าง B35 ซึ่งมีค่าความ

ละเอียดมากกว่า B25 และ B15 พบว่าให้ค่าก าลังอัดสูงกว่า 
B25 และ B15 ในทุกอายุการบ่มตามล าดับ เมื่อเพิ่มความ
ละเอียดเถ้าก้นเตาให้สูงขึ้นในตัวอย่าง B45 และ B55 พบว่า
ก าลังอัดมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามความละเอียดที่ เพิ่มมากขึ้น 
ส าหรับตัวอย่าง B65 มีการพัฒนาก าลังอัดได้อย่างต่อเนื่อง
คือ 238, 298, 359 และ 382 kPa ที่อายุการบ่ม 3, 7, 28 
และ 90 วัน ตามล าดับ ตัวอย่าง B75 เป็นตัวอย่างที่มีความ
ละเอียดสูงที่สุดพบว่ามีค่าก าลังอัดเท่ากับ 276, 351, 418 
และ  442 kPa ที่ อ ายุ ก ารบ่ ม  3 , 7 , 28 และ  90 วัน 
ตามล าดับ เมื่อเปรียบเทียบค่าก าลังอัดกับตัวอย่างดินซีเมนต์
อื่นๆ พบว่า B75 มีการพัฒนาก าลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจน 
และให้ค่าก าลังอัดสูงที่สุดในทุกช่วงอายุการบ่ม เมื่อเทียบกับ
ก าลังดินเหนียวอ่อนก่อนปรับปรุงคุณภาพพบว่าเมื่อน ามา
ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าก้นเตาแล้วค่าก าลังอัดมีค่าเพิ่มขึ้น
ประมาณ  28, 35, 42 และ 44 เท่า ที่อายุการบ่ม 3, 7, 28 
และ 90 วันตามล าดับ เมื่อพิจารณาก าลังอัดของทุกตัวอย่าง
แล้วพบว่าก าลังอัดจะมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามอายุการบ่มและตาม
ความละเอียดของเถ้าก้น เตา โดยสามารถเรียงล าดับ
ความส าคัญได้ดังนี้คือ B75 > B65 > B55 > B45 > B35 > 
B25 > B15 ตามล าดับ 
 

 
รูปที่ 1 ก าลังอัดกบัอายุการบ่ม 

 

 ก าลังรับแรงดึงเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญในงานด้าน
วิศวกรรมปฐพีใช้ท านายพฤติกรรมในการรับแรงดึงเพื่อ
ต้านทานการแตกร้าวของวัสดุ รูปที่ 2 แสดงก าลังรับแรงดึง 
ของดินซีเมนต์พบว่าดินซีเมนต์มีการพัฒนาก าลังรับแรงดึง
เพิ่มสูงขึ้นตามอายุการบ่มในทุกๆตัวอย่าง โดยก าลังรับแรงดึง
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงอายุการบ่มระยะสั้น 
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มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นที่อายุ 28 วัน ในขณะที่การบ่มระยะยาว 
90 วัน มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย  ดังจะเห็นได้ว่า
พฤติกรรมการเพิ่มขึ้นของก าลังรับแรงดึงมีรูปแบบคล้ายกัน
กับการพัฒนาของก าลังอัด 
  

 
รูปที่ 2 ก าลังรับแรงดึงกับอายุการบ่ม 

 
 ตัวอย่าง B15 เป็นดินซีเมนต์ที่ผลิตจากเถ้าก้นเตาที่มี
ความละเอียดต่ าที่สุดมีก าลังรับแรงดึงเท่ากับ 11.2, 11.7, 
13.5 และ 13.6 kPa ที่อายุการบ่ม 3, 7, 28 และ 90 วัน 
ตามล าดับ ซึ่งก าลังรับแรงดึงมีการพัฒนาท่ีน้อยมาก เมื่อเพิ่ม
ความละเอียดเป็นตัวอย่าง B25 พบว่าก าลังรับแรงดึงเพิ่มขึ้น
เล็กน้อยได้แก่ 12.5, 13.2, 15.6 และ 17.1 kPa ที่อายุการ
บ่ม 3, 7, 28 และ 90 วัน ตามล าดับ ต่อมาเมื่อเพิ่มความ
ละเอียดให้มากขึ้นในตัวอย่าง B35, B45 และ B55 พบว่า
ก าลังรับแรงดึงมีค่าเพิ่มสูงขึ้นตามความละเอียดที่มากขึ้นใน
ทุกช่วงอายุการบ่มทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การพัฒนา
ก าลังรับแรงดึงสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
ชัดเจนในตัวอย่างท่ี B65 และ B75 โดยตัวอย่าง B65 มีก าลัง
รับแรงดึง 22.1, 27.5, 34.3 และ 39.5 kPa ที่อายุการบ่ม 3, 
7, 28 และ 90 วัน ตามล าดับ ส าหรับตัวอย่าง B75 พบว่ามี
ค่าก าลังรับแรงดึง 23.4, 31.5, 40.6 และ 44.8 kPa ที่อายุ
การบ่ม 3, 7, 28 และ 90 วัน ตามล าดับเช่นเดียวกัน เมื่อ
เทียบกับดินเหนียวอ่อนก่อนปรับปรุงคุณภาพพบว่าก าลังรับ
แรงดึงของตัวอย่าง B75 มีค่าเพิ่มขึ้นเป็น 29, 37, 48 และ 
53 เท่า ที่อายุการบ่ม 3, 7, 28 และ 90 วันตามล าดับ ทั้งนี้ 
B75 เป็นตัวอย่างที่มีความละเอียดสูงที่สุดและให้ค่าก าลังรับ
แรงดึงสูงที่สุด ดังนั้นจึงสามารถเรียงล าดับความส าคัญได้
ดังนี้คือ B75 > B65 > B55 > B45 > B35 > B25 > B15 

ตามล าดับ ซึ่งมรีูปแบบเหมือนกันกับค่าก าลังอัด   
  

 
รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของก าลังอัดกับก าลังรับแรงดึง 

 ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัดกับก าลังรับแรงดึงแสดง
ตามรูปที่ 3 พบว่าก าลังรับแรงดึงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตาม
ก าลังอัดที่มีค่าเพิ่มมากขึ้น เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์พบว่า
ก าลังรับแรงดึงมีค่าประมาณ 9.66 เปอร์เซนต์ของค่าก าลัง
อัด เมื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัดกับก าลัง
รับแรงดึงของดินที่ถูกปรับปรุงคุณภาพด้วยสารเชื่อมประสาน
ชนิดอื่นในดังแสดงรายละเอียดในตารางที่  4 พบว่าค่า
ความสัมพันธ์ที่ ได้ จากงานวิจัยนี้ มี ค่ าค่อนข้างต่ า เมื่ อ
เปรียบเทียบกับสารเชื่อมประสานชนิดอื่นเช่น ปูนซีเมนต์ ปูน
ขาว และเถ้าลอยเป็นต้น แสดงว่าเถ้าก้นเตามีประสิทธิภาพ
ต่ ากว่าสารเช่ือมประสานชนิดอื่นในการน ามาใช้ปรับปรุง
คุณภาพดิน อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัดกับ
ก าลังรับแรงดึงของเถ้าก้นเตาบดละเอียดในงานวิจัยนี้ยังคง
อยู่ในช่วงค่าปกติของสารเช่ือมประสานที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป
กล่ าวคื อ  ก าลั งรับแรงดึ งมี ค่ า ระหว่ าง 8 .9  ถึ ง 20.9 
เปอร์เซ็นต์ของค่าก าลังอัด 

 
ตารางที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัด (UCS) กับก าลังรับแรงดึง 
(STS) ของดินที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยสารเชื่อมประสานชนิดต่างๆ 

ชนิดดินซีเมนต ์ ความสัมพันธ ์ ที่มา 
ดินเหนียวอ่อนผสมเถา้
ลอยแคลเซียมสูงและ
ปูนซีเมนต์ 

STS = 0.142xUCS [7] 

ดินเหนียวอ่อนผสมปูน
ขาวและเส้นใยมะพร้าว 

STS = 0.209xUCS [8] 

ดินเหนียวอ่อนผสม
ปูนซีเมนต์ เส้นใย
สังเคราะห์และเถ้าลอย 

STS = 0.123xUCS [9] 
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ชนิดดินซีเมนต ์ ความสัมพันธ ์ ที่มา 

ดินเหนียวอ่อนผสม
ปูนซีเมนต์ และปูนขาว 

STS = 0.089xUCS [10] 

ดินเหนียวอ่อนผสมเถา้ก้น
เตา 

STS = 0.0966xUCS งานวิจัยนี ้

  
3.2 ผลทดสอบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิค  
 ผลทดสอบด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคของดินเหนียวอ่อน
ก่อนการปรับปรุงคุณภาพพบว่ามีค่าเฉลี่ยความเร็วคลื่น
ประมาณ 504 ม./วินาที เมื่อท าการปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้า
ก้นเตาบดละเอียดแล้วพบว่ามีความเร็วคลื่นเพิ่มสูงขึ้นตาม
อายุการบ่มในทุกตัวอย่างดังแสดงในรูปที่  4 พิจารณา
ตัวอย่าง B15, B25 และ B35 ซึ่ งเป็นตัวอย่างที่มีความ
ละเอียดของเถ้าก้นเตาค่อนข้างต่ า พบว่าที่อายุการบ่มใน
ระยะสั้นนั้นมีค่าความเร็วคลื่นแตกต่างกันน้อยมาก โดยที่
อายุการบ่ม 3 วัน ตัวอย่าง B15, B25 และ B35 มีความเร็ว
คลื่น 531, 536 และ 548 ม./วินาที ตามล าดับ ส าหรับท่ีอายุ
การบ่ม 7 วัน ความเร็วคลื่นมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยได้แก่
557, 569 และ 602 ม./วินาที ตามล าดับ ที่อายุการบ่ม 28 
วันความเร็วคลื่นเพิ่มขึ้นเล็กน้อยได้แก่ 596, 623 และ 637 
ม./วินาที ตามล าดับ โดยความเร็วคลื่นที่อายุการบ่มระยะ
ยาว 90 วัน ยังคงมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
เมื่อเทียบกับอายุการบ่ม 28 วัน 
  

 
รูปที่ 4 ความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิคกับอายุการบ่ม 

 
 เมื่อเพิ่มความละเอียดของเถ้าก้นเตาในตัวอย่าง B45 
และ B55 พบว่าความเร็วคลื่นที่อายุการบ่ม 3 วัน และ 7 วัน 
มีความเร็วเพิ่มสูงขึ้น และยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องไปจนถึง 28 
วัน และ 90 วันตามล าดับ โดยตัวอย่าง B55 ซึ่งมีความ

ละเอียดมากกว่า B45 ให้ค่าความเร็วคลื่นสูงกว่าในทุกช่วง
อายุการบ่ม ความเร็วคลื่นมีการพัฒนาเพิ่มสูงขึ้นอย่าง
สังเกตเห็นได้ในตัวอย่าง B65 ได้แก่ 886, 931, 1,075 และ 
1 ,146 ม ./วินาที  ที่ อายุ การบ่ ม  3, 7, 28 และ 90 วัน 
ตามล าดับ ทั้งนี้ตัวอย่าง B75 ที่มีค่าความละเอียดสูงสุดให้ค่า
ความเร็วคลื่นสูงสุดเมื่อเทียบกับดินซีเมนต์ในทุกตัวอย่างและ
ในทุกช่วงอายุการบ่ม โดยตัวอย่าง B75 มีค่าความเร็วคลื่น 
973, 1,123, 1,267 และ 1,345 ม./วินาที ที่อายุการบ่ม 3, 
7, 28 และ 90 วัน และเมื่อเทียบกับดินเหนียวอ่อนก่อน
ปรับปรุงคุณภาพแล้วพบว่าความเร็วคลื่นเพิ่มขึ้นเป็น 1.93, 
2.23, 2.51 และ 2.67 เท่า ที่อายุการบ่ม 3, 7, 28 และ 90 
วันตามล าดับเช่นกัน 
 รูปที่  5 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัดกับ
ความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิค พบว่าความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิค
จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อก าลังอัดมีค่าเพิ่มมากขึ้น จากความสัมพันธ์
ดังกล่าวอยู่ในรูปสมการก าลัง (Power function) ที่มีค่า R2 
ค่อนข้างสูงคือ 0.9573 เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นๆ 
ตามตารางที่  5 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัดกับ
ความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิคมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน
กล่าวคือ ความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิคจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อก าลังอัด
มีค่าเพิ่มมากขึ้นแต่จะให้ค่าสมการในรูปแบบที่แตกต่างกัน
ออกไปเนื่องจากชนิดของดินและชนิดของสารเชื่อมประสาน
ที่ ใ ช้ มี คุ ณ สม บั ติ แตกต่ า งกั น  [11 ] เช่น เดี ย วกั น กั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังรับแรงดึงกับความเร็วคลื่นอัลตร้า
โซนิคดังแสดงในรูปที่ 6 พบว่าความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิคจะ
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อก าลังรับแรงดึงมีค่าเพิ่มมากขึ้น 
 

 
รูปที่ 5 ก าลังอัดกบัความเร็วคลื่นอัลตรา้โซนิค 

 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัด (UCS) กับความเร็วคลื่นอัล 
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ตร้าโซนิค (UPV) ของดินที่ถูกปรับปรุงคุณภาพด้วยสารเชื่อมประสาน
ชนิดต่างๆ 

ชนิดดินซีเมนต ์ ความสัมพันธ ์ ที่มา 

ดินเหนียวอ่อนผสม
ยางและปูนซีเมนต์ 

UCS = 0.293(UPV1.121) [12] 

ดินอ่อนผสม
ปูนซีเมนต์และเถ้า
สลัดจ์กากน้ าตาล 

UCS = (UPV1E-05) + 
0.0203 

[13] 

ดินอ่อนผสม
ปูนซีเมนต์ 

UCS = 0.1336(e0.0013UPV) [14] 

ดินลูกรังผสม
ปูนซีเมนต์ 

UCS = 1.3566UPV2 - 
4.3423UPV + 4.1904 

[15] 

ดินเหนียวอ่อนผสม
เถ้าก้นเตา 

UCS = 0.021(UPV1.3918) งานวิจัยนี ้

 

 
รูปที่ 6 ก าลังรับแรงดึงกับความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิค 

 

3.3 อิทธิพลความละเอียดของเถ้าก้นเตา  
 ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัดกับความละเอียดของเถ้า
ก้นเตาแสดงในรูปที่ 7 พบว่าก าลังอัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อ
ละเอียดของเถ้าก้นเตาเพิ่มสูงขึ้นในทุกช่วงอายุการบ่ม ที่อายุ
การบ่ม 3 วัน ความละเอียดเถ้าก้นเตาตั้งแต่ 1,500 ถึง 
3,500 ซม2/ก. มีอัตราการเพิ่มของก าลังอัดมีค่าค่อนข้างต่ า
ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากค่าความชันของกราฟที่ค่อนข้าง
ต่ าเช่นกัน เถ้าก้นเตาที่มีความละเอียดมากกว่า 3,500 ถึง 
5,500 ซม2/ก. พบว่ามีอัตราการเพิ่มของก าลังอัดเพิ่มมากข้ึน
จากเดิมเล็กน้อย และเถ้าก้นเตาที่มีความละเอียดมากกว่า 
5,500 ถึง 7,500 ซม2/ก. พบว่ามีอัตราการเพิ่มของก าลังอัด
เพิ่มมากข้ึนจากเดิมไม่มากนัก เมื่ออายุการบ่มเพิ่มขึ้นที่ 7 วัน 
พบว่าอัตราการเพิ่มของก าลังอัดมีลักษณะคล้ายกันกับอายุ
การบ่มที่ 3 วัน กล่าวคือ ที่ความละเอียดตั้งแต่ 1,500 ถึง 

3,500 ซม2/ก. มีอัตราการเพิ่มของก าลังอัดมีค่าค่อนข้างต่ า 
และเมื่อเพิ่มความละเอียดไปจนถึง 7,500 ซม2/ก. อัตราการ
เพิ่มของก าลังอัดยังคงมีการเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
พิจารณาที่อายุการบ่ม 28 วัน พบว่าที่ความละเอียดไม่เกิน
3,500 ซม2/ก. อัตราการเพิ่มก าลังอัดมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
เมื่อเพิ่มความละเอียดไปจนถึง 5,500 ซม2/ก. อัตราการเพิ่ม
ก าลังอัดมีค่าเพิ่มมากขึ้น และยังคงมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ
ความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น 7 ,500 ซม2/ก. เมื่ออายุการบ่ม
เพิ่มขึ้น 90 วัน พบว่าที่ความละเอียดไม่เกิน 3,500 ซม2/ก. 
อัตราการเพิ่มก าลังอัดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เมื่อเพิ่มความ
ละเอียดไปจนถึง 5,500 ซม2/ก. อัตราการเพิ่มก าลังอัดมีค่า
เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นที่สังเกตได้ และเมื่อเพิ่มความละเอียด
ไปจนถึง 7,500 ซม2/ก. อัตราการเพิ่มก าลังอัดมีค่าเพิ่มมาก
ขึ้นอย่างชัดเจน 
  

 
รูปที่ 7 ก าลังอัดกบัความละเอยีด 

  

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างก าลังอัดกับความ
ละเอียดในทุกช่วงอายุการบ่มพบว่ามีความสัมพันธ์ใน
ลักษณะคล้ายคลึงกันกล่าวคือ ที่ความละเอียดต่ าจะมีอัตรา
การเพิ่มก าลังอัดค่อนข้างต่ า และอัตราการเพิ่มก าลังอัดจะมี
แนวโน้มสูงขึ้นเมื่อความละเอียดมากขึ้น จากความสัมพันธ์
ดังกล่าวจึงสามารถแบ่งช่วงอิทธิพลของความละเอียด
ออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอิทธิพลต่ า (ความละเอียดตั้งแต่ 
1,500 ถึง 3 ,500 ซม2/ก.) ช่วงอิทธิพลปานกลาง (ความ
ละเอียดมากกว่า 3,500 ถึง 5,500 ซม2/ก.) และช่วงอิทธิพล
สูง (ความละเอียดมากกว่า 5,500 ถึง 7,500 ซม2/ก.) โดย
ในช่วงอิทธิพลต่ าจะส่งผลต่ออัตราการเพิ่มก าลังอัดน้อยมาก 
จึงไม่เหมาะที่น าค่าความละเอียดช่วงนี้มาใช้ในการปรับปรุง
คุณภาพดิน ส าหรับช่วงอิทธิพลปานกลางนั้นสามารถน าช่วง
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ค่าความละเอียดมาใช้ปรับปรุงคุณภาพดินได้ในกรณีที่
ต้องการก าลังอัดไม่สูงมาก ช่วงอิทธิพลสูงเป็นช่วงที่ความ
ละเอียดมีอิทธิพลต่ออัตราการเพิ่มก าลังอัดสูงที่สุดจึงมีความ
เหมาะสมน ามาใช้ในงานปรับปรุงคุณภาพดินได้เป็นอย่างดี 
 อิทธิพลความละเอียดของเถ้าก้นเตาที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาก าลังอัดของดินซีเมนต์นั้นสามารถอธิบายได้ว่า เถ้าก้น
เตาที่มีความละเอียดสูงจะมีปริมาณผิวสัมผัส  (Surface 
area) ที่มาก ซึ่งปริมาณผิวสัมผัสที่มากนี้จะส่งผลดีในการท า
ปฏิกิริยาไฮเดรช่ัน ท าให้ปฎิกริยาดังกล่าวด าเนินไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีปริมาณสารผลิตภัณฑ์ (Hydration product)
เพิ่มมากขึ้น สารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนี้ส่งผลต่อการพัฒนา
ก าลังอัดดินซีเมนต์ตามอายุการบ่มที่มากขึ้น ดังนั้นเมื่อความ
ละเอียดมีค่าเพิ่มขึ้นจึงท าให้สารผลิตภัณฑ์มีปริมาณเพิ่มขึ้น
และส่งผลท าให้ก าลังอัดดินซีเมนต์เพิ่มสูงขึ้น [16] การแบ่ง
ช่วงอิทธิพลของความละเอียดสามารถใช้น ามาใช้ได้กับ
ความสัมพันธ์ระหว่างก าลังรับแรงดึงกับความละเอียดดัง
แสดงตามรูปที่ 8 และความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วคลื่น
อัลตร้าโซนิคกับความละเอียดดังแสดงตามรูปที่ 9 ตามล าดับ 
ดังนั้นจึงกล่าวโดยสรุปได้ว่า B15, 25 และ B35 อยู่ในช่วง
อิทธิพลต่ า (ความละเอียดตั้งแต่ 1,500 ถึง 3 ,500 ซม2/ก.) 
โดย B45 และ B55 อยู่ ในช่วงอิทธิพลปานกลาง (ความ
ละเอียดมากกว่า 3,500 ถึง 5,500 ซม2/ก.)  ส าหรับ B65 
และ B75 อยู่ในช่วงช่วงอิทธิพลสูง (ความละเอียดมากกว่า 
5,500 ถึง 7,500 ซม2/ก.) 
 

 
รูปที่ 8 ก าลังรับแรงดึงกับความละเอยีด 

 

 
รูปที่ 9 ความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิคกับความละเอยีด 

 

3.4 ความสัมพันธ์คุณสมบัติด้านก าลัง ความละเอียด และ
อายุการบ่ม  
 ความสัมพันธ์คุณสมบัติด้านก าลัง ความละเอียด และ
อายุการบ่ม สามารถหาได้จากเทคนิคการวิเคราะห์การ
ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ  (Multiple regression analysis) โด ย
ก าหนดให้ความละเอียดของเถ้าก้นเตาและอายุการบ่มเป็น
ตัวแปรอิสระ (Independent variable) ในขณะทีคุ่ณสมบัติ
ด้านก าลังเป็นตัวแปรตาม (Dependent variable) ผลการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความละเอียดของเถ้าก้นเตา
และอายุการบ่มกับก าลังอัด ก าลังรับแรงดึง และความเร็ว
คลื่นอัลตร้าโซนิคแสดงตามสมการที่  (1), (2) และ (3) 
ตามล าดับดังนี้ 
 𝑈𝐶𝑆 = 0.0456(𝑓𝑖) + 0.9086(𝑑) (1) 
 𝑆𝑇𝑆 = 0.0042(𝑓𝑖) + 0.1138(𝑑) (2) 
 𝑈𝑃𝑉 = 0.1482(𝑓𝑖) + 3.0679(𝑑) (3) 
โดยที่  𝑈𝐶𝑆 คือ ก าลังอัด (kPa), 𝑆𝑇𝑆 คือ ก าลังรับแรงดึง 
(kPa), 𝑈𝑃𝑉 คือ ความเร็วคลื่นอัลตร้าโซนิค (ม./วินาที), 𝑓𝑖 
คือ ความละเอียดของเถ้าก้นเตา (ซม2/ก.) และ 𝑑 คือ อายุ
การบ่ม (วัน) 
  ค่าก าลังอัด ก าลังรับแรงดึง และความเร็วคลื่นอัลตร้า
โซนิคที่ได้จากการค านวณโดยใช้สมการทั้ง 3 ดังกล่าวข้างต้น 
น ามาสอบเทียบกับค่าที่ได้จากการทดสอบในห้องปฎิบัติการ
ดังแสดงในรูปที่ 10, 11 และ 12 ตามล าดับ พบว่าให้ค่า R2 
ที่มากกว่า 0.8 ทั้ง 3 สมการซึ่งถือว่ามีค่าที่ยอมรับได้ โดย
ประโยชน์ที่ได้จากวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณนี้เมื่อทราบค่า
ความละเอียดและอายุการบ่ม สามารถน ามาแทนค่าลงใน
สมการเพื่อใช้ท านายคุณสมบัติด้านก าลังของดินซีเมนต์ตาม
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ต้องการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
 

 
รูปที่ 10 การสอบเทยีบค่าก าลังอัดที่ค านวณได้จากสมการกับค่าที่ได้

จากการทดสอบในห้องปฎิบัติการ 
 

 
รูปที่ 11 การสอบเทยีบค่าก าลังรับแรงดึงที่ค านวณได้จากสมการกบั

ค่าที่ได้จากการทดสอบในห้องปฎิบัตกิาร 
 

 
รูปที่ 12 การสอบเทยีบค่าความเร็วคลื่นที่ค านวณได้จากสมการกับค่าที่

ได้จากการทดสอบในห้องปฎิบัตกิาร 
 

4. สรุป 
 ดินเหนียวอ่อนสามารถปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นได้โดย
ใช้เถ้าก้นเตาบดละเอียดเป็นสารเช่ือมประสานผสมให้เข้ากัน
กับดินเหนียวอ่อน (ดินซีเมนต์) คุณสมบัติด้านก าลังของดิน
ซีเมนต์ได้แก่ ก าลังอัด ก าลังรับแรงดึง ความเร็วคลื่นอัลตร้า
โซนิค มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามอายุการบ่มและตามความ

ละเอียดของเถ้าก้นเตาที่เพิ่มมากขึ้น ความละเอียดของเถ้า
ก้นเตาที่ส่งผลต่อคุณสมบัติด้านก าลังของดินซีเมนต์สามารถ
แบ่งช่วงอิทธิพลออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงอิทธิพลต่ า ช่วง
อิทธิพลปานกลาง และช่วงอิทธิพลสูง โดยความละเอียดเถ้า
ก้นเตาในช่วงอิทธิพลสูงให้ประสิทธิภาพในการปรับปรุง
คุณภาพดินทีสู่งที่สุด ความสัมพันธ์คุณสมบัตดิ้านก าลงั ความ
ละเอียด และอายุการบ่มสามารถหาได้จากเทคนิคการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณซึ่งให้ผลลัพธ์เป็นสมการส าหรับ
ท านายคุณสมบัติด้านก าลังได้โดยใช้ค่าความละเอียดและ
อายุการบ่ม 
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บทคัดย่อ 
 จากปัจจุบันโครงสร้างอาคารที่เน้นการประหยัดพลังงาน เป็นอาคารระบบปิด อีกทั้งหากจ านวนผู้ใช้อาคารก็มีความ
หนาแน่น จะส่งผลการระบายอากาศไม่เพียงพอ เกิดการสะสมมลพิษอื่นๆ ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้  ด้วยเหตุนี้ระดับ
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  จึงเป็นตัวบ่งช้ีว่าอาคารมีการระบายอากาศเพียงพอหรือไม่ ผู้วิจยัจึงสร้างแบบจ าลอง
ระบบการระบายอากาศในอาคารเพื่อควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้น เพื่อใช้แก้ปัญหาการระบายอากาศในอาคารไม่
เพียงพอ การจ าลองแบบมีทั้งหมด 4 ขั้นตอน แบ่งออกเป็น (1) รวบรวมข้อมูลระบบระบายอากาศของอาคาร (2) ค านวณ
ภาระการท าความเย็น โดยงานวิจัยนี้เลือกวิธีอุณหภูมิแตกต่างแบบเทียบเท่า (CLTD) โดยมีการอ้างอิงค่า CLTD/SCL ส าหรับ
ประเทศไทย เปรียบเทียบกับค่า CLTD ที่ออกโดย ASHRAE (3) ท าการค านวณการระบายอากาศ เพื่อหาปริมาณอากาศที่จะ
น าเข้ามาเจือจางก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (4) ใช้วิธีวิเคราะห์ผลเชิงตัวเลขหรือวิธีรุงแง คุตต้า เพื่อดูเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ผลจากการเปรียบเทียบค านวณภาระการท าความเย็นจากภูมิอากาศทั้ง 3 ชุดนั้น พบว่า โหลด
ความเย็นทั้ง 3 ชุดอากาศสูงสุดเกิดขึ้น ณ เวลา 16.00 น. ซึ่งแหล่งความร้อนท่ีเกิดขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกเหมือนกันคือ 1) การ
น าความร้อนภายในอาคาร 2) การแผ่รังสีความร้อนของกระจก 3) การน าความร้อนของกระจก เนื่องจากว่า ส่วนประกอบ
อาคารส่วนใหญ่เป็นกระจก และโหลดภาระการท าความเย็นผลเรียงจากมากไปหาน้อย คือ ASHRAE ชุดภูมิอากาศท่ี 2 และชุด
ภูมิอากาศที่ 1 ตามล าดับ และการวิเคราะห์การการเติมอากาศเข้าระบบที่ 5%, 10% 15% และ 20% ได้ผลว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์
การเติมอากาศมากเท่าไหร่ ระยะเวลาที่อากาศเข้าสู่สมดุลค่าความเข้มข้นใหม่ได้เร็วขึ้น ทั้งนี้การตัดสินใจของการก าหนดค่า
อัตราการเติมอากาศจะต้องพิจารณาหลายส่วน เช่น เรื่องค่าใช้จ่าย มาตรฐานคุณภาพอากาศ ความรู้สึกสบายของผู้อาศัย เป็น
ต้น ท้ังนี้ต้องอาศัยความช านาญของวิศวกรผู้ออกแบบในการตัดสินใจด้วย 
ค าหลัก  การระบายอากาศในอาคาร, การปรับอากาศ, ภาระการท าความเย็น 

 
Abstract 
 In the present, most of the energy saving structures of the buildings is the closed system, and the 
users are densely populated. Those problems caused poor ventilation and pollutant accumulation that 
may be health hazards. The principle, the carbon dioxide levels are an indicator of indoor air ventilation 
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system. Therefore, researcher created the model from Microsoft Excel program to use as a prototype tool 
that can be applied to the same problem in other buildings. 
 The simulation was created by four steps, i.e. 1) collection of the building ventilation data, 2) 
calculation of cooling load that this study selected Cooling Load Temperature Different and Cooling Load 
Factor (CLTD / CLF)) by comparing the CLTD/SCL reference for Thailand and the CLTD value that issued by 
ASHRAE, 3) determination an amount of air change to dilute the carbon dioxide, and 4) numerical analysis 
or Runge-Kutta method to determine the variance in the carbon dioxide levels.  
 Comparing the three cooling load calculations found that the three maximum cooling load at 4 
pm. The main sources of heat were the same, i.e. heat conduction in the building, heat radiation of the 
glass, heat conduction of the glass, respectively, because most of building components are glass. The sort 
of the three cooling loads in descending order as follows: ASHRAE, climate No. 2, and climate No. 1, 
respectively.  When the aeration systems were analyzed at 5%, 10%, 15%, and 20%, the time that the air 
reaches equilibrium concentration was very fast at the high percentage. Thus, the decision-making about 
the aeration value requires several considerations, i.e. cost, air quality standards, the comfort of the 
occupants, etc. However, the aeration value requires the decision from the expertise of the design 
engineer. 
Keywords:  Indoor Air Ventilation, Air Conditioning, Cooling load Calculation 
 
1. บทน า 
 ปัจจุบันอาคารมีปัญหาคุณภาพอากาศภายในอาคาร 
กันมากข้ึน เป็นผลเนื่องมาจากการออกแบบโครงสร้างอาคาร
ที่เน้นการประหยัดพลังงาน เป็นอาคารระบบปิด นอกจากนี้
จ านวนผู้ใช้อาคารก็มีส่วนกระทบต่อคุณภาพอากาศภายใน
อาคาร เนื่องจากกระบวนการเผาผลาญพลังงานของสิ่งมีชีวิต
จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ าเป็นผลลัพธ์ออกมา 
หากมีจ านวนผู้ใช้อาคารหนาแน่นเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่
และความสามารถในการรองรับของระบบระบายอากาศ จะ
ส่งผลให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในอาคาร 
ท าให้การระบายอากาศภายในอาคารไม่เพียงพอ ซึ่งหากมี
การสะสมของสารเคมีต่างๆ อยู่ในปริมาณที่สูงอาจท าให้เป็น
อันตรายต่อสุขภาพของผู้อาศัย หรือเกิดการแพร่เช้ือใน
อากาศ ซึ่งเป็นช่องทางการติดต่อโรคได้ง่าย  
 โด ย ป ก ติ ค น เร า จ ะ มี อั ต ร าส่ วน ป ริ ม าต รข อ ง
คาร์บอนไดออกไซด์ที่คายออกมาต่อปริมาตรของออกซิเจนที่
ถู ก ใช้  (Respiratory Quotient) อยู่ ที่  0.83 ยกตั วอย่ าง
ผู้ใหญ่ที่มีค่าเฉลี่ยขนาดรูปร่างของคน AD= 1.8 m2 อัตราการ

เผาผลาญ M=1.2 met ส าหรับผู้ใหญ่เฉลี่ยและท างานใน
ส านักงาน จะขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกมาประมาณ 
0.0052 L/s/คน หรือ 5.2x10-6 m3/s/คน  [5] ด้วยเหตุนี้ 
ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  จึงเป็นตัว
บ่งช้ีว่าอาคารมีการระบายอากาศเพียงพอหรือไม่ 
 โดยในงานวิจัยนี้ ได้มีการน า ตารางค่าความแตกต่าง
ของอุณหภูมิภาระการท าความเย็น (CLTD/SCL) และค่า
ประกอบอื่นๆ ส าหรับวัสดุและอาคารประเทศไทย เพื่อใช้ใน
การค านวณค่าภาระการท าความเย็นที่สอดคล้องกับภูมิ
ประเทศไทย เพื่อให้เกิดความแม่นย าและสะดวกมากขึ้นซึ่ง
ค่า CLTD ถูกพัฒนามาจากข้อมูลภูมิอากาศออกแบบ 2 ชุด
เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับค่า (CLTD/SCL) จาก ASHRAE 
ด้วย โดยชุดแรกจะถูกคัดเลือกด้วยการใช้ค่าอุณหภูมิ
กระเปาะแห้งที่มีค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ 0.4% ของข้อมูลในแต่
ละปีเป็นหลัก และชุดที่ 2 ใช้ค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้งที่มี
ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ 0.4% ของข้อมูลในแต่ละ ช่ัวโมงของ
ข้อมูลทั้ งหมดเป็นหลัก โดยตารางที่พัฒนาจากข้อมูล
ภูมิอากาศชุดที่ 2 จะเหมาะส าหรับการค านวณค่าภาระการ
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ท าความเย็นสูงสุด เพื่อก าหนดขนาดของอุปกรณ์ของระบบ
ปรับอากาศ และยังพบว่าค่าภาระการท าความเย็นที่ค านวณ
ได้แม่นย าพอควร และยังพบอีกว่าหากค านวณค่าภาระการ
ท าความเย็นโดยใช้ตาราง CLTD/SCL ส าเร็จจาก ASHRAE 
นั้นจะให้ผลลัพธ์ที่มีความคลาดเคลื่อนมากพอควรเมื่อใช้กับ
อาคารในประเทศไทย  
1.1 การค านวณภาระการท าความเย็น 
 การค านวณภาระการท าความเย็นจะต้องพิจารณา
แหล่งความร้อนทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยมีแหล่งความร้อนที่
เกิดขึ้นดังนี้ (1) แหล่งความร้อนจากภายนอก แบ่งออกเป็น 
การน าความร้อนผ่านหลังคา ผนังกรอบนอกอาคาร วัสดุ
ภายในอาคาร กระจก และการแผ่รังสีความร้อนของกระจก 
(2) แหล่งความร้อนจากภายใน แบ่งออกเป็น  อุปกรณ์ส่อง
สว่าง คน และอุปกรณ์ที่ใช้ในส านักงาน (3) การระบาย
อากาศ ซึ่งจะมีทั้งความร้อนสัมผัสและความร้อนแฝงเกิดขึ้น  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แสดงแหล่งก าเนิดความร้อน 

 
 ซึ่งการค านวณภาระการท าความเย็นนั้นนับว่าเป็นจุด
แรกของงานระบบปรับอากาศทั้งหมด อีกทั้งการออกแบบ
ระบบปรับอากาศที่ดีและเหมาะสมนั้น ควรค านึงถึงการ
ระบายอากาศอย่างเพียงพอ และปริมาณสารปนเปื้อนอยู่
ภายในอากาศหรือห้องปรับอากาศนั้น ควรมีอยู่ในปริมาณที่
ต่ ากว่าค่าจ ากัดตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด  
1.2 การระบายอากาศ 
 หลักการการระบายอากาศนั้น คือการดึงอากาศภายใน
ห้อง ออกสู่นอกห้องและเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักการระบายอากาศในงานวิจัยนี้เลือกใช้ 
วิธีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในตัวอาคาร (Indoor Air 
Quality Procedure) ซึ่งเป็นการจ ากัดความเข้มข้นของ

มลพิษต่างๆที่ทราบปริมาณอย่างแน่ชัดเพื่อให้ได้คุณภาพ
อากาศภายในอาคารเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดโดยมี
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพอากาศ คือ อุณหภูมิ 23-26 องศา
เซลเซียส ความช้ืนสัมพันธ์ 30-65% โดยที่  ASHRAEได้
ก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ที่ 1,000 ppm 
รวมถึงสารปนเปื้อนอื่นๆ ด้วย 
 

 
ภาพที่ 2 แสดงหลักการหมุนเวียนอากาศ 

 
 การใช้อากาศหมุนเวียนปริมาณ  ∀̇R ผสมกับ
อากาศใหม่ภายนอกอาคารในส่วนที่เติมเข้าในปริมาณที่
เท่ากับปริมาณอากาศที่ดูดออก ซึ่งเท่ากับ ∀̇0 อากาศที่ผสม
ได้พิจารณาเป็นลมจ่ายทั้งหมด ∀̇S ผ่านเครื่องส่งลมเย็นและ
จ่ายเข้าภายในห้องปรับอากาศ เพื่อควบคุมสภาวะอากาศ
และปริมาณความเข้มข้นของสารปนเปื้อน 
1.3 อัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่ละบุคคล 
 ปริมาณอากาศที่จะต้องพิจาณาน าเข้ามาในระบบ
นั้นต้องค านึงถึงอัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในแต่
ละบุคคลก่อน เพราะต้องน าเข้าอากาศมากหรือน้อยนั้น 
ขึ้นอยู่กับกิจกรรมของผู้อาศัย และปริมาณอากาศภายในที่
ต้องระบายออกสู่ภายนอก ปริมาณสารปนเปื้อนที่เจือปนใน
อากาศในท่ีนี้จะเน้นควบคุมระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใน
แต่ละบุคคลที่เกิดขึ้นในอาคาร 
 อัตราการใช้ออกซิเจนในแต่ละบุคคล ค านวณจาก 

              ∀̇O2=
0.00276 𝐴D𝑀

0.23𝑅𝑄+0.77
    L/s/คน                  (1) 

โดยที่  ∀̇O2 คือ อัตราการใช้ออกซิเจน AD คือ ค่าเฉลี่ยรูปร่าง
ของคน M คือ อัตราการเผาผลาญต่อ 1 หน่วยพื้นที่ผิวของ
ร่างกาย RQ คือ อัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อ
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อัตราการใช้ก๊าซออกซิเจนในการหายใจ 

 อัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการ
หายใจของคน ค านวณจาก 

                     ∀̇CO2= 𝑅𝑄 𝑥 ∀̇O2      L/s/คน                (2) 

โดยที่  ∀̇CO2 คือ อัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ RQ 
คือ อัตราการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ออัตราการใช้ก๊าซ
ออกซิเจนในการหายใจ  ∀̇O2 คือ อัตราการใช้ออกซิเจน 

1.4 ปริมาณการระบายอากาศ 
 ห ลั ง จ า ก ท ร า บ อั ต ร า ก า ร เ กิ ด ก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากการหายใจของคนที่ชัดเจน ในการ
ระบายอากาศจะต้องเติมอากาศใหม่ภายนอกเข้าไปจ านวน
หนึ่ง พิจารณาเป็นจ านวนเท่าของปริมาตรของห้องต่อช่ัวโมง 
(Air Change per Hour, ACH) เพื่ อควบคุมระดับความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ภายในอาคารที่ได้จาก
การค านวณ ซึ่งเมื่อมีการเติมอากาศใหม่เข้ามาในระบบนั้น 
อ าก าศ ภ าย ใน อ าค า ร จ ะ มี ค ว าม เข้ ม ข้ น ข อ งก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนไปจากเดิม และเข้าสู่จุดสมดุลที่
ความเข้มข้นใหม่ โดยใช้เวลาระยะเวลาเท่ากับจ านวนเท่า
ของปริมาตรห้องต่อช่ัวโมง หรือเรียกว่า ACH 
1.5 การวิ เคราะห์ ผล เชิ งตัวเลขหรือวิธี รุงแง คุตต้า
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงความ
เข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามสมการ (3) 

                   ∀R= (
%OA

100
) ∙

(C−CO)

106 ∙ ∀̇S           ( 3 ) 

โดยที ่∀R คือ ปริมาตรของห้องปรับอากาศ (m3) ∀̇S คือ 
ปริมาณลมจ่ายเข้าห้องปรับอากาศ (m3)  COคือ ปริมาณสาร
ปนเปื้อนในอากาศใหม่น าเข้าจดุผสม (ppm) �̇�  คือ อัตรา
การเกิดสารปนเปื้อนภายในหอ้งปรับอากาศ (ลูกบาศก์เมตร
ต่อวินาที) 

 ค านวณความเข้มข้นที่ เวลาหนึ่งๆด้วยวิธีรุงแง 
คุตต้า  

          𝐶(𝑖+1) = 𝐶(𝑖) +
𝑎1+2𝑎2+2𝑎3+𝑎4

6
           (4) 

โดยที่ก าหนด 𝐶(𝑖) เป็นความเข้มข้นที่เวลาหนึ่ง (รอบการ
ค านวณ) และ 𝐶(𝑖+1) เป็นความเข้มข้นท่ีเวลาถัดไป (รอบการ

ค านวณถัดไป) 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4 ได้จากการค านวณเรียกว่าค่า
เรียกซ้ า (Recursive Values) ของรุงแง คุตต้าก าหนดดังนี้  
                          𝑎1 =  ∆𝑡 𝑥 𝐹(𝑡𝑖,𝐶(𝑖))                (5) 

                          𝑎2 =  ∆𝑡 𝑥 𝐹(𝑡𝑖,
∆𝑡

2
+ 𝐶(𝑖) +

𝑎1

2
)           (6) 

                          𝑎3 =  ∆𝑡 𝑥 𝐹(𝑡𝑖,
∆𝑡

2
+ 𝐶(𝑖) +

𝑎2

2
)           (7) 

                          𝑎4 =  ∆𝑡 𝑥 𝐹(𝑡𝑖,
∆𝑡

2
+ 𝐶(𝑖) +

𝑎3

2
)           (8) 

โดยที่ ∆𝑡 คือ Time Increment ซึ่งก าหนดค่าขึ้น ตามความ
ต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ในที่น้ีเลือก ∆𝑡 = 240𝑠 และ 
∆𝑡 = 480𝑠 ในช่วงเวลาการท างาน 28800 วินาที หรือ 8 
ช่ัวโมง สามารถน าสมการที่ (5)-(8) ไปรันในชุดค าสั่งมาโคร
ในโปรแกรมไมโครซอฟออฟฟิต เอกเซล ได้ตามภาพ 
 

 
ภาพที ่3 แสดงการใช้ชุดค าสั่งมาโครในการรันโปรแกรมจากสมการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขหรือวธิีรุงแง คุตต้า 

 
2. วัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย 
2.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.  เพื่อสร้างแบบจ าลองการระบายอากาศในการแก้ปัญหา
ระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาคารเกินค่ามาตรฐาน 
2.  เพื่อใช้เป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวก ในการจ าลอง
แก้ปัญหาระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารอื่นๆเกินค่า
มาตรฐาน 
2.2  ขอบเขตงานวิจัย 
1.  แบบจ าลองการออกแบบระบบระบายอากาศโดยวิธีทาง
กลในภาวะปรับอากาศ 
2.  เป็นการจ าลองแบบระบบระบายอากาศในอาคารเพื่อ
ควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีแหล่งก าเนิดจากบุคคลใน
ห้องหรือในอาคาร 
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3.  ใช้วิธีการค านวณภาระท าความเย็นแบบวิธีอุณหภูมิ
แตกต่างแบบเทียบเท่า (Cooling Load Calculation)  
4. ใช้ค่าความแตกต่างอุณหภูมิของภาระการท าความเย็น
ส าหรับประเทศไทย เปรียบเทียบกับค่าความแตกต่าง
อุณ หภู มิที่ ก าหนดโดยสถาบั น  American Society of 
Heating and Air-Condition Engineers (ASHAE) 
 
3.  วิธีด าเนินการ 
3.1 การค านวณหาภาระการท าความเย็น 
ในงานวิจัยนี้ได้สร้างแบบจ าลองจากแบบส านักงาน 1 ช้ัน 
โดยมีข้อมูลดังนี ้
ประเภทห้อง    ส านักงาน มีการปรับอากาศ 
ขนาดห้อง  3,038 m3 (18x45x3.75) 
 ต าแหน่งท่ีตั้ง    กรุงเทพมหานคร 
จ านวนผู้ใช้งาน  190 คน 
 ช่วงเวลาท าการทดลอง    8.00-17.00 น. เดือนเมษายน 
 อุณหภูมิห้อง  25 °C (77 °F) 
 อุณหภูมภิายนอก   35 °C (95 °F) 
 
3.1.1 ค านวณภาระการท าความเย็นจากแหล่งความร้อน
ทั้งหมด 

(1) แหล่งความร้อนจากภายนอก มีความร้อน 2 แบบคือการ
น าความร้อนและการแผ่รังสี 
การค านวณการน าความร้อนส าหรับหลังคา กรอบนอก
อาคารและกระจก หาได้จากสมการ (9) และการน าความ
ร้อนท่ีเกิดส่วนประกอบภายในอาคาร หาได้จากสมการ (10) 

                                  𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑈𝑥𝐴𝑥𝐶𝐿𝑇𝐷                     (9) 

โดยที่ 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 คือ ภาระการท าความเย็นจากการน าความ
ร้อน (Btu/hr) 𝑈 คือ สัมประสิทธ์ิการถ่ายเทความร้อนรวม 
(Btu/hr-ft2-๐F) 𝐴 คือ พื้นที่ผิวท่ีมีการถ่ายเทความร้อนรวม 
(ft2) 𝐶𝐿𝑇𝐷 คือ ค่าความแตกต่างของอุณหภมูิภาระการท า
ความเย็นท่ีเกดิขึ้น (๐F) 

แต่ใน ในส่วนของ ค่า CLTD จะแปรผันตามที่ตั้งและลักษณะ
ภูมิอากาศของห้องนั้นๆ ซึ่งค่า CLTD นี้จะใช้ในการค านวณ
เฉพาะชุดอากาศที่ เป็นค่าของสถาบัน ASHRAE ส่วนชุด

อากาศที่พัฒนาเพื่อประเทศไทยนั้นไม่ต้องค านวณ สามารถ
ใช้ค่า CLTD ได้เลย ค านวณได้จากสมการดังนี้ คือ 
 

𝐶𝐿𝑇𝐷𝐶 = 𝐶𝐿𝑇𝐷 + 𝐿𝑀 + (78 − 𝑡𝑟) + (𝑡𝑎 − 85)  (10)              

โดยที่ 𝐶𝐿𝑇𝐷 คือ ค่าความแตกต่างของอุณหภมูิภาระการท า
ความเย็นท่ีมาจากการเปิดตาราง(°F) 𝐿𝑀 คือ ค่าที่ปรับเทียบ
กับเส้นรุ้งและเดือน 𝑡𝑟คือ อุณหภูมหิอ้ง (°F) 𝑡𝑎 คือ อุณหภูมิ
ภายนอกโดยเฉลีย่(°F) 

                                 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑈𝑥𝐴𝑥𝑇𝐷                        (11)                         

โดยที่ 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 คือ ภาระการท าความเย็นจากการน าความ
ร้อน (Btu/hr) 𝑈 คือ สัมประสิทธิ์การถ่ายเทความร้อน
รวม (Btu/hr-ft2-๐F) 𝐴 คือ พื้นที่ผิวที่มีการถ่ายเทความร้อน
รวม (ft2) 𝑇𝐷 คือ ค่าความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง
ภายในและนอกอาคาร (°F) 

การค านวณการแผ่รังสีความร้อนหาได้จากสมการ 

        𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝐴𝑥𝑆𝐶𝑥𝑆𝐶𝐿        ค่าประเทศไทย              (12) 

โดยที ่𝑄𝑟𝑎𝑑 คือ ภาระการท าความเย็นอันเนื่องมาจากการแผ่
รังสีแสงอาทิตยผ์่านกระจก (Btu/hr) 𝐴  คือพื้นที่ของกระจก 
(ft2) 𝑆𝐶 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดด   𝑆𝐶𝐿 คือ solar 
cooling load เมื่อมีและไมม่ีอุปกรณ์บังแดดภายใน, 
(BTU/hr/ft2) 

        𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝑆𝐻𝐺𝐹𝑥𝐴𝑥𝑆𝐶𝑥𝑆𝐶𝐿     ASHRAE           (13) 

โดยที่  𝑄𝑟𝑎𝑑 คือ ภาระการท าความเย็นอันเนื่องมาจาก
การแผ่รังสีแสงอาทิตย์ผ่านกระจก (Btu/hr) 𝑆𝐻𝐺𝐹 คือ ค่า
ความร้อนจากรังสีแสงอาทิตย์สูงสุด (BTU/hr/ft2) 𝐴  
คือพื้นที่ของกระจก (ft2) 𝑆𝐶 คือ ค่าสัมประสิทธ์ิการบังแดด   
𝑆𝐶𝐿 คือsolar cooling load เมื่อมีและไม่มีอุปกรณ์บังแดด
ภายใน, (BTU/hr/ft2)    

(2) ภาระความร้อนภายในอาคาร  แบ่งออกเป็น 
- ความร้อนจากคน ค านวณได้จากสมการ  
 

                       𝑄𝑠 = 𝑞𝑠 𝑥 𝑛 𝑥 𝐶𝐿𝐹                        (14)  
โดยที่  𝑄𝑠 คือภาระการท าความร้อนสัมผัสของคน (BTU/hr) 
𝑛 คื อ  จ าน วน ค น ที่ อ ยู่ ใน ห้ อ งป รั บ อ าก าศ 𝐶𝐿𝐹 คือ 
สัมประสิทธิ์ภาระการท าความเย็นของคน  ค่า 𝑞𝑠 เท่ากับ 
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250  ส าหรับกิจกรรมในส านักงาน     𝐶𝐿𝐹 คือ สัมประสิทธิ์
ภาระการท าความเย็นของคน             

                         𝑄
𝑙

= 𝑞𝑙 𝑥 𝑛                                (15)   

โดยที ่𝑄𝑙 คือ ความร้อนแฝงของคน (BTU/hr) ค่า 𝑞𝑠 เท่ากับ 
250  ส าหรับกิจกรรมในส านักงาน 𝑛 คือ จ านวนคนท่ีอยู่ใน
ห้องปรับอากาศ 

                         𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑄𝑠 + 𝑄𝑙                        (16)                                          

โดยที่ 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 คือ ความร้อนรวมทั้งหมดที่เกิดจากคน 𝑄𝑠คือ
ภาระการท าความร้อนสัมผัสของคน 𝑄𝑙 คือ ความร้อนแฝง
ของคน (BTU/hr)  

- ความร้อนจากหลอดไฟ ให้ความร้อนตามก าลังไฟฟ้าที่
หลอดใช้ ค านวณภาระการท าความเย็นของหลอดไฟได้จาก
สมการ 

                     𝑄 = 3.4 𝑥 𝑤 𝑥 𝐵𝐹𝑥 𝐶𝐿𝐹                       (17)                         

โดยที่ 𝑄 คือ ความร้อนจากอุปกรณ์ส่องสว่าง (BTU/hr)  𝑤 

คือก าลั งวัตต์ ของอุปกรณ์ ส่องสว่ าง (Watt)  𝐶𝐿𝐹 คื อ 
สัมประสิทธิ์ภาระการท าความเย็นของอุปกรณ์ส่องสว่าง 𝐵𝐹 
คือ Ballast Factor  
- ความร้อนจากอุปกรณ์ ค านวณได้จากสมการ 

                      𝑄 = 𝐻. 𝐺 𝑥 𝑛 𝑥  𝐶𝐿𝐹                             (18)   

โดยที่  𝐻. 𝐺 คือ ความร้อนของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้น ผู้ผลิต
มักจะระบุมาด้วย (BTU/hr) 𝑛 คือ จ านวนอุปกรณ์ 𝐶𝐿𝐹 คือ 
สัมประสิทธ์ิภาระการท าความเย็นของเครื่องใช้ไฟฟ้า 

(3) ความร้อนจากการระบายอากาศ แบ่งออกเป็น 

                   𝑄𝑠 = 1.1 𝑥 𝐶𝐹𝑀 𝑥 𝑇𝐶              (19)   
โดยที ่𝑄𝑠 คือ ภาระการท าความเย็นจากความร้อนสัมผสั 1.1
คือ ค่าคงท่ี 𝐶𝐹𝑀 คือ อัตราการระบายอากาศต่อคน (เลือก
15 cfm/คน) 𝑇𝐶 คือค่าความแตกต่างของอุณหภูมิภายใน
และภายนอก (๐F) 
                   𝑄𝑙 = 0.68 𝑥 𝐶𝐹𝑀 𝑥 (𝑊𝑜 − 𝑊𝑖)        (20) 
โดยที่   𝑄𝑙 คือ ภาระการท าความเย็นจากความร้อนแฝง
 𝐶𝐹𝑀 ปริมาณอากาศภายนอกท่ีต้องการต่อคน 𝑊𝑜คือ อัตรา
ความช้ืนของภายนอก (grw./lb d.a.) 𝑊𝑖 คือ อัตราความช้ืน

ของภายใน (grw./lb d.a.) 
                     𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝑠 + 𝑄𝑙                        (21) 
โดยที่   𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  คือความร้อนรวมทั้ งหมดที่ เกิดขึ้นจาก
กระบวนการระบายอากาศ  𝑄𝑠คือ ภาระการท าความเย็น
จากความร้อนสัมผัส 𝑄𝑙 คือ ภาระการท าความเย็นจากความ
ร้อนแฝง 
 3.1.2 หลังจากที่ค านวณภาระการท าความเย็นครบ
แล้วนั้นให้รวบรวมและสรุปภาระการท าความเย็นที่เกิดขึ้น
จากแหล่งความร้อนทั้งหมด เพื่อหาเวลาที่เกิดโหลดสูงสุด 
โดยในตารางที่ 1 จะเป็นภาระการท าความเย็นสูงสุดที่ได้จาก
การค านวณ ณ เวลา 16.00 น. 
 
ตารางที่ 1 แสดงผลการสรุปภาระการค านวณภาระการท าความเย็น 
ชุดภูมิอากาศที่ 1 

 
 
 โดย Room Cooling Load ที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 
106.67 TR  RSHR เท่ า กั บ  0.971 แ ล ะ  Coil Cooling 
Load มีค่าเท่ากับ 111.38 TR CSHR เท่ากับ 0.870 ซึ่งจาก
การสรุปนี้จะได้ทราบอัตราส่วนความร้อนสัมผัสภายในห้อง 
(RSHR) และอัตราส่วนความร้อนสัมผัสภายในคอยล์ (CSHR) 
เพื่อใช้ในการค านวณในขั้นตอนถัดไป 
 
3.2 ค านวณการระบายอากาศ  
 หลังจากที่เราทราบอัตราเกิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
RSHR และ CSHR แล้วนั้น เราจะต้องมาค านวณหาปริมาณ
อากาศที่จะน าเข้ามาเพื่อเจือจางสิ่งปนเปื้อน โดยต้องมีข้อมูล
สภาวะอากาศ ดังนี ้
(1) ทราบสภาวะอากาศ 
อากาศภายในห้อง(RA) สภาวะ (1) 25.6 ℃ DBT,50% RH 

BTU/hr TR BTU/hr TR BTU/hr TR %

การน าความร้อนผนังกรอบนอกอาคาร 32,735 2.73 0 0.00 32,735 2.73 2.13

การน าความร้อนของกระจก 219,577 18.30 0 0.00 219,577 18.30 14.29

การแผ่รังสีความร้อนของกระจก 357,379 29.78 0 0.00 357,379 29.78 23.26

การน าความร้อนภายในอาคาร 456,036 38.00 0 0.00 456,036 38.00 29.69

คน 47,500 3.96 38,000 3.17 85,500 7.13 5.57

หลอดไฟ 92,863 7.74 0 0.00 92,863 7.74 6.05

อุปกรณ์ 74,000 6.17 0 0.00 74,000 6.17 4.82

การระบายอากาศ 56,430 4.70 161,646 13.47 218,076 18.17 14.20

Total space cooling load 1,280,089 106.67 38,000 3.17 1,318,089 109.84

RSHR 0.971

Total coil cooling load 1,336,519 111.38 199,646 16.64 1,536,165 128.01 100.00

CSHR 0.870

ส่วนประกอบค ำนวนภำระกำร

ท ำค วำมเย็น

ค วำมร้อนสัมผัส ค วำมร้อนแฝง รวมท้ังหมด
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อากาศนอกอาคาร(OA) สภาวะ(2) 35 ℃ DBT, 26℃ WBT 
(2) ทราบภาระความเย็นของห้อง Sensible Heat Latent 
Heat RSHR  
(3) ทราบภาระความเย็นของคอยล์ Sensible Heat Latent 
Heat CSHR  
(4) ทราบปริมาณระบายอากาศท้ังหมด (CFM) 
(5) สมมติค่าอุณหภูมิที่ลมจ่าย (℃) 
จากนั้นเข้าสู่กระบวนการค านวณ ดังนี้ 
3.2.1 ค านวณหาปริมาณลมจ่ายเข้าห้องปรับอากาศ จาก
สมการ 
 
                𝑆𝐴 =

𝑄𝑠

1.085 𝑥 (𝐷𝐵(𝑅𝐴)− 𝐷𝐵𝑇(𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒))
            (22) 

 
โดยที่  SA คือ ปริมาณลมจ่าย 𝑄𝑠 คือ ความร้อนสัมผัส
ทั้งหมด (BTU/hr) 𝐷𝐵(𝑅𝐴)คือ อุณหภูมิกระเปราะแห้งที่จุด
ลมกลับ (℃) 𝐷𝐵𝑇(𝑎𝑠𝑠𝑢𝑚𝑒) อุณหภูมิกระเปราะแห้งที่
สมมติ (℃) 
3.2.2 ค านวณหาเปอร์เซ็นของอากาศภายนอก(OA) และ
เปอร์เซ็นต์จุดลมกลับ (RA) จากสมการ 

                    %𝑂𝐴 =
Ventilation air flow

Total supply air
                           (23) 

โดยที ่%OA คือ ร้อยละของอากาศภายนอกท่ีน าเข้า ต่อ
ปริมาณลมจ่าย Ventilation flow คือ ปริมาณอัตราการ
ระบายอากาศท่ีคนต้องการ Total supply air คือ ปริมาณ
ลมจ่ายเข้าระบบ 

                    %𝑅𝐴 = 100 − %𝑂𝐴                                  (24) 

โดยที่  %RA คือ ร้อยละของอากาศลมกลับ%OA คือ ร้อย
ละของอากาศภายนอกท่ีน าเข้า  

3.2.3 หลังจากนั้นเราจะหาค่าคณุสมบัติอากาศ (Air 
properties) ในจุดลมผสม (Mix air) ซึ่งคุณสมบตัิต่างๆ ของ
อากาศ ในจุดที่เกิดการผสมกันของอากาศ ระหว่าง อากาศ
ภายนอก (Outdoor air)และลมกลับ (Return air) สามารถ
หาได้ทั้งการใช้สมการคณิตศาสตรห์รือแผนภาพไซโครเมทริก
ที่สร้างขึน้ได้ หากทราบค่าคณุสมบัติที่เป็นอิสระต่อกันเพียง 
2 ค่า เราก็จะสามารถหาคณุสมบตัิทางไซโครเมทริกทั้งหมด

ได้อย่างรวดเร็วสามารถน าไปใช้งานและวิเคราะหร์ะบบปรับ
อากาศได้อย่างถูกต้อง โดยคุณสมบัติของอากาศที่ควรรู้คือ
อุณหภูมิกระเปาะแห้ง (Dry bulb temperature), ความช้ืน
สัมพัทธ์( Relative humidity),อัตราส่วนความช้ืน 
(Humidity ratio),อุณหภูมจิุดน้ าค้าง (Dew point 
temperature), อณุหภมูิกระเปาะเปียก (Wet bulb 
temperature), ความดันไอ (Vapor pressure) และเอนทัล
ปี (Enthalpy) 

 
ภาพที ่4 แสดงสภาวะอากาศบนแผนภมูิไซโครเมทริก 

 
3.3 วิเคราะห์ผลการน าอากาศเข้าระบบปรับอากาศด้วย
การวิเคราะห์ผลเชิงตัวเลขหรือวิธีรุงแง คุตต้า(Runge-
Kutta’s Method) 
จากสมการ (5)-(8) น ามาใช้ในชุดค าสั่งมาโครในโปรแกรมไม
โครซอฟออฟฟิตเอกเซล (Microsoft Office Excel) ซึ่งเป็น
โปรแกรมที่ใช้ท าแบบจ าลองนี้ ดังตัวอย่างภาพท่ี 3 มีขั้นตอน
การวิเคราะห์ดังนี้ 
(1) ป้อนข้อมูลที่ต้องน าเข้าชุดค าสั่งมี  ปริมาตรของห้องปรับ
อากาศ(m3) ปริมาณลมจ่ายเข้าห้องปรับอากาศ (m3/s)ความ
เข้มข้นของ CO2 ในอากาศภายนอกอาคาร (ppm) อัตราการ
เกิด CO2 ภายในห้องปรับอากาศ (m3/s) 
(2) ท าการประมวลผลซ้ า โดยแต่ละชุดภูมิอากาศนั้น จะต้อง
ใช้ชุดค าสั่งมาโครประมวลผลที่การน าเข้าอากาศภายนอกที่ 
5%, 10%, 15%, 20% ภาย ใต้ ข้ อมู ลที่ น า เข้ า ชุดค าสั่ ง
เหมือนกัน 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
(1) ผลการค านวณภาระการท าความเย็น 
 ผลการค านวณภาระการท าความเย็นทั้ง 3 ชุดอากาศ
ได้ผลเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้แก่ ภาระการท าความ
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เย็นจากค่า CLTD/SCL จาก ASHRAE, ชุดภูมิอากาศที่  2 
และชุดภูมิอากาศท่ี 1 ตามล าดับ  

 
ภาพที่ 5 กราฟแสดงเปรียบเทียบผลการค านวณภาระการท าความเย็น
ระหว่าง ชุดอากาศที่ 1,2 และ ASHRAE  
 

 ซึ่งจากกราฟแสดงให้เห็นว่าผลการค านวณของงานวิจัย
เป็นไปในแนวทางเดียวกับงานวิจัยการพัฒนาค่าความ
แตกต่างอุณหภูมิของภาระการท าความเย็นของประเทศไทย 
ที่ค่าภาระการท าความเย็นค านวณได้จาก CLTD/SCL ที่
พัฒนาจากข้อมูลภูมิอากาศออกแบบชุดที่  2 จะมีค่าสูงกว่า
ค่าที่ค านวณได้จากข้อมูลภูมิอากาศออกแบบชุดที่  1ซึ่ง
งานวิจัยนี้มีความแม่นย าค่อนข้างมาก นอกจากนั้นยังพบว่า
ค่าภาระการท าความเย็นที่ค านวณได้จากตาราง CLTD/SCL 
ที่พัฒนาโดย ASHRAE นั้นมีความแตกต่างจากผลที่ได้จาก
การค านวณที่ใช้ข้อมูลภูมิอากาศและวัสดุจริงที่ใช้ในประเทศ
ไทยพอสมควร  
 ผลจากการเปรียบเทียบค านวณภาระการท าความเย็น
จากภูมิอากาศทั้ง 3 ชุดนั้น พบว่า โหลดความเย็นทั้ง 3 ชุด
อากาศสูงสุดเกิดขึ้น ณ เวลา 16.00 น. ซึ่งแหล่งความร้อนที่
เกิดขึ้นสูงสุด 3 อันดับแรกเหมือนกันคือ 1) การน าความร้อน
ภายในอาคาร 2) การแผ่รังสีความร้อนของกระจก 3) การน า
ความร้อนของกระจก เนื่องจากว่า ส่วนประกอบอาคารส่วน
ใหญ่เป็นกระจก ซึ่งผลการค านวณภาระการท าความเย็น
หมดสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 สรุปโหลดภาระการท าความเย็นสูงสุดของแต่ละชุดอากาศ 
สรุปโหลดภาระท าความเย็น ชุดอากาศ 1 ชุดอากาศ 2 ASHRAE 
Total Room 
cooling load 

Btu/hr 1,318,089 1,335,594 1,421,624 

TR 109.84 111.30 118.47 
Total Room 
cooling load 

Btu/hr 1,536,165 1,553,670 1,639,700 
TR 128.01 129.47 136.64 

RSHR 0.971 0.972 0.973 
CSHR 0.870 0.872 0.878 

(2) ผลการค านวณปริมาณลมจ่ายเข้าระบบปรับอากาศ 
 หลังจากค านวณปริมาณลมจ่ายเข้าระบบและค านวณ
คุณสมบัติอากาศ โดยใช้สมการคณิตศาสตร์แล้วนั้นจุดที่

อุณหภูมิจุดน้ าค้าง (Dew-Point) ท่ีค านวณเข้าใกล้ค่าสมมติ
จึงได้ค่าคุณสมบัติอากาศต่างๆสรุปตามตารางที่ 3 ดังนี ้
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการค านวณปริมาณลมจ่ายและคุณสมบัติอากาศ
ของ 3 ชุดอากาศ 

 
 

(3) ผลการน าปริมาณลมจ่ายเข้าระบบของแต่ละชุดอากาศ 
ไปวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงตัวเลขวิเคราะห์หรือวิธีรุงแง คุตต้า
(Runge-Kutta’s Method)  
 ผลที่ได้จากวิเคราะห์นั้นสรุปออกมาได้ 3 ตาราง แสดง
ให้เห็นถึงความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายใน
อาคารที่จุดสมดุลหนึ่ง เมื่อใช้ปริมาณอากาศใหม่ภายนอก
อาคารเติมเข้าระบบในปริมาณที่แตกต่างกัน โดยที่มีปริมาณ 
CO2 471 ppm ในขณะที่มี CO2 ภายในส านักงานที่ 1,239 
ppm และอัตราการก าเนิด CO2 อยู่ท่ี 988 m3/s ดังแสดงใน
ตารางที่ 4-6  
 
ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ CO2 ที่ปริมาณ
การน าเข้าอากาศไม่เท่ากันของชุดอากาศที่ 1 

%อากาศ
ภายนอก 
(%OA) 

ปริมาณลม
จ่าย (SA) 
(m3/h) 

อากาศภายนอก 
(OA) 

(m3/h) 

เวลาที่ใช้ 
(h) 

ค่า CO2 ณ 
จุดสมดุล 
(ppm) 

5 101,237 5,062 2.6 1,174 
10 101,237 10,124 2.4 822 
15 101,237 15,186 1.5 705 
20 101,237 20,247 1 647 

 

 ตารางที่  4  สรุปได้ว่า ณ ปริมาณลมจ่าย 101,237 
m3/h ที่เท่ากัน แต่ หากใช้ OA ที่ 5% มีผลท าให้ CO2 ลดลง 
และเข้าใกล้ค่า 1,174 ppm ภายในเวลา 2.6 ช่ัวโมงหรือ  2 
ช่ัวโมง 36 นาที ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงค่าความ

ชุดอากาศ อุณหภูมิ

ลมจ่าย

 (oC)

ปริมาณลม

จ่าย 

(cfm)

ร้อยละ

อากาศ

ภายนอก

ร้อยละ

ลมกลับ

อุณหภูมิ

ลมผสม

 (oC)

ความช้ืน

สัมพัทธ์

อัตราส่วน

ความช้ืน

อุณหภูมิ

จุดน้ าค้าง

1 14 59,586.13 4.78 95.22 25.48 50.56 0.00967 14.83

2 14 60,400.99 4.72 95.28 25.47 50.55 0.00967 14.82

ASHRAE 14 64,405.53 4.43 95.57 25.44 50.53 0.00968 14.79

310



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

เข้มข้นของ CO2 ภายในอาคารที่ให้เข้าจุดสมดุลนานท่ีสุดและ
ยังไม่สามารถท าให้ค่า CO2 อยู่ในระดับมาตรฐานได้ ต่อมาใช้ 
OA ที่ 10% มีผลท าให้ CO2 ลดลง และเข้าใกล้ค่า 822 ppm 
ภายในเวลา 2.4 ช่ัวโมงหรือ  2 ช่ัวโมง 24 นาท ีต่อมาใช้ OA 
ที่ 15% มีผลท าให้ CO2 ลดลง และเข้าใกล้ค่า 705 ppm 
ภายในเวลา 1.5 ช่ัวโมงหรือ  1 ช่ัวโมง 30 นาที และการใช้ 
OA ที่ 20% มีผลท าให้ CO2 ลดลง และเข้าใกล้ค่า647 ppm 
ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงค่า
ความเข้มข้นของ CO2 ภายในอาคารที่ให้เข้าจุดสมดุลหนึ่งได้
เร็วท่ีสุด 
 
ตารางที่ 5 แสดงผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ CO2 ที่ปริมาณ
การน าเข้าอากาศไม่เท่ากันของชุดอากาศที่ 2 

%อากาศ
ภายนอก 
(%OA) 

ปริมาณลม
จ่าย (SA) 
(m3/h) 

อากาศภายนอก 
(OA) 

(m3/h) 

เวลาที่ใช้ 
(h) 

ค่า CO2 ณ 
จุดสมดุล 
(ppm) 

5 102,622 5,131 3.1 1,164 
10 102,622 10,262 1.8 818 
15 102,622 15,393 1.4 702 
20 102,622 20,524 1.2 644 

 

 ตารางที่  5  สรุปได้ว่า ณ ปริมาณลมจ่าย 102,622 
m3/h ที่เท่ากัน แต่ หากใช้ OA ที่ 5% มีผลท าให้ CO2 ลดลง 
และเข้าใกล้ค่า 1,164 ppm ภายในเวลา 3.1 ช่ัวโมงหรือ  3 
ช่ัวโมง 6 นาที ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงค่าความ
เข้มข้นของ CO2 ภายในอาคารที่ให้เข้าจุดสมดุลนานท่ีสุดและ
ยังไม่สามารถท าให้ค่า CO2 อยู่ในระดับมาตรฐานได้ ต่อมาใช้ 
OA ที่ 10% มีผลท าให้ CO2 ลดลง และเข้าใกล้ค่า 818 ppm 
ภายในเวลา 1.8 ช่ัวโมงหรือ  1 ช่ัวโมง 48 นาท ีต่อมาใช้ OA 
ที่ 15% มีผลท าให้ CO2 ลดลง และเข้าใกล้ค่า 702 ppm 
ภายในเวลา 1.4 ช่ัวโมงหรือ  1 ช่ัวโมง 24 นาที และการใช้ 
OA ที่ 20% มีผลท าให้ CO2 ลดลง และเข้าใกล้ค่า644 ppm 
ภายในเวลา 1.2 ช่ั วโมง หรือ  1 ช่ั วโมง 12 นาทีซึ่ งใช้
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นของ CO2 
ภายในอาคารทีใ่ห้เข้าจุดสมดุลหนึ่งได้เร็วที่สุด 
 
 
 

ตารางที่ 6 แสดงผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของ CO2 ที่ปริมาณ
การน าเข้าอากาศไม่เท่ากันของชุดอากาศจาก ASHRAE 

%อากาศ
ภายนอก 
(%OA) 

ปริมาณลม
จ่าย (SA) 
(m3/h) 

อากาศภายนอก 
(OA) 

(m3/h) 

เวลาที่ใช้ 
(h) 

ค่า CO2 ณ 
จุดสมดุล 
(ppm) 

5 109,426 5,471 3.0 1,121 
10 109,426 10,943 1.9 796 
15 109,426 16,414 1.2 688 
20 109,426 21,885 0.9 634 

 

 ตารางที่  6  สรุปได้ว่า ณ ปริมาณลมจ่าย 109,426 
m3/h ที่เท่ากัน แต่ หากใช้ OA ที่ 5% มีผลท าให้ CO2 ลดลง 
และเข้าใกล้ค่า 1,121 ppm ภายในเวลา 3 ช่ัวโมง ซึ่งใช้
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นของ CO2 
ภายในอาคารที่ให้เข้าจุดสมดุลนานที่สุดและยังไม่สามารถท า
ให้ค่า CO2 อยู่ในระดับมาตรฐานได้ ต่อมาใช้ OA ที่ 10% มี
ผลท าให้ CO2 ลดลง และเข้าใกล้ค่า 796 ppm ภายในเวลา 
1.9 ช่ัวโมงหรือ  1 ช่ัวโมง 54 นาที ต่อมาใช้ OA ที่ 15% มี
ผลท าให้ CO2 ลดลง และเข้าใกล้ค่า 688 ppm ภายในเวลา 
1.2 ช่ัวโมงหรือ  1 ช่ัวโมง 12 นาที และการใช้ OA ที่ 20% 
มีผลท าให้ CO2 ลดลง และเข้าใกล้ค่า647 ppm ภายในเวลา 
0.9 ช่ัวโมงหรือ  54 นาที ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลง
ค่าความเข้มข้นของ CO2 ภายในอาคารที่ให้เข้าจุดสมดุลหนึ่ง
ได้เร็วที่สุด 
 ซึ่งทั้ ง 3 ชุดอากาศสามารถวิเคราะห์ได้ว่าการเติม
อากาศภายนอกเข้าระบบที่ 5% , 10% 15% และ 20% 
ได้ผลว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์การเติมอากาศมากเท่าไหร่ ระยะเวลา
ที่อากาศเข้าสู่สมดุลค่าความเข้มข้นใหม่ได้เร็วขึ้น  และค่า
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ ากว่าอีกด้วย 

 และเมื่อเปรียบเทียบ ณ เปอร์เซ็นต์การน าเข้าอากาศ
ภายนอกเท่ากันจะเห็นได้ว่า ยิ่งปริมาณลมจ่ายมากเท่าไหร่ 
ระยะเวลาในการเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นของ CO2 
ภายในอาคารที่ให้เข้าจุดสมดุลจะใช้เวลานาน แสดงให้เห็นว่า 
ค่าความเข้มข้นของ CO2  ที่อยู่ภายนอกอาคารก็เป็นปัจจัยต่อ
การเปลี่ยนแปลงค่าความเข้มข้นของ CO2 ร่วมด้วย 
 
5. วิจารณ์ 
(1) ในขั้นตอนการค านวณ ภาระการท าความ เย็นนั้ น 
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จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลส่วนประกอบต่างๆของอาคารหรือ
ส านักงาน วัสดุที่ใช้ท าหรือประกอบผนัง หลังคา แบบผังการ
ใช้พื้นที่ จ านวนคนท่ีใช้พื้นที่ และต าแหน่งที่ตั้ง เป็นอย่างมาก 
ยิ่งข้อมูลละเอียด จะท าให้ผลการค านวณภาระการท าความ
เย็นได้แม่นย ายิ่งขึ้น ซึ่งภาระการท าความเย็นนี้ถือเป็นจุด
แรกของงานระบบปรับอากาศทั้งหมด ฉะนั้นความเที่ยงตรง
และแม่นย าจึงเป็นสิ่งส าคัญ 
(2) ก าร เลื อ ก ใช้ ต าร า งค่ า  CLTD/SCL นั้ น ขึ้ น อ ยู่ กั บ
วัตถุประสงค์ในการออกแบบระบบปรับอากาซ เพราะถ้าหาก
ต้องการออกแบบอุปกรณ์ระบบปรับอากาศที่ต้องใช้ค่าภาระ
การท าความเย็นสูงสุดของห้องมาพิจารณาก็ควรใช้ตารางค่า 
CLTD/SCL ที่ถูกพัฒนาจากข้อมูลภูมิอากาศออกแบบชุดที่ 2 
แต่หากสนใจค่าภาระการท าความเย็นออกแบบที่มุ่งเน้นการ
ประหยัดพลังงาน ก็จะสามารถใช้ตารางค่าภาระการท าความ
เย็นท่ีพัฒนามาจากข้อมูลภูมิอากาศชุดที่ 1 
(3) จากตารางที่ 4-6 สรุปผลการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ก าหนดอัตราการเติมอากาศภายนอกเข้าสู่ระบบปรับอากาศ 
จะเห็นได้ว่า 5% ของปริมาณลมจ่ายนั้น ไม่สามารถลดค่า
ความเข้มข้นของ CO2 ให้อยู่ในมาตรฐานได้ ฉะนั้นการเลือก
ก าหนดอัตราการเติมอากาศควรเริ่มพิจารณาตั้งแต่ 10% ขึ้น
ไป ภายในอาคารที่ ให้เข้าจุดสมดุลหนึ่งนานที่สุดอยู่ที่ 2 
ช่ัวโมง 24 นาที  ซึ่ งยังไม่ เกิน 8 ช่ัวโมงตามที่มาตรฐาน
ก าหนดระยะเวลาที่การสัมผัสสารที่เป็นอันตราย อีกทั้งค่า
ปริมาณความเข้มข้นสูงสุดอยู่ที่ 822 ppm นั้น ก็ยังไม่เกินที่
มาตรฐานก าหนดที่ 1,000 ppm ฉะนั้นนอกเหนือจากการ
ค านึงถึงความสามารถในการเจือจางสารปนเปื้อนในอากาศ
ให้อยู่ในค่ามาตรฐาน เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้พื้นที่แล้ว
นั้น  จะต้องค านึ งถึ งเรื่องพลั งงานด้วย เพราะถ้าหาก
ก าหนดให้มีอัตราการเติมอากาศภายนอกเข้าระบบมาก
เกินไปก็จะท าให้เครื่องปรับอากาศมีขนาดใหญ่เกินความ
จ าเป็นและสิ้นเปลืองพลังงาน ทั้งนี้ต้องอาศัยความช านาญ
ของวิศวกรผู้ออกแบบในการตัดสินใจด้วย 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของเส้นใยอะรามิดต่อความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์และความต้านทาน
ไฟฟ้าของคอนกรีต โดยเส้นใยอะรามิดที่ใช้มีอัตราส่วนความยาวต่อเส้นผ่านศูนย์กลางสามแบบคือ 60 80 และ 100 ท าการ
ทดสอบความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง ความต้านทานไฟฟ้าที่ผิว ความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมด ก าลังอัดและก าลัง
ดึงของคอนกรีต ภายหลังบ่มน้ าครบ 28 วัน 56 วัน และ 91 วัน ใช้อัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสาน 0.40 และปริมาณเส้นใย 1% 
โดยปริมาตรคอนกรีต จากผลการทดลองพบว่า คอนกรีตที่เสรมเส้นใยอะรามิดมีความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่ง
และความต้านทานไฟฟ้าทั้งแบบที่ผิวและแบบทั้งหมดสูงกว่าคอนกรีตที่ไม่เสริมเส้นใย คอนกรีตทีเ่สริมเส้นใยอะรามิดมีก าลังอดั
ต่ ากว่าคอนกรีตทีไ่ม่เสริมเส้นใยเล็กน้อย แต่มีก าลังดึงสูงกว่าคอนกรีตที่ไม่เสริมเส้นใยอย่างชัดเจน 
ค าหลัก  เส้นใยอะรามิด, ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์, ความต้านทานไฟฟ้า, คอนกรีต 

 
Abstract 
This paper aims to study the effect of aramid fiber on chloride penetration resistance and electrical resistivity 
of concrete. Aramid fibers with three aspect ratios of 60, 80 and 100 were used. Rapid chloride penetration, 
surface electrical resistivity, bulk electrical resistivity, compressive strength and tensile strength of concrete 
were investigated after curing times of 28, 56 and 91 days. Water to binder was kept at 0.40 and fiber content 
of 1% by volume of concrete was applied. From the experimental results, it was found that aramid fiber 
reinforced concretes (AFRC) had higher rapid chloride penetration resistance and both surface and bulk 
electrical resistivities than no-fiber concrete. The compressive strength of AFRC was slightly lower than that 
of no-fiber concrete, but the tensile strength of AFRC was clearly higher than that of no-fiber concrete. 
Keywords:  Aramid fiber, Chloride penetration resistance, Electrical resistivity, Concrete  
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1. บทน า 
 ตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาคอนกรีตเสริมเส้นใยถูก
น ามาใช้งานอย่างแพร่หลายในโครงสร้างทางวิศวกรรมโยธา 
เช่น งานพื้น งานอุโมงค์ เพื่อเพิ่มก าลังดึงของคอนกรีตให้
สูงขึ้น ป้องกันรอยแตกร้าวของโครงสร้างคอนกรีต หรือลด
ความกว้างของรอยแตกร้าวและเพิ่มความเหนียวของ
โครงสร้าง [1] โดยทั่วไปคอนกรีตที่ประกอบด้วยซีเมนต์ น้ า 
มวลรวมและเส้นใยเรียกว่า คอนกรีตเสริมเส้นใย  (Fiber 
reinforced concrete) ซึ่งรูปร่างและขนาดต่างๆ ของเส้นใย
อาจท ามาจากวสัดุหลายชนิด เช่น เหล็ก แก้ว วัสดุสังเคราะห์
หรือวัสดุธรรมชาติ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้เส้นใยที่ใช้งาน
อาจผลิตมาวัสดุหลากหลายแต่เส้นใยเหล็กเป็นเส้นใยที่ได้รับ
ความนิยมในการใช้งานมากท่ีสุด [2] แต่การใช้เส้นใยเหล็กใน
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กที่เผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์
อาจส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมา ได้แก่ การเกิด
สนิมของเส้นใยเหล็ก การกัดกร่อนแบบกัลวานิค (Galvanic 
corrosion) ซึ่ งมี ความ เสี่ ย งท า ให้ อายุ การ ใ ช้ งานของ
โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กลดลง [3] ในปัจจุบันเส้นใย
สังเคราะห์มีความน่าสนใจในการน ามาใช้งานโครงสร้าง
คอนกรีตเพิ่มขึ้นเนื่องจากสามารถเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพ
เทียบเท่ากับเส้นใยเหล็กและไม่เกิดสนิม จากงานวิจัยต่างๆ 
ยืนยันว่าเส้นใยสังเคราะห์นั้นมีประสิทธิภาพในการควบคุม
รอยแตกร้าวและลดการซึมผ่านของน้ าที่มีส่วนประกอบของ
คลอไรด์ (Chloride) ซัลเฟต (Sulfate) และกรด (Acid) ซึ่ง
ล้วนเป็นสารเคมีที่ท าอันตรายต่อเหล็กเสริมและเนื้อคอนกรีต
ให้เสื่อมสภาพ (Deterioration) ท าให้โครงสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กเกิดความเสียหาย (Damage) ส่งผลท าให้อายุการ
ใช้งานของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสั้นลง [4] ดังนั้นใน
การศึกษานี้จึงมุ่ งศึกษาผลกระทบของเส้นใยอะรามิด 
(Aramid fiber) ซึ่งเป็นเส้นใยสังเคราะห์ต่อความต้านทาน
การแทรกซึมคลอไรด์และความต้านทานไฟฟ้าของคอนกรีต 
รวมทั้งก าลังอัดและก าลังดึงของคอนกรีตด้วย 
 
2. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
2.1 วัสดุและส่วนผสมคอนกรีต 
 วัสดุประสานที่ใช้ในส่วนผสมคอนกรีตประกอบด้วย

ปูนซีเมนต์ปอตแลนต์ประเภทที่ 1 (Portland cement type 
1) และเถ้าลอย (Fly ash) จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ มวลรวม
หยาบที่ใช้คือ หินปูน (Limestone) ที่มีขนาดโตสุด 19 มม. 
และใช้ทรายบก (Sand) เป็นมวลรวมละเอียด เส้นใยที่ใช้เป็น
เส้นใยอะรามิดแบบพันเกลียว (Twisted) โดยคุณสมบัติทาง
กายภาพและเชิงกลของเส้นใยถูกแสดงไว้ดังตารางที่ 1  
 คอนกรีตที่ใช้มีอัตราส่วนน้ าต่อวัสดุประสาน (w/b) 
เท่ากับ 0.40 ใช้เถ้าลอยแทนที่ปูนซีเมนต์ปอตแลนต์ประเภท
ที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 30 โดยน้ าหนักวัสดุประสาน และ
ใช้ปริมาณเส้นใยอะรามิด 1% โดยปริมาตรคอนกรีต ใช้
ส า ร เ ค มี ผ ส ม เ พิ่ ม  (Superplasticizer) เ พื่ อ ค ว บ คุ ม
ความสามารถท างานได้ของคอนกรีตสด โดยรายละเอียดของ
ส่วนผสมคอนกรีตแสดงไว้ในตารางที่ 2 
2.2 การเตรียมตัวอย่างทดสอบ 
 ท าการหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 100 มม. สูง 200 มม. เพื่อใช้ท าการทดสอบ
ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งและความ
ต้านทานไฟฟ้าที่ผิวและความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดของ
คอนกรีต ภายหลังบ่มน้ าเป็นเวลา 28, 56 และ 91 วัน  
 ท าการหล่อตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบากศ์ขนาด 
100x100x100 มม3 เพื่อใช้ทดสอบก าลังอัดของคอนกรีต 
ภายหลังบ่มน้ า 28, 56 และ 91 วัน และท าการหล่อตัวอย่าง
คอนกรีตทรงกระบอกขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. สูง 
200 มม.เพื่อใช้ท าการทดสอบก าลังดึงของคอนกรีต โดย
ทดสอบภายหลังบ่มตัวอย่างในน้ า 28, 56 และ 91 วัน 
2.3. การทดสอบ 
 2.3.1 ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของ
คอนกรีต 
 การทดสอบความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบ
เร่งถูกทดสอบตามมาตราฐาน ASTM C1202 [5] โดยน า
ตัวอย่างคอนกรีตทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 ซม.
ความสูง 20 ซม. มาตัดออกเป็น 3 ช้ิน แต่ละช้ินมีความหนา 
5 ซม. จากนั้นน าตัวอย่างที่ตัดมาประกอบเข้ากับเซลล์
ทดสอบ เติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์ เข้มข้น 3.0% ใน
ช่องเติมสารละลายขั้วลบและเติมสารละลายโซเดียมไฮดรอก
ไซด์ 0.3 M ในช่องเติมสารละลายขั้วบวก ต่อสายจากเครื่อง 
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ควบคุมศักย์ไฟฟ้าเข้ากับเซลล์ทดสอบและท าการปรับค่าที่
เครื่องควบคุมศักย์ไฟฟ้าเป็น 60 โวลต์ ท าการทดสอบ
จนกระทั่งครบ 6 ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติทางกายภาพและเชิงกลของเส้นใยอะรามิด 
Aramid fiber type AF30T AF40T AF50T 
Length (mm) 30 40 50 
Diameter (mm) 0.5 0.5 0.5 
Length/diameter 60 80 100 
Density (g/cm3) 1.39 1.39 1.39 
Tensile strength (MPa) 3,430 3,430 3,430 
Modulus of elasticity (MPa) 72,500 72,500 72,500 
Shape Twisted Twisted Twisted 

 
ตารางที่ 2 ส่วนผสมคอนกรีต 

 
 

No. 

 
 

Mix id. 

 
 

w/b 

Mix proportion of concrete (kg/m3) 

Binder Water Sand 
(SSD) 

ROCK 
(SSD) 

SP Fiber 
(1%) Cement Fly ash 

(30%) 
1 C 0.40 288 123 164 776 1,025 - - 
2 CAF30T 0.40 288 123 164 776 1,025 1.8 13.8 
3 CAF40T 0.40 288 123 164 776 1,025 1.8 13.8 
4 CAF50T 0.40 288 123 164 776 1,025 1.8 13.8 

หมายเหต ุ
C  คือ ตัวอย่างคอนกรีต 
CAFxxT ตือ ตัวอย่างคอนกรีตเสริมเส้นใยอะรามดิที่มีความยาว xx มิลลิเมตร และมีชนิดแบบพันเกลียว 
 

 2.3.2 ความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวของคอนกรีต 
 การทดสอบความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวถูกทดสอบตาม
มาตราฐาน AASHTO TP 95 [6] โดยหลังจากตัวอย่างบ่มน้ า
จนกระทั่งครบก าหนดอายุทดสอบ ตัวอย่างถูกน าขึ้นมาจาก
บ่อบ่มตัวอย่างและใช้ผ้าซับก้อนตัวอย่างให้หมาด จากนั้นวัด
และท าเครื่องหมายที่มุม 0, 90, 180, 270 องศาบนผิวหน้า
วงกลมของตัวอย่างทดสอบ เมื่อต้องการทดสอบความ
ต้านทานไฟฟ้าที่ผิวของคอนกรีต ให้น าเครื่องมือทดสอบมา
วางตามแนวยาวของตัวอย่างทดสอบจนกระทั่งจอแสดงผล
เสถียรและอ่านค่า จากนั้นหมุนตัวอย่างและท าการวัดที่ 90, 
180 และ 270 องศา หลังจากนั้นท าซ้ าที่มุม 0, 90, 180, 
270 องศา อีกครั้งเพื่อยืนยันผลการทดสอบ 
 2.3.3 ความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดของคอนกรีต 
 การวัดความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดของคอนกรีตถูก
ทดสอบโดยใช้ตัวอย่างทรงกระบอกเช่นเดียวกันกับการวัด

ความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวเมื่อตัวอย่างทดสอบครบอายุ
ทดสอบตัวอย่างถูกน าออกมาจากการบ่มน้ าและใช้ผ้าซับผิว
ตัวอย่างให้แห้ง จากนั้นท าการวัดค่าความต้านทานของแผ่น
ฟองน้ ารองด้านบนและด้านล่างดังแสดงใน รูปที่ 1 (ก)-(ข) 
เมื่อต้องการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า ตัวอย่างคอนกรีต
ทรงกระบอกถูกน ามาวางอยู่ระหว่างแผ่นเหล็ก (Plate) โดย 
 
 
 

  
ก) ฟองน้ าชิ้นบน ข) ฟองน้ าชิ้นล่าง 

รูปที่ 1 การวัดความต้านทานไฟฟ้าของฟองน้ า 

ฟองน้ า 
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มีฟองน้ ารองวางอยู่ระหว่างตัวอย่างคอนกรีตและแผ่นเหล็ก
เพื่อให้พื้นผิวสัมผัสแนบสนิท ดังแสดงในรูปที่ 2 
 2.3.4 ก าลังอัดของคอนกรีต 
 การทดสอบก าลังอัดของคอนกรีตถูกทดสอบตาม
มาตรฐาน BS EN 12390 [7] 
 2.3.5 ก าลังดึงของคอนกรีต 
 การทดสอบก าลังดึงของคอนกรีตถูกทดสอบโดยใช้วิธี
ก าลังดึงแบบผ่าซีก (Splitting tensile strength) ซึ่งท าตาม
ตามมาตรฐาน ASTM C496 [8] 
  
3. ผลการทดลองและอภิปรายผล 
3.1 ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของ
คอนกรีต 
 ผลการทดสอบความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์
แบบเร่งของคอนกรีตตามมาตรฐาน ASTM C1202 ถูกแสดง
ด้วยค่าปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านคอนกรีต มีหน่วยเป็นคู
ลอมป์ ซึ่งหากปริมาณประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านมีค่าต่ าแสดงว่า 
คอนกรี ตมี ความต้ านทานการแทรกซึมคลอไรด์ที่ ดี  
เนื่องจากอิออนของคลอไรด์แทรกซึมเข้าสู่คอนกรีตได้ยาก 
รูปที่ 3 แสดงประจุไฟฟ้าที่ไหลผ่านของคอนกรีตเสริมเส้น
ใยอะรามิดและคอนกรีตควบคุมที่ไม่เสริมเส้นใยพบว่าที่อายุ 
 

 
รูปที่ 2 การวัดความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดของตัวอยา่งคอนกรีต 

28 วัน คอนกรีตที่เสริมเส้นใยอะรามิดมีความต้านทานการ
แทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยความ
ต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ที่สูงขึ้นของคอนกรีตเสริมเส้น
ใยอะรามิดนั้นอาจเป็นผลมาจากการที่เส้นใยอะรามิดมี
ความสามารถในการซึมผ่านน้ าต่ ามาก [9] และเมื่อพิจารณา
ที่อายุ 56 วัน และ 91 วัน ก็พบผลทดสอบในท านองเดียวกัน 

นอกจากนี้พบว่า ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของ
คอนกรีตมีค่าสูงขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่ เพิ่มขึ้นด้วย 
เนื่องจากการเกิดปฎิกริยาไฮเดรช่ันของปูนซีเมนต์และ
ปฏิกิริยาปอซโซลานิกของเถ้าลอยที่มากขึ้นท าให้คอนกรีตมี
ความทึบแน่นมากขึ้น ทั้งนี้มีข้อสังเกตว่า ความยาวของเส้น
ใยนั้นมีผลกระทบต่อความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์ของ
คอนกรีตน้อยมาก 
3.2 ความต้านทานไฟฟ้าท่ีผิวของคอนกรีต 
 ผลการทดสอบความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวของคอนกรีต
ถูกแสดงด้วยค่าความต้านทานไฟฟ้า มีหน่วยเป็น k-cm ซึ่ง
ความต้านทานไฟฟ้าของวัสดุนั้นเป็นคุณสมบัติที่บ่งบอกถึง
การน าไฟฟ้าของวัสดุ คอนกรีตที่มีความต้านทานไฟฟ้าสูงจะ
มีอัตราการเกิดสนิมของเหล็กเสริมต่ า จากรูปที่ 4 พบว่า ที่
อายุ 28 วัน ความต้านทานไฟฟ้าของคอนกรีตเสริมเส้นใยอะ
รามิดทุกความยาวมีค่าใกล้เคียงกับคอนกรีตควบคุมซึ่งไม่
เสริมเส้นใย แต่อย่างไรก็ตามที่อายุ 56 และ 91วัน กลับ
พบว่า คอนกรีตเสริมเส้นใยอะรามิดมีความต้านทานไฟฟ้าที่
ผิวสูงกว่าคอนกรีตควบคุมอย่างชัดเจน ซึ่งอาจเป็นผลจาก
เส้นใยอะรามิดนั้นเป็นวัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าจึงท าให้ความ
ต้านทานไฟฟ้าของคอนกรีตเสริมเส้นใยสูงขึ้น แต่ส าหรับผล
การทดสอบที่อายุ 28 วัน ซึ่งความต้านทานไฟฟ้าที่ผิวของ
คอนกรีตเสริมเส้นใยและคอนกรีตไม่เสริมเส้นใยใกล้เคียงกัน
นั้นอาจเป็นเพราะว่าขนาดของโพรงช่องว่างภายในคอนกรีต
ซึ่งผสมเถ้าลอยยังมีขนาดที่ใหญ่จึงท าให้เห็นผลกระทบของ
เส้นใยได้ค่อนข้างน้อย แต่เมื่อคอนกรีตมีอายุการบ่มที่นาน
ขึ้น ขนาดโพรงช่องว่างมีขนาดเล็กลงท าให้ความสามารถของ
เส้นใยปรากฏชัดเจนมากขึ้น อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า
ความยาวของเส้นใยอะรามิดไม่ส่งผลกระทบมากนักต่อความ
ต้านทานไฟฟ้าที่ผิวของคอนกรีตเสริมเส้นใย 
3.3 ความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดของคอนกรีต 

ผลการทดสอบความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดของ
คอนกรีตมีหน่วยเช่นเดียวกันกับผลการทดสอบความ
ต้านทานไฟฟ้าที่ผิวของคอนกรีตคือ k-cm แต่การวัดความ
ต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดเป็นค่าความต้านทานไฟฟ้าของทั้ง
ก้อนตัวอย่างคอนกรีต ซึ่งต่างจากการวัดความต้านทานไฟฟ้า
ที่ผิวที่ให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าเฉพาะที่ผิวของตัวอย่าง
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คอนกรีตเท่านั้น จากรูปที่ 5 พบว่า ที่อายุ 28 วัน คอนกรีต
เสริมเส้นใยอะรามิดมีความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดของ
คอนกรีตสูงกว่าคอนกรีตที่ไม่เสริมเส้นใยเล็กน้อย แต่เมื่อ
พิจารณาที่อายุ 56 และ 91 วันนั้นพบความแตกต่างอย่าง
ชัดเจนว่า คอนกรีตที่เสริมเส้นในอะรามิดทุกขนาดความยาว
มีค่าความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดสูงกว่าคอนกรีตที่ไม่เสริม
เส้นใย และเช่นเดียวกันความยาวของเส้นใยอะรามิดไม่ส่งผล
กระทบต่อความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดอย่างมีนัยส าคัญ 
 

 
รูปที่ 3 ความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีต 

 
 

 
รูปที่ 4 ความต้านทานไฟฟ้าที่ผวิของคอนกรีต 

 
 

 

รูปที่ 5 ความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดของคอนกรีต 
 
3.4 ก าลังอัดของคอนกรีต 
 ก าลังอัดของคอนกรีตมีความส าคัญต่อความแข็งแรง
ของโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องเผชิญสิ่งแวดล้อมคลอไรด์ โดย
ต้องมีก าลังอัดที่เพียงพอส าหรับการต้านทานแรงกระท าต่อ
โครงสร้าง ดังนั้นจึงต้องตรวจสอบก าลังอัดของคอนกรีตเสริม
เส้นใยอะรามิดไปพร้อมกับคุณสมบัติด้านความคงทน จากรูป
ที่ 6 พบว่า คอนกรีตเสริมเส้นใยอะรามิดทุกความยาวเส้นใย
มีก าลังอัดลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับคอนกรีตควบคุมที่ไม่
เสริมเส้นใย ในทุกอายุการทดสอบ โดยความแตกต่างมีค่า
น้อยลงเมื่ออายุการทดสอบมากขึ้น  
 ส าหรับรูปแบบความเสียหายจากแรงอัดของคอนกรีต
เสริมเส้นใยอะรามิดแตกต่างจากคอนกรีตควบคุมอย่าง
ชัดเจนดังแสดงในรูปท่ี 7 โดยคอนกรีตเสริมเส้นใยอะรามิดมี
รอยแตกร้าวขนาดเหล็กกระจายไปบนก้อนตัวอย่าง ในขณะ
ที่คอนกรีตควบคุมทีไ่ม่เสริมเส้นใยเกิดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่
กว่า และเกิดการแตกหลุดกระจายออกของเนื้อคอนกรีต  
 

รูปที่ 6 ก าลังอัดของคอนกรีต 

 

 
ก.คอนกรีตท่ีไม่เสริมเส้นใย 

 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

28 56 91

Ch
ar

ge
 p

as
se

d 
(C

ou
lo

m
b)

Age  days 

C

30T

40T

50T

0

10

20

30

40

50

28 56 91

Su
rfa

ce
 re

sis
tiv

ity
 (k

Ω-
cm

)

Age (days)

C

AF30T

AF40T

AF50T

0

5

10

15

20

25

28 56 91

Bu
lk

 re
sis

tiv
ity

 (k
Ω-

cm
)

Age  days 

C

AF30T

AF40T

AF50T

0

100

200

300

400

500

28 56 91

Co
m

pr
es

siv
e 

st
re

ng
th

  k
g/

cm
2 )

Age  days 

C

AF30T

AF40T

AF50T

317



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

   

 

 
ข.คอนกรีตเสริมเส้นใยอะรามิด 

 
รูปที่ 7 รูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบก าลังอัด 

3.5 ก าลังดึงของคอนกรีต 
 ก าลังดึงของคอนกรีตมีความส าคัญต่อการควบคุมการ
เกิดรอยแตกร้าวของคอนกรีต จากรูปที่ 8 พบว่า คอนกรีต
เสริมเส้นใยอะรามิดทุกความยาวเส้นใยมีก าลังดึงมากกว่า
คอนกรีตควบคุมที่ไม่ได้เสริมเส้นใยทุกอายุการทดสอบที่ 28, 
56 และ 91 วัน นอกจากนี้พบว่า ก าลังดึงของคอนกรีตเสริม
เส้นใยอะรามิดที่เพิ่มขึ้นแปรผันตามความยาวเส้นใยอะรามิด
ที่ใช้  
 ส าหรับรูปแบบความเสียหายจากแรงดึงแบบผ่าซึก 
ของคอนกรีตเสริมเส้นใยอะรามิดแตกต่างจากคอนกรีต
ควบคุมอย่างชัดเจนดังแสดงในรูปท่ี 9 โดยคอนกรีตเสริมเส้น
ใยอะรามิดเกิดรอยแตกร้าวตามแนวยาวของตัวอย่างทดสอบ
เท่านั้น โดยที่ไม่แยกออกจากกันทันทีและยังคงยึดอยู่ด้วย
เส้นใยที่อยู่ระหว่างรอยแตกร้าว แต่คอนกรีตที่ไม่เสริมเส้นใย
เกิดการแตกแยกออกจากกันเป็นสองช้ินภายหลังจากรับแรง
กระท าสูงสุดทันท ี
 

 
รูปที่ 8 ก าลังดึงแบบผ่าซีกของคอนกรีต 

 

 
ก.คอนกรีตท่ีไม่เสริมเส้นใย 

 

 
ข.คอนกรีตเสริมเส้นใยอะรามิด 

 
รูปที่ 9 รูปแบบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทดสอบก าลังดึง 

 
4. สรุปผล 
 จากผลการทดลองสามารถสรุปผลได้ดังนี ้
 1. คอนกรีตเสริมเส้นใยอะรามิดมีต้านทานไฟฟ้าที่ผิว
และความต้านทานไฟฟ้าทั้งหมดมากกว่าคอนกรีตควบคุมที่
ไม่ได้ผสมเส้นใย  
 2. เส้นใยอะรามิดช่วยเพิ่มความต้านทานการแทรกซึม
คลอไรด์แบบเร่งของคอนกรีตมากขึ้น ซึ่งเพิ่มความต้านทาน
ไฟฟ้าของคอนกรีตด้วยเช่นกัน 
 3. ความยาวของเส้นใยไม่มีผลต่อความต้านทานไฟฟ้า
ของคอนกรีตและความต้านทานการแทรกซึมคลอไรด์แบบ
เร่งของคอนกรีต 
 4. การเสริมเส้นใยอะรามิดมีผลกระทบต่อก าลังอัดของ
คอนกรีตไม่มาก แต่ช่วยเพิ่มความสามารถด้านก าลังดึงของ
คอนกรีตให้สูงข้ึนมาก 
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ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ บ า รุ ง รั ก ษ า บู ร พ า  ( BCONTEC) ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้สนับสนุนงานวิจัย
ครั้งนี ้
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บทคัดย่อ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูเขาน้้าซับที่ยอดเขามีระดับความสูง +193 
ม.รทก. พื้นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีระดับความสูงของพื้นที่ +40 ม.รทก.  ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จากการวิเคราะห์พื้นที่ศึกษาด้วยแผนที่จากส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (GISTDA) พบว่าพื้นทีศ่ึกษามีความลาดชันช่วง 20-30 องศา อาจส่งผลให้เกิดดินถล่ม ซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
อาคารต่าง ๆของมหาวิทยาลัยฯที่อยู่ตั้งบนพื้นที่เชิงเขา การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเสถียรภาพลาดดินด้วยวิธีสมดุล
ขีดจ้ากัด (Limit Equilibrium Method) โดยการใช้โปรแกรม KUslope โดยใช้ข้อมูลการเจาะส้ารวจดินจ้านวน 33 หลุมเจาะ 
ของพื้นที่ศึกษา จากข้อมูลพบว่าดินในพื้นที่ศึกษาเป็นดินทรายละเอียดปนดินตะกอนสีน้้าตาล มุมเสียดทานภายในระหว่างเม็ด
ดิน (∅) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.83 องศา ค่าหน่วยน้้าหนักจ้าเพาะของดิน (γ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 t/m3 และค่าแรงเช่ือมแน่น
ระหว่างเม็ดดิน (𝑐) มีค่าเท่ากับ 0 kPa จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม KU slope พบว่า พื้นทีบ่ริเวณใกล้ยอดภูเขาน้้าซับด้าน
ทิศตะวันตกลาดมาทางที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯมีอัตราส่วนความปลอดภัยการเกิดดินถล่มเท่ากับ 1.483 ในขณะที่ที่ตั้งของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีอัตราส่วนความความปลอดภัยการเกิดดินถล่มมากกว่า 1.60 ผลการศึกษา
สามารถใช้เป็นข้อมูลด้านพื้นฐานด้านปฐพีเพื่อใช้ในการศึกษาแนวทางการป้องกันพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยที่เสี่ยงต่อการเกิดความ
เสียหายจากดินถล่มของภูเขาน้้าซับ 

ค าหลัก อัตราส่วนความปลอดภัยเสถียรภาพลาดดิน, ดินถล่ม, Ku slope 
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Abstract 
Kasetsart University Sriracha Campus is located on the south-west side of Nam Sub Mountain which the 
peak at an altitude of 193 m. The surrounding area of the mountain is characterized as a flat hillside with 
an elevation of +40 m. This surrounding area is the location of the buildings of Kasetsart University. Sriracha 
Campus. According to a mapping study conducted by the GISTDA, the peak of Nam Sub Mountain area has 
a slope of 20-30 degrees to the area of university, which can lead to landslides. This will affect the building 
on the hill. This study aimed to study the slope stability by the limit equilibrium method using the KUslope 
program.  The 33 boring log of soil data were used. The data showed that the soil in the studied area was 
fine sandy soil with brown sludge. The internal friction between the soil (∅) was 36.83 degrees. The soil 
specific gravity (γ) was 1.47 ton/m3 and the tightness between the soil (c) was 0 kPa. The result from KUslope 
program shows that a landslide safety ratio near the peak in western Nam Sub Mountain are 1.483 while 
the landslide safety ratios in the area of Kasetsart University Sriracha Campus are more than 1.60. The study 
can be used as a baseline data for the study of preventive approaches of the university areas which are 
vulnerable to landslide damage. 

Keywords:  Slope Stability, Landslide, Ku slope,  
 
1. บทน า 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มีพื้นที่ 
ประมาณ 199 ไร่ ตั้งอยู่ติดกับภูเขาน้้าซับในทิศตะวันตกเฉยีง
ใต้ของภูเขาน้้าซับซึ่งมีพื้นท่ีประมาณ 301 ไร่ ตามรูปที่ 1 ซึ่ง
เป็นภาพถ่ายดาวเทียมจาก Google map เมื่อเดือนมกราคม 
2560  

 
รูปที่ 1 ภาพถ่ายดาวเทียมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรี

ราชาและภูเขาน้้าซับ จาก Google map (เข้าถึงเมื่อ มกราคม 2560)  

จากข้อมูลเส้นชันความสูงของ GISTDA ปี 2559 ตามรูปที่ 2 
พบว่า ภูเขาน้้าซับมีจุดยอดที่สูงที่สุดมีระดับความสูงประมาณ 
+193 เมตรจากระดับน้้าทะเลปานกลาง (ม.รทก.) ซึ่งพื้นที่
โดยรอบภูเขาน้้าซับมีลักษณะเป็นที่ราบเชิงเขามีระดับความ
สูงประมาณ +40 ม.รทก. จากลักษณะทางภูมิประเทศพบว่า 
ที่ตั้งอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชา ตั้งอยู่บนท่ีราบเชิงเขาของภูเขาน้้าซับ การศึกษาของ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก [1] ได้ท้า
รายงานการส้ารวจเบื้องต้นทางด้านวิศวกรรมปฐพีของพื้นที่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรรีาชา และภูเขาน้้าซับ
ภายใต้โครงการพัฒนาผังแม่บทอุทยานธรรมชาติวิทยาป่าเขา
น้้าซับและพื้นที่ต่อเนื่อง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีการ
ประเมินระดับความอ่อนไหวต่อการเกิดดินถล่มโดยใช้
แบบจ้าลองพลวัต (DynaSlide Model) โดยพบว่า บริเวณ
พื้นที่ด้านเหนือของภูเขาน้้าซับ มีระดับความอ่อนไหวต่อการ
เกิดดินถล่มสู งและสูงมาก  ซึ่ งแบบจ้ าลองพลวัตเป็น
แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ข้อมูลการวิเคราะห์การไหล
ซึมของน้้าในมวลดิน และเสถียรภาพของลาดดินในสภาวะ
ความช่ืนที่เปลี่ยนไปเนื่องจากฝนตก ซึ่งค่อนข้างซับซ้อนและ
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ต้องใช้ข้อมูลของน้้าในมวลดินและปริมาณฝนในพื้นที่ต้องใช้
เวลาเก็บรวบรวม  
 
 โปรแกรมการวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดิน Kuslope 
[2] ได้ถูกน้ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์เสถียรภาพ
ลาดดินได้ เช่น ทวีศักดิ์และรัฐพงษ์ [3] ศึกษาผลกระทบของ
ภัยดินถล่มและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยวิธีสมดุล
ขีดจ้ากัด โดยใช้โปรแกรม KU Slope: กรณีศึกษาโครงการ
สายส่งแม่แตง-แม่ฮ่องสอน พบว่าลักษณะความชันของลาด
ดินมีผลโดยตรงกับค่าอัตราส่วนความปลอดภัยที่ค้านวณได้
จากโปรแกรม KU Slope ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเกิดดิน
ถล่ม พิทักษ์ชนและวีรยา [4] ได้เปรียบเทียบการวิเคราะห์
เสถียรภาพของลาดดิน 2 วิธีคือวิธีสมดุลขีดจจ้ากัด (Limit 
Equilibrium Method) โดยใช้โปรแกรม KUslope และวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Method) กับข้อมูลดิน
จากงานวิจัยที่ผ่านมา และคันดินป้องกันน้้าท่วมของท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิเป็นกรณีศึกษา โดยศึกษาอิทธิพลของ
ก้าลังรับน้้าหนักของดินและอิทธิพลของระดับน้้าที่ไหลซึม
ผ่านคันดิน ซึ่งพบว่าค่าสัมประสิทธ์ิความปลอดภัยของทั้งสอง
วิธีใกล้เคียงกับของงานวิจัยที่ผ่านมา และเมื่อศึกษาอิทธิพล
ของก้าลังรับน้้าหนักของดิน พบว่าค่าสัมประสิทธิ์ความ
ปลอดภัยขึ้นกับก้าลังรับน้้าหนักของดิน โดยค่ามุมเสียดทาน
ภายในของดินมีอิทธิพลต่อค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัย
มากกว่าค่าแรงยึดเหนี่ยวของดิน และอิทธิพลของระดับน้้าที่
ไหลซึมผ่านคันดินมีผลท้าให้ค่าสัมประสิทธิ์ความปลอดภัยมี
ค่าลดลงเมื่อระดับน้้าสูงขึ้น โดยอิทธิพลของระดับน้้าต่อค่า
สัมประสิทธิ์ความปลอดภัยแสดงให้เห็นชัดในการค้านวณ
ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  
 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเสถียรภาพลาดดิน
ของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชาและภูเขาน้้าซับ ด้วยวิธีสมดุลขีดจ้ากัด โดยใช้โปรแกรม
วิเคราะห์เสถียรภาพลาดดิน Kuslope version 2.0 สามารถใช้
เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษาแนวทางการป้องกันดินถล่ม
ต่อไป 
 

2. ทฤษฎี 
 2.1 การวิเคราะห์เสถียรภาพลาดดินด้วยวิธีสมดุล
ขีดจ ากัด (Limit Equilibrium Method)  
 คือวิธีการค้านวณตามทฤษฎี Method of Slices ซึ่งใช้
โปรแกรม KUslope ซึ่งสามารถเลือกวิเคราะห์เสถียรภาพ
ลาดดินโดยมีวิธีค้านวณได้ 4 วิธี คือวิธี Ordinary [5], วิธี 
Bishop [5], วิธีJanbu [6] และวิธี Spencer [7] โดยพิทักษ์
ชนและวีรยา [4] พบว่า วิธี Bishop และ วิธี Spencer ให้ค่า
ใกล้เคียงกับค่างานวิจัยที่ผ่านมากกว่าวิธี Ordinary และวิธี 
Janbu การศึกษานี้ขอเลือกใช้วิธี Bishop เป็นวิธีวิเคราะหา
ค่าสัมประสิทธ์ิความปลอดภัยของความลาดชัน โดยวิเคราะห์
กรณีไม่มีน้้าไหลผ่านคันดินเนื่องจากเป็นการเก็บตัวอย่างดิน
กรณีดินแห้งช่วงเดือนมกราคม-มีนาคม 2560  
 
2.2 การค านวณหาค่าหน่วยน  าหนักของดิน  
 การค้านวณหาจากความหนาแน่นของดินที่อบมาเวลา 
24 ช่ัวโมง กับ ความเร่งโน้มถ่วงของโลก โดยสมการการ
ค้านวณหาค่าหน่วยน้้าหนักของดิน 

   γ = 𝜌𝑔                             (1)  
โดย  γ คือหน่วยน้้าหนักของดิน 
      𝜌 คือความหนาแน่นของดินหลังอบ 24 ช่ัวโมง   
       𝑔 คือความเร่งโน้มถ่วงของโลก  
 
2.3 การค านวณหาค่ามุมเสียดทานภายในและแรงเชื่อม
แน่นระหว่างเม็ดดิน 
 การค้านวณหาค่ามุมเสียดทานภายในระหว่างเม็ดดิน
และแรงเช่ือมแน่นระหว่างเม็ดดินสามารถหาได้จากสมการ
แรงเฉือนของดิน ดังน้ี 

          𝜏 = 𝜎 tan𝜙 + 𝑐                  (2) 
เมื่อ  𝜏 คือแรงเฉือนของดิน 
        𝜎 คือความเค้นของดิน 
 𝜙 คือมุมเสียดทานภายในระหว่างเม็ดดิน 
 𝑐 คือแรงเช่ือมแน่นระหว่างเม็ดดิน 
 

ค่ามุมเสียดทานภายในระหว่างเม็ดดิน (𝜙) หาได้จากการ
แปลงค่า Standard Penetration test  𝑁′ เป็นค่า 𝜙 ด้วย
สมการ (3) 
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  𝜙 = 0.3𝑁′ + 27                   (3) 
โดย 𝑁′ คือ ค่าจ้านวนครั้งในการตอกต่อการยุบตัว 1 ft 

𝑁′ = 𝑁  เมื่อ 𝑁 ≤ 15              (4) 
เมื่อ 𝑁 > 15 จะท้าการแปลงค่า 𝑁′ จากสมการที่ (5) [8] 
ดังนี้  

𝑁′ = 15 + 0.5(𝑁 − 15)         (5) 
 
3. ข้อมูลที่ใช้การวิเคราะหด้์วยโปรแกรม KUslope 
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม KUslope
ประกอบด้วย ค่าความลาดชันของพื้นที่ และคุณสมบัติของ
ดินของพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย หน่วยน้้าหนักของดิน(γ) 
มุมเสียดทานภายในระหว่างเม็ดดิน(𝜙) และแรงเช่ือมแน่น
ระหว่างเม็ดดิน(𝑐) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 การหาค่าความลาดชันของพื นที่ 
 การหาค่าความลาดชันของพื้นที่สึกษาใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียมจากส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ปี 2559 ที่แสดง
เส้นชันความสูงของพื้นที่บริเวณภูเขาน้้าซับตามรูปที่ 2 โดย
เส้นชันความสูงจากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงโดยเส้นสีขาว 
และ เ ส ้นช ันค ว ามส ูงที ่ไ ด ้จ า กกา รส้า ร วจ โ ดยน ิส ิต
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาเมื่อปี 2560 แสดงโดยเส้นสีชมพู 
 

 
รูปที่ 2 เส้นชันความสูงของพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ศรีราชาและภูเขาน้า้ซับ จากการส้ารวจมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา 2560 และ ภาพถ่ายดาวเทียมจาก GISTDA ปี 2559 

 
จากรูปที่ 2 พบว่าภูเขาน้้าซับที่ยอดเขามีระดับความสูง
ประมาณ +193 ม.รทก. ซึ่งพ้ืนท่ีโดยรอบมีลักษณะเป็นท่ีราบ
เชิงเขามีระดับความสูงของพื้นที่ประมาณ +40 ม.รทก. ซึ่ง
เป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชา จากการวิเคราะห์พื้นที่ โดยใช้โปรแกรม  
Google Earth pro V.7.3.1.4507 จากการ plot ค่าความชัน
ตามเแผนที่รูปที่ 3 โปรแกรมจะสามารถแสดงเส้น profile 
คือเส้นสีขาว และรูปตัด (cross section) เป็นพื้นที่สีแดงตาม
ข้อมูลความลาดชัน โดยผู้ศึกษาใช้ข้อมูลเส้น profile และรูป
ตัดจ้านวน 10 เส้น ครอบคลุมพื้นที่ลาดเชิงเขาด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ซึ่ ง เป็นที่ ตั้ งของอาคาร ต่ าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยตามรูปที่  3 แสดงเส้น  
profile จ้านวน 10 เส้น และตัวอย่างรูปตัดของ profile ของ
เส้นที่  10 ซึ่ งลากจาก บริ เวณภู เขาน้้ าซับ ถึ ง  พื้นที่
มหาวิทยาลัยฯทางด้านใต้ ซึ่งจากข้อมูลความชันของทั้ง 10 
เส้นพบว่าพ้ืนท่ีศึกษามีความลาดชันช่วง 20-30 องศา  
 

323



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

 
รูปที่ 3 profile จา้นวน 10 เส้น และรูปตัดของ profile ของเส้นที่ 10 

จากโปรแกรม Google Earth pro 
 

3.2 คุณสมบัติของดิน 
 ข้อมูลการเจาะส้ารวจดินจ้านวน 33 หลุมเจาะของ
พื้นที่ศึกษา โดย 30 หลุมได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง อ า ค า ร ต า ม พื้ น ที่ ต่ า ง  ๆ  ข อ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และอีก 3 
หลุมจากการขุดส้ารวจที่ระยะความลึก 50 เซนติเมตรจาก
ระดับผิวดิน โดยเลือกพื้นที่บริเวณที่ยังไม่มีการเก็บข้อมูล 
ตามรูปที่  4 และแสดงผลได้ตารางที่  1 และตารางที่  2 
ตามล้าดับ 
 

 
รูปที่ 4 จุดที่มีข้อมูลเจาะส้ารวจดินและจุดที่ขุดส้ารวจดินในพื้นที่ศึกษา

รวมจ้านวน 33 หลุม 

ตารางที่ 1 คุณสมบัติของดิน 30 หลุม  
(ส้านักงานวิทยาเขตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 2560) 

 
 
การขุดส้ารวจดินเพิ่ม 3 หลุมในบริเวณที่ยังไม่มีข้อมูลดินตาม
ตารางที่ 2  
ตารางที่ 2 คุณสมบัติของดิน 3 หลุมจากการขุดส้ารวจ 

 
 
จากข้อมูลดินทั้ง 33 หลุมของตารางที่ 1 และตารางที่ 2 
คลอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของพื้นที่ศึกษา และคุณสมบตัิ
ของดินทั้ง 33 หลุมค่อยข้างใกล้เคียงกัน จึงเช่ือได้ว่าพื้นที่ที่
ไม่มีการส้ารวจดิน มีค่าคุณสมบัติไม่ต่างกับข้อมูลดินของ 33 
หลุม จึงสามารถสรุปได้ว่า ในพื้นที่ศึกษาส่วนมากเป็นดิน
ทรายละเอียดปนดินตะกอนสีน้้าตาล มุมเสียดทานภายใน
ระหว่างเม็ดดิน (𝜙)  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 36.83 องศา ค่า
หน่วยน้้าหนักจ้าเพาะของดิน (γ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 
t/m3 และค่าแรงเชื่อมแน่นระหว่างเม็ดดิน (𝑐) มีค่าเท่ากับ 
0 kPa  
 
4. ผลการศึกษา 
 รูปที่ 5 แสดงการวิเคราะห์เส้น profile เส้นที่ 1 จาก
ภูเขาน้้าซับถึงอาคาร 18 (บริเวณคณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา) 
โดยใช้โปรแกรม KUslope พบว่า อัตราส่วนความปลอดภัย

ล ำดับ ต ำแหน่ง
ควำมลึก 

(ม.)
ชนิดของดิน c Ø g  (t/m3)

1 4 Very dense silty fine SAND,brown 0 42 2.09
2 4 Very dense clayey fine SAND,brown 0 42 2.09
3 4 0 42 1.2
4 4 0 42 1.2
5 4 0 42 1.2
6 4 0 42 1.2
7 4 0 37.5 2.16
8 4 0 42 2.16
9 4 กรวดปนดินตะกอน,สีแดงอมเทำ 0 37.25 1.95
10 4 ดินแน่นมำก,ทรำยปนดินเหนียว 0 42 1.94
11 4 ช้ันหินผุมำกถึงปำนกลำง 0 42 1.95
12 4 SC-SML 0 42 1.95
13 4 SC 0 42 1.95
14 4 SC 0 42 2.08
15 ศูนย์เรียนรวมสำม 17 4 dense silty fine SAND,brown 0 42 1.2
16 4 0 42 1.15
17 4 0 28.1 1.1
18 4 0 37.25 1.16
19 4 0 42 1.14
20 4 0 42 1.85
21 2.95 0 42 1.2
22 4 0 37 1.1
23 4 0 42 1.2
24 4 0 38 1.15
25 4 0 42 1.1
26 4 0 42 1.2
27 4 0 39 1.2
28 4 0 42 1.1
29 4 SM 0 42 1.2
30 4 SC 0 42 1.2

ทรำยละเอียดปนดินเหนียวสีน้ ำตำล

ทรำยละเอียดปนดินเหนียวสีน้ ำตำล

ทรำยละเอียดปนดินเหนียวสีน้ ำตำล

ท่ีพักอำศัยบุคลำกร 2

อำคำรวิทยำกำร
จัดกำรและอำคำร

จอดรถ

อำคำรวิทยำศำสตร์

ตึกโรงแรม

อำคำรบัณฑิต

ทรำยละเอียดถึงหยำบปำนกลำง สี
น้ ำตำลแน่นถึงปำนกลำง

ทรำยละเอียดปนดินตะกอนสีน้ ำตำล

ทรำยละเอียดปนดินตะกอนสีน้ ำตำล

ทรำยละเอียดปนดินตะกอนสีน้ ำตำล

อำคำร 18

อำคำรสระว่ำยน้ ำ

วิจัยกลำงทำงวิศวกรรม

วิจัยพัฒนำกำรต่อเรือ

อำคำรเรียนและ
ปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนและ

เทคโนโลยี

ต ำแหน่งหลุม ชนิดดิน
ควำมลึก
(เมตร)

c Ø (degrees)
g  

(t/m3)

บริเวณประตู 2 ติดกับถนนสุขุมวิท SM 0.5 0 41.36 1.19
บริเวณประตู 3 ติดกับร้ำนซ่อมรถจักรยำนยนต์ SM 0.5 0 47.44 1.96
บริเวณเส้นทำงธรรมชำติ เนินข้ึน 45 องศำ SW 0.5 0 37.04 1.12
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เสถียรภาพลาดดินมีค่า 1.483 และ 1.896 ซึ่งทวีศักดิ์และรัฐ
พงษ์  [3] ให้อัตราส่วนค่าความปลอดภัยการเกิดดินถล่มควร
เกินกว่า 1.60 ดังนั้น บริเวณที่วิเคราะห์ที่มีอัตราส่วนความ
ปลอดภัยน้อยกว่า 1.60 อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม 
 

 

 

 
รูปที่ 5 ชุดการวิเคราะห์เส้น profile เส้นที่ 1 จากภูเขาน้า้ซับถึงอาคาร 

18 โดยใช้โปรแกรม KUslope 

  
รูปที่ 6 แสดงค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเสถียรภาพลาดดิน
ของพื้นที่ศึกษา โดยสีเหลืองแสดงอัตราส่วนความปลอดภัย
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.60 และและสีเขียวแสดงอัตราส่วน
ความปลอดภัยมากกว่า 1.60 ซึ่งจากรูปแสดงว่าพ้ืนท่ีทั่งหมด
ที่เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยฯ มีอัตราส่วนความปลอดภัย
เสถียรภาพลาดดินมากกว่า 1.60 และมีพื้นท่ีบนภูเขาน้้าซับที่

ใกล้กับบริเวณยอดเขาที่มีอัตราส่วนความปลอดภยัที่น้อยกวา่
หรือเท่ากับ 1.60 
 

 
รูปที่ 6 ค่าอัตราส่วนความปลอดภัยเสถยีรภาพลาดดินของพื้นที่ศึกษา 

 

5. สรุป 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเสถียรภาพลาดดิน
ด้วยวิธีสมดุลขีดจ้ากัด (Limit Equilibrium Method) โดยการ
ใช้โปรแกรม KUslope ของพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตศรีราชาและบางส่วนของภูเขาน้้าซับ โดยใช้ข้อมูลเส้น
ชันความสูงจากจากส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ข้อมูลคุณสมบัติของดินในพื้นที่
ศึกษาจากการเก็บรวบรวมและขุดส้ารวจจ้านวน 33 หลุม โดย
พบว่าดินในพื้นที่ศึกษาเป็นดินทรายละเอียดปนดินตะกอนสี
น้้าตาล มุมเสียดทานภายในระหว่างเม็ดดิน (∅) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 36.83 องศา ค่าหน่วยน้้าหนักจ้าเพาะของดิน (γ) มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.47 t/m3 และค่าแรงเชื่อมแน่นระหว่างเมด็
ดิน (c) มีค่าเท่ากับ 0 kPa ซึ่ งจากการวิเคราะห์  พบว่า 
อัตราส่วนความปลอดภัยการเกิดดินถลม่ของพื้นที่ภูเขาน้้าซบั
ด้ านทิ ศ เหนื อมี เ ท่ ากั บพื้ นที่ ทั่ งหมดที่ เ ป็ นที่ ตั้ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ มีอัตราส่วนความปลอดภัยมากกว่า 1.60 
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และมีพื้นที่บนภู เขาน้้าซับที่ ใกล้กับบริ เวณยอดเขาที่มี
อัตราส่วนความปลอดภัยที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.60  
 ผลจากการศึกษาสามารถใช้เป็นข้อมูลเพื่อใช้ใน
การศึกษาแนวทางการป้องกันพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่เสี่ยง
ต่อการเกิดความเสียหายจากดินถล่มของภูเขาน้้าซับ 
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การคัดเลือกชนิดของพืชเพื่อปลูกแบบผสมผสานส าหรับพืชเศรษฐกิจเพ่ือปลูกเป็นพืชแซมใน
พื้นที่เดียวกันโดยใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหา 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ น าเสนอการใช้อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมแก้ปัญหาการคัดเลือกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดเพื่อปลูกแบบผสมผสานใน
ลักษณะเป็นพืชแซมในพื้นที่เดียวกัน  ปัญหานี้เป็นปัญหาที่ต้องการเลือกปลูกพืชที่ให้จ านวนเงินตอบแทนต่อไร่สูงสุดใน 1 ปี   
อัลกอริทึมจะท าการเลือกชนิดของพืชที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมส าหรับที่ดินของเกษตรกร  โดยพิจารณาปัจจัยหลายชนิด
คือสภาพพื้นที่ ชนิดของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ปริมาณน้ า ความช้ืน แสงแดด ช่วงเดือนปลูก ช่วงระยะเวลาการเก็บ
เกี่ยว อยู่ในเขตชลประทานหรือไม่  ผลลัพธ์คือชนิดพืชเศรษฐกิจซึ่งอาจจะเป็นพืชเพียงชนิดเดียว หรือพืชมากกว่า 1 ชนิดที่จะ
ปลูกในพ้ืนท่ีเดียวกัน  ท่ีให้ผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินสูงสุดต่อไร่ภายใน 1 ปี   ผลการทดลองจากท่ีดินตัวอย่างพบว่าการปลูก
พืชเศรษกิจแบบพืชแซมให้ผลตอบแทนเป็นจ านวนเงินสูงกว่าการปลูกพืชชนิดเดียว 127%    จ านวนประชากรเริ่มต้นที่ดีควร
ใช้โครโมโซม 10,000 โครโมโซม  จ านวนรุ่น 22  รุ่น 
ค าหลัก   อัลกอริทมึเชิงพันธุกรรม, พืชเศรษฐกิจ, การปลูกพืชแซม 

 
Abstract 
This research is presented an applied genetic algorithm to solve the problem of selection variety economic 
crops for intercropping cultivation. This procedure is to solve the problem for selection the economic crops 
which can contribute to farmer at the maximum income earning per rai in one year. The Algorithm will 
specify type of economic crops which are suitable for land and environment of each farmer. The 
consideration will be done by land condition, soil type, soil fertility, water requirement, moisture, sunlight, 
cultivation period, harvest period and irrigation area. The result of selection is at least one type of economic 
crops which is suitable for intercropping system, and be able to funding land owner at the maximum earning 
per rai within one year. The results of experiment illustrated that intercropping cultivation will contribute 
income earning higher than sole economic crop cultivation for 127 percent. Results also showed that the 
representative population should be 10,000 chromosomes for 22 generations. 

ID112 
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Keywords: applied genetic algorithm, economic crops, intercropping 
 
1. บทน า 
 สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ไม่เอื้ออ านวยให้ผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกพืชเศรษฐกิจเพียงชนิดเดียว  
แนวโน้มความนิยมในปัจจุบันคือการปลูกพืชแบบผสมผสาน  
การปลูกพืชเศรษฐกิจแซมกัน เป็นทางเลือกที่ช่วยเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกร   หากเกษตรกรสามารถเลือกปลูกพืชที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตนเองโดยเลือกชนิดของพืช
หลักและพืชแซมที่สามารถปลูกได้ดีเท่าที่พื้นที่ของตนเองจะ
เอื้ออ านวย  จะส่งผลดีกับผลผลิต เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร 
ปรับปรุงดิน[1] ลดปัญหาเรื่องการใช้ปุ๋ยเคมีบ ารุงพืช ซึ่งเป็น
การลดต้นทุน  เป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 
 อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมเป็นวิธีการหาผลลัพธ์จากการ
ประมาณค่าเพื่อให้ได้ค าตอบที่ดีที่สุด  ซึ่งวิธีการนี้สามารถ
น ามาประยุกต์ ในงานหลายด้าน  งานวิจัย ช้ินนี้ ได้น า
อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมมาใช้ในการคัดเลือกชนิดของพืช
เศรษฐกิจเพื่อปลูกแบบผสมผสานในลักษณะปลูกแซมใน
พื้นที่เดียวกัน  งานวิจัยนี้ใช้กรณีศึกษา พืชเศรษฐกิจในภาค
ตะวันออก  ผลลัพธ์ที่ได้คือชนิดของพืชเศรษฐกิจที่จะให้
ผลตอบแทนสู งสุด เท่ าที่ สภาพแวดล้อมของพื้ นที่ จะ
เอื้ออ านวย  โดยวัดจากค่าตอบแทนของผลผลติต่อพื้นที่ 1 ไร่
ในระยะเวลา 1 ปี   ผลลัพธ์อาจจะเป็นพืชชนิดเดียวหรือพืช
หลายชนิด  แต่อยู่ในเง่ือนไขคือจ านวนค่าตอบแทนต่อไร่
สูงสุด 
 

2. วิธีการวิจัย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า  เพ็ญพรรณ ใช้
ฮวดเจริญ และวัชรพัฐ เมตตานันท  ได้น า เสนองาน 
อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมแบบปรับปรุงตามสภาวะแวดล้อม
ของพื้นที่ ส าหรับปัญหาการคัดเลือกชนิดพืชเศรษฐกิจเพื่อ
ปลูกของเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออก[2]    เป็นการน า
อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมมาประยุกต์ใช้เลือกชนิดพืชเศรษกิจ
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ของเกษตรกร  แต่สามารถคัดเลือกพืช
เพื่อปลูกได้เพียง 1 ชนิด  นอกจากถ้าเป็นพืชอายุสั้นเช่นข้าว  
หลังระยะเวลาเก็บเกี่ยวอัลกอริทึมจะเลือกปลูกพืชอายุสั้นอื่น

ได้    แต่ยังไม่สามารถเลือกปลูกพืชแบบพร้อมกันได้   ซึ่ง
พบว่าค่าตอบแทนของผลผลิตยังค่อนข้างต่ า   จากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบงานวิจัยอื่นที่น าอัลกอริทึมเชิง
พันธุกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเลือกชนิดพืชให้เหมาะสมกับ
พื้นที ่  
2.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 
 งานวิจัยช้ินนี้ได้ อ้างอิงปัจจัยแวดล้อมหลักที่มีผลต่อ
การเจริญเติบโตของพืช 6 ปัจจัย[2]  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ปัจจยัแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช 

ปัจจัยแวดล้อม รูปแบบของปัจจัย 
 1 สภาพพื้นที่  พื้นที่ดอนคอนขางราบเรียบ, พื้นที่ดอน

เปน็ ลูกคลื่น, ที่ราบลมุต่ า, ที่ราบลุมน้ าขัง  
2 ลักษณะชุดดิน  ดินทราย, ดินเหนียว, ดินรวน,  ดินรวน

ปนทราย, ดินรวนปนดินเหนียว, ดิน
เหนียวปนทราย, ดินลูกรังหรือดินปน 

กอนกรวด 
3 ความอุดมสมบูรณ

ของดิน 
อินทรียวัตถุสูง, อินทรียวัตถุปานกลาง, 

อินทรียวัตถุนอย 

4 ลักษณะอากาศ หนาว, เย็น, อบอนุ, รอน,  รอนจัด 

5 น้ าหรือความชื้น แหงแลง, กึ่งแหงแลง, กึ่งชุมชื้น, ชุมชื้นสูง
หรือชื้นแฉะ 

6 แสงอาทิตย พรางแสง, แสงแดดปานกลาง, แสงแดด
จัดแรงตลอดวัน 

 
พืชเศรษฐกิจในภาคตะวันมี 45 ชนิด ประกอบด้วย 1ปาล์ม
น้ ามัน, 2ถั่วเหลือง, 3ถั่วลิสง, 4มะพร้าว, 5งา, 6ละหุ่ง, 7ข้าว
นาป,ี 8ข้าวนาปรัง, 9ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, 10ข้าวฟ่างเลี้ยงสัตว,์ 
11ถั่วเขียว, 12มันส าปะหลังโรงงาน , 13อ้อยโรงงาน, 14
กระเทียม, 15หอมแดง, 16หอมหัวใหญ่, 17มันฝรั่ง, 18พริก
แห้งใหญ่, 19มะเขือเทศ, 20ข้าวโพดฝักอ่อน, 21ถั่วฝักยาว, 
22สัปปะรดโรงงาน, 23ล าไย, 24ทุเรียน, 25มังคุด,  26เงาะ, 
27ลิ้นจี่, 28ลองกอง, 29มะม่วง, 30ส้มเขียวหวาน, 31ส้มโอ, 
32กล้วยไข่, 33กล้วยหอม, 34ฝรั่ง, 35มะนาว, 36ยางพารา, 
37กาแฟ, 38ชา, 39พริกไทย, 40ปอแก้ว, 41ยาสูบ, 42ฝ้าย, 
43ทานตะวัน, 44หน่อไม้ฝรั่ง, 45หอมแบ่ง [3] 
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 ข้อมูลที่เกษตรกรจะต้องน าเข้าในระบบคือรูปแบบของ
ปัจจัยแวดล้อม จากปัจจัยแวดล้อมทั้งหมด 6 ชนิด ซึ่งเป็น
ข้อมูลจากที่ดินของเกษตรกร  ตัวอย่างการทดลองนี้คือ
เกษตรกรมีที่ดินในพื้นที่ต าบลหนองขาม อ าเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี  ปัจจัยแวดล้อมสภาพพื้นที่ รูปแบบปัจจัย
แวดล้อม เป็นพื้นที่ดอนเป็นลูกคลื่น ปัจจัยแวดล้อมดินมี
รูปแบบเป็นดินร่วนปนทราย ปัจจัยแวดล้อมความอุดม
สมบูรณ์ของดิน มีรูปแบบ  อินทรียวัตถุปานกลาง ปัจจัย
แวดล้อมลักษณะอากาศ มีรูปแบบอากาศร้อน ปัจจัย
แวดล้อมความช้ืน มีรูปแบบกึ่งแห้งแล้ง  และปัจจัยแวดล้อม
แสงแดด มีรูปแบบแสงแดดปานกลาง 
2.2 Genetic Algorithm 
 อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม  เป็นวิธีการหาค าตอบโดย
เลียนแบบระบบวิวัฒนาการของสิง่มีชีวิต  การหาค าตอบจะมี
วิธีการวัด ว่าค าตอบแบบใดเป็นค าตอบท่ีใกล้กับสิ่งท่ีต้องการ 
เปรียบเทยีบค าตอบ   หาค าตอบตัวทีใ่กล้เคยีงมากกว่า  
จากนั้น สุ่มสร้างค าตอบจากค าตอบที่ใกล้เคียงกับค าตอบท่ี
ต้องการ  เพื่อหาค าตอบท่ีใกล้เคยีงมากข้ึน[4]  ขั้นตอนการ
ท างานมีดังนี ้
1) ออกแบบโคร โม โซม  ในแต่ ล ะ โคร โม โซม  C จะ
ประกอบด้วยยีน P1, P2, .. ,P45  จ านวน 45 ยีน  คือรายช่ือ
พืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกทั้ง 45 ชนิด    แทนการ
ตัดสินใจปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสามารถปลูกได้ 

 C =P1, P2, .. ,P45   โดย Pj {0,1}  คือ 0 แทน

การไม่ปลูกพืชชนิดที่ j และ 1 แทนการปลูกพืชชนิดที่ j    

 
P1 P2 … P44 P45 

รูปที่ 1 การเข้ารหัสโครโมโซม C  ประกอบด้วยยีน P1, P2, .. ,P45       

 
2) การสร้างกลุ่มประชากรเริ่มต้น  C1,.., Cn    ในแต่ละ
โครโมโซม Ci ท าการสุ่มค่า 0,1 ให้ตัวแปร Pj  ด้วยความ
น่าจะเป็นเท่ากับ 0.05      
3) ตรวจสอบโครโมโซม ก าหนดชนิดพืชที่สามารถปลูกแซม

ร่วมกันได้   T   โดยTj1j2 {0,1} ,j1 = 1,.., 45 ,j2=1,..,45   
โดยที ่Tj1j2 แทนการปลูกพืชชนิดที่ j1 แซมร่วมกับพืชชนิด j2 
ได้  และ0 คือไม่สามารถปลูกพืชชนิดที่ j1 แซมร่วมกับพืช

ชนิด j2 ได้  พิจารณาโครโมโซม Ci     โครโมโซมที่จะสามารถ
น าไปใช้งานได้คือโครโมโซมที่ มีคุณสมบัติที่ยีนภายใน
โครโมโซมเป็นยีนที่พืชในยีนสามารถปลูกร่วมกันได้  เช่นยีน
มะพร้ าวกับยีนมันส าปะหลั ง    แต่ โครโมโซมที่มี ยีน
หน่อไม้ฝรั่งกับยีนข้าวนาปีไม่สามารถปลูกร่วมกันได้  เราจะ
เลือกโครโมโซม Ci ก็ต่อเมื่อ  ส าหรับทุกคู่ของยีน Pj1=1 และ 
Pj2=1  ค่า Tj1j2  ต้องเป็น 1 
4) การหาค่าความเหมาะสม  น าประชากรที่ได้จากข้ันตอนท่ี 
3 ไปค านวณหาค่าความเหมาะสม ให้ f(j,k,l) แทนคะแนน
ของปัจจัยแวดล้อมที่ k รูปแบบที่ l ส าหรับพืชชนิดที่ j   โดย 

f(j,k,l)  {0, 25, 50, 75, 100}   ค่า 100 คือปลูกได้ผลผลติ
ดี, 75 ได้ผลผลิตพอใช้ได้, 50 ผลผลิตปานกลาง, 25 ผลผลิต
น้อย และ 0 คือปลูกไม่ได้      ก าหนดค่าฟังก์ชันความ
เหมาะสม Yi ของโครโมโซม Ci ดังสมการที่ 2 

𝑌𝑖 = ∑  45
𝑗=1 ∑  ∑ 𝑃𝑗 ∗ 𝑓(𝑗, 𝑘, 𝑙)

จ านวนรูปแบบ
ของปัจจัย 𝑘
𝑙=1

6
𝑘=1             (2) 

หาก f(j,k,l) มีค่ า เท่ ากับ 0 แสดงว่ าปัจจัยแวดล้อมไม่
เหมาะสมในการปลูกจะก าหนดให้โครโมโซมตายไป   กรณี
โครโมโซมจะได้ค่าความเหมาะสมสูงเพราะเลือกพืชได้
เหมาะสมกับปัจจัยที่ดิน   แต่หากพืชที่เหมาะสมกับปัจจัย
ที่ดินมีราคาไม่สูง การเลือกพืชที่มีความเหมาะสมกับปัจจัย
ที่ดินน้อยกว่าแต่ราคาพืชสูงกว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ดี  
จึงปรับค่าความเหมาะสมรวมใหม่โดยน าราคาของพืชชนิด
นั้นมาคูณกับผลรวมของปัจจัย   ก าหนดดังสมการที่ 3 

𝑌𝑖 = ∑  45
𝑗=1 ∑  ∑ 𝑃𝑗 ∗ 𝑓(𝑗, 𝑘, 𝑙) ∗ 𝑤𝑗

จ านวนรูปแบบ
ของปัจจัย 𝑘
𝑙=1

6
𝑘=1          (3) 

โดย wj : เป็นราคาของพืชชนิด j   
5) เลือกประชากรขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์  โครโมโซมที่
ผ่านขั้นตอนที่  4    จะผ่านเข้าสู่ขบวนการคัดเลือกเพื่อ
สืบพันธุ์ วิธีการคัดเลือกประชากรที่เป็นที่นิยมคือ Roulette 
Wheel Selection, Ranking Selection  แ ล ะ
Tournament Selection   ในงานวิจัยนี้ การเลือกประชากร
ขึ้นมาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ จะใช้วิธีการ  Tournament 
Selection [6]  เนื่องจากเป็นวิธีการที่ ไม่ซับซ้อน การ
ปรับเปลี่ยนขนาดกลุ่มท าไดง่้าย  โดยออกแบบให้กลุ่มมีขนาด
เท่ากับ 20   
6) สลับสายพันธุ์ และกลายพันธุ์   การสลับสายพันธุ์จะใช้
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วิธีครอสโอเวอร์แบบจุดเดียว   โดยสุ่มรอยต่อภายใน
โครโมโซม C ขึ้นมา 1 ต าแหน่ง   และสลับยีนหลังจุดครอส
โอเวอร์ระหว่างโครโมโซมของพ่อและแม่     เมื่อผ่าน
กระบวนการสลับสายพันธุ์แล้ว   จะเข้าสู่กระบวนการกลาย
พันธุ์  การกลายพันธุ์เป็นการช่วยให้สามารถค้นพบค าตอบที่
อาจไม่มีข้อมูลอยู่ในกลุ่มประชากรของโครโมโซมเดิมได้ เพื่อ
ป้องกันการยึดติดกับค าตอบที่ดีเฉพาะที่   โดยปกติแล้วค่า
ความน่าจะเป็น ในการกลายพันธุ์ m  จะถูกก าหนดเป็นค่า
ต่ า เช่น 0.01  เลียนแบบการกลายพันธุ์ตามธรรมชาติ   
งานวิจัยช้ินนี้ก าหนดให้ทุกโครโมโซมมีความน่าจะเป็นในการ
กลายพันธุ ์ m เท่ากับ 0.05   เนื่องจากลักษณะการเข้ารหัส 
ของโครโซม โครโมโซมที่จะอยู่รอดได้จะต้องมียีนของพืชที่ 
 

         
รูปที่ 2 ล าดับขั้นตอนการท างานของอัลกอริทึมเชิงพันธุกรรม    

 
สามารถปลูกร่วมกันได้    เมื่อสุ่มท าการแลกเปลี่ยนยีน ยีนที่
พืชสามารถปลูกร่วมกันได้มีโอกาสสูงที่จะถูกแยกจากกัน  ท า
ใหป้ระชากรรุ่นใหม่ส่วนมากตาย   การก าหนดค่าความน่าจะ
เป็นในการกลายพันธุ์ ให้สูงขึ้น  สามารถท าให้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงค่าเพื่อค้นหาค าตอบบริเวณอื่นได้  จะช่วยให้
เกิดโอกาสที่โครโมโซมรุ่นใหม่จะรอดมากขึ้นได้     ส าหรับ
โครโมโซมที่เกิดการกลายพันธุ์  จะสุ่มยีนในโครโมโซมขึ้นมา 
1 ตัวละสลับค่าของยีนตัวนั้น 
7) ประชากรรุ่นถัดไป เลือกประชากรที่มีค่าความเหมาะสม
มากที่สุดถึงจ านวนประชากรตั้งต้น   หรือเท่ากับจ านวน
โครโมโซมที่เหลือรอดอยู่หากจ านวนประชากรที่เหลืออยู่นอ้ย
กว่าจ านวนประชากรตั้งต้น  ล าดับขั้นตอนการท างานของ
อัลกอริทึมเชิงพันธุกรรมแสดงดังรูปที่ 2 
 
3. ผลการทดลอง 
ผลการทดลองเปรียบเทียบรายได้จากการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
เแบบพืชชนิดเดียวเทียบกับรายได้ของการปลูกพืชเศรษฐกิจ
แบบพืชแซม ก าหนดจ านวนประชากรเริ่มต้น 1 ,000 ตัว  
จ านวนรุ่น 20 รุ่นการปลูกพืชชนิดเดียวได้ผลลัพธ์คือมะนาว 
มีรายได้ 185,900 บาทต่อไร่   แต่ถ้าปลูกพืชแบบพืชแซม
ผลลัพธ์คือ มะม่วง ฝรั่ง และพริกไทย จะมีรายได้ 236,700  
บาทต่อไร่  เพิ่มขึ้นจากเดิม 1.27 เท่าแสดงดังกราฟในรูปที่ 3 
 

 
รูปที่ 3 กราฟแสดงผลตอบแทน เปรียบเทียบระหวา่งการปลูกพืชชนิด
เดียวและการปลูกพืชแซม  ก าหนดประชากรเริ่มต้นขนาด 1,000 ตัว  

จ านวนรุ่น 20 รุ่น 

 
เมื่อท าการทดสอบกับอัลกอริทึมแบบการปลูกพืชแซม ใช้
ประชากรเริ่มต้นจ านวน 20,000 ตัว  จ านวนรุ่น 50 รุ่น  
พบว่าผลลัพธ์จะลู่เข้าสู่ค าตอบตั้งแต่ประชากรรุ่นที่ 22 เป็น
ต้นไป  ดังกราฟในรูปที่ 4      การทดลองโดยใช้ประชากร
เริ่ มต้นจ านวนที่ แตกต่างกันคือ 1000, 10000, 20000, 
30000 และ 40000 ตัว   จะเห็นว่าจ านวนผลตอบแทน 

1. ออกแบบโครโมโซม

2. สร้างประชากร
เร่ิมต้น

3. แต่ละโครโมโซม คัดเลือกเฉพาะ
โครโมโซมที่ยีนในโครโมโซมทุกตัวเป็นยีน

พืชปลูกร่วมกันได้

4. พิจารณาค่าความเหมาะสมร่วมกับ
ราคาผลผลิตทางการเกษตร

5. เลือกพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ โดยวิธี 
Tournament Selection

6. ท าการข้ามพวกและกลายพันธุ์ 
โดยโดยจะน าโครโมโซมที่ดีที่สุด

ในช้อ 5 มายังรุ่นต่อไปด้วย

7. วนรอบกลับไปยังขั้นตอนที่  3 จน
ครบจ านวนรุ่น  หรือไม่มีโครโมโซม

เหลือรอด

8. ได้ผลลัพธ์
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เพิ่มขึ้นตามจ านวนประชากรตั้งต้น   แต่เมื่อประชากรตั้งต้น 

 
รูปที่ 4 กราฟแสดงผลตอบแทน ประชากรเริ่มต้นขนาด 20,000 ตัว  

จ านวนรุ่น 50 รุ่น 

 
มีจ านวน 10000 ตัวเป็นต้นไปผลตอบแทนจะเริ่มคงที่  โดย
จ านวนรุ่นที่จะเริ่มคงที่จะขึ้นกับจ านวนประชากรตั้งต้นด้วย 
ถ้าจ านวนประชากรเริ่มต้นมากเกินความจ าเป็น  จ านวนรุ่นที่
ลู่เข้าหาค าตอบจะชา้มากกว่า  ดังกราฟรูปที่ 5 
 

 
รูปที่ 5 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลตอบแทนต่อจ านวนประชากร

เร่ิมต้นขนาด 1,000 และ 10,000-40,000 ตัว จ านวนรุ่น 50 รุ่น 

 
4. สรุป 
 เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการปลูกพืชเศรษฐกิจ 
แบบพืชชนิดเดียวเทียบกับผลตอบแทนของการปลูกพืช
เศรษฐกิจแบบพืชแซม  การทดลองจากท่ีดินตัวอย่าง ก าหนด
จ านวนประชากรเริ่มต้น 1,000 ตัว  จ านวนรุ่น 20 รุ่น พบว่า
การปลูกพืชชนิดเดียวจะได้ผลลัพธ์คือมะนาว รายได้  
185,900 บาทต่อไร่   แต่ถ้าปลูกพืชแบบพืชแซมผลลัพธ์คือ 
มะม่วง ฝรั่ง และพริกไทย จะมีรายได้ 236,700  บาทต่อไร่  
ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น 127%      จ านวนประชากรเริ่มต้นที่ดี
ควรใช้โครโมโซม 10,000 โครโมโซม  จ านวนรุ่น 22  รุ่น    
อย่างไรก็ตาม  ในบางค าตอบแม้ว่าผลตอบแทนจะสูง  แต่

จ านวนพืชที่จะต้องปลูกมีหลายชนิด เช่นปลูกพืชเศรษกิจ 4 
ชนิดในไร่เดียวกัน ในทางปฏิบัติจริงไม่เป็นที่นิยม  เพราะ
ยุ่งยากต่อการดูแลพืช   ผู้ใช้งานอาจจะเลือกชนิดของพืชที่ให้
ผลตอบแทนรองลงมาตามล าดับ 
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บทคัดย่อ 

ปัจจุบันผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศมคีวามใส่ใจและให้ความส าคญัด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมใน
การเลือกซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น การใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกันหรือรักษาโรคกุ้ง ก่อให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะซึ่ง
ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและผู้ผลิต การรับรู้ เกี่ยวกับปัญหาและการเลือกซื้อกุ้งอินทรีย์ยังจ ากัดในผู้บริโภคส่วน
น้อยเท่านั้น การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลตอ่การตดัสินใจซือ้กุ้งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบจ าลองโลจิต การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์ ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่
ผู้บริโภคเลือกซื้อกุ้งอินทรีย์เพราะเช่ือว่าปลอดสารเคมี ส่วนเหตุผลที่ไม่ซื้อกุ้งอินทรีย์เพราะไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกุ้ง
อินทรีย์และไม่เช่ือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมี ผลการวิเคราะห์แบบจ าลองโลจิตช้ีว่า ความปลอดภัยของอาหารเป็น
ประเด็นที่ผู้บริโภคกังวลเมื่อเลือกซื้อกุ้ง ราคากุ้งอินทรีย์ และการได้รับตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหน่วยงานราชการส่งผล
ให้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์เพิ่มขึ้น จึงควรจัดให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผ่านทางโทรทัศน์ และสื่อ
ออนไลน์ต่างๆ น าเสนอเกี่ยวกับวิธีการเพาะเลีย้งกุ้งอินทรีย์ ที่มาของกุ้งอินทรีย์ตั้งแต่ผลิตจนถึงมือผู้บริโภค และกุ้งอินทรีย์ที่วาง
จ าหน่ายต้องได้รับตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์จากหน่วยงานราชการเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์  
ค าหลัก กุ้งอินทรีย์ 
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Abstract 
Recently, domestic and foreign consumers have been paying more attention on health and environment 
issues when purchasing food. There have been concerns about residue of antibiotics in shrimp products 
from the intensive use of drugs and chemicals to prevent or treat shrimp disease, which can cause a 
negative health on consumers and producers. A awareness on this problem has led to more consumption 
on organic shrimp products but this trend is still limited to a small number of consumers. The objective of 
this study was to analyze consumer behaviors and factors affecting purchasing decision of organic shrimp 
in Bangkok. The findings indicated that the main reason to choose organic shrimp products is the belief 
that they are free of chemicals. The reasons for not buying organic shrimp products are lack of knowledge 
on organic products and the distrust on chemical-free. Results of Logit model showed that the concern on 
food safety is the most important issue when buying shrimps. Price and official organic certification 
significantly increased the probability of buying organic shrimp product. Public sections should be present 
to via television channel and social media regarding how to organize the farm from productivity procedure 
until selling to market. Furthermore, organic shrimp must be certified by the government for customer 
confidence in product. 
Keywords:  organic shrimp  
 
ความส าคัญของปัญหา 

กุ้งเป็นสัตว์น้ าเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้จากการ
ส่งออกสินค้าสัตว์น้ าให้กับประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่ง
นับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2560) ในปัจจุบันผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศให้
ความส าคัญด้านสุขภาพ และความใส่ใจของผู้บริโภคในการ
เลือกซื้อสินค้าโดยค านึงถึงสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
เป็นส าคัญ มีความกังวลการใช้ยาและสารเคมีเพื่อป้องกัน
หรือรักษาโรคกุ้ง ท าให้เกิดปัญหาการตกค้างของยาปฏิชีวนะ
ในกุ้ง ส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและผู้ผลิต  จาก
กระแสดังกล่าวสอดคล้องกับหัวใจของการท าเกษตรแบบ
อินทรีย์(organic) ซึ่งการเลี้ยงกุ้งอินทรีย์เป็นการเลี้ยงที่มีการ
จัดการผลิตแบบองค์รวม รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เน้น
การใช้วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุจากการสังเคราะห์ 
ไม่ใช้สิ่งมีชีวิตที่ได้มาจากการดัดแปลงพันธุกรรมหรือพันธุ
วิศวกรรม ในพื้นที่ 1 ตารางเมตร สามารถปล่อยกุ้งได้ไม่เกิน 15 
ตัว จะสามารถแก้ปัญหายาและสารเคมีตกค้าง ช่วยลดต้นทุนลด
การน าเข้าสารเคมีและยา และสามารถช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม 
ในตลาดโลกกลุ่มสนิค้ากุ้งอินทรีย์ก าลังเป็นที่ต้องการสูงในหลาย

ประเทศ โดยเฉพาะตลาดสหภาพยุโรป และในปัจจุบันรัฐบาลได้
สนับสนุนให้เกษตรกรยึดหลักเกษตรอินทรีย์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 (ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ , 2560) โดยกรมประมงในฐานะหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้องได้ด าเนินการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในภาคการประมง
อย่างต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ตามในประเทศไทยกระแสการบริโภคอาหาร
อินทรีย์ในกลุ่มสัตว์น้ าที่เป็นอินทรีย์รวมถึงกุ้งอินทรีย์เริ่มจะ
ได้รับความนิยมเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่เป็นการรับรู้และเข้าในคน
กลุ่มเล็กๆ ผลผลิตขายได้ส าหรับเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เนื่องจาก
ผู้บริโภคยังไม่ค่อยให้ความส าคัญกับสินค้าที่ เป็นประมง
อินทรีย์ ประกอบกับผลผลิตมีปริมาณที่น้อยเมื่อเทียบกับ
ผลผลิตกุ้งทั่วไป มีขายเฉพาะแหล่ง และเมื่อเทียบกับสินค้า
อินทรีย์ชนิดอื่น เช่น ข้าว กระแสความนิยม การรับรู้ว่ามี
สินค้าที่เป็นกุ้งอินทรีย์จ าหน่ายยังน้อยมาก ท าให้ผู้ผลิตขาด
แรงจูงใจในการผลิต  

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อ
กุ้งอินทรีย์  และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์ของ
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ผู้บริโภค เนื่องจากงานวิจัยที่ผ่านมายังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษา
ในเรื่องนี้ ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศให้ความส าคัญด้านสุขภาพ และความใส่ใจของ
ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าบริโภคโดยค านึงถึงสุขภาพ
อนามัยและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ และนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการให้เกษตรกรยึดหลักเกษตรอินทรีย์ เพื่อท่ีจะสามารถ
แข่งขันได้ในเรื่องของคุณภาพสินค้าให้เป็นท่ียอมรับในระดับ
สากล เกิดการยอมรับจากผู้บริโภคมากข้ึน โดยค านึงถึงความ
ปลอดภัยของผู้บริโภคเป็นหลัก โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง
ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเนื่องจากประชากรมีรายได้ต่อหัว
สูงที่สุดเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 
2558) ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เพื่อต้องการทราบพฤติกรรมการบริโภค
กุ้งอินทรีย์ และต้องการทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อกุ้งอินทรีย์ 
เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมนั้น  ๆ 
และเพื่อเป็นประโยชน์กับรัฐบาลในการก าหนดนโยบายใน
การส่งเสริมด้านการผลิต 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อกุ้งอินทรีย์ และปัจจัยที่มี
ผลต่ อการตัดสิน ใจซื้ อกุ้ งอินทรีย์ของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 
ตรวจเอกสาร 
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก(Logistic Regression 
Analysis) 

แบบจ าลองโลจิต (Logit Model) เป็นแบบจ าลองที่
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระ เมื่อตัวแปรตามเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มี
ค่าความน่าจะเป็นอยู่ในระหว่าง 0 และ 1 โดยตัวแปรอิสระ
เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ หรือตัวแปรหุ่น (Pindyck and 
Rubinfeld, 1998) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม และเพื่อสร้างสมการ
พยากรณ์โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจจากตัวแปรอิสระที่มี
ความสัมพันธ์กับตัวแปรตาม โดยในงานวิจัยจะใช้แบบ Binary 
Logistic ซึ่งจะใช้เมื่อตัวแปรตาม Y เป็นตัวแปรเชิงกลุ่มที่มี
ค่าได้เพียง 2 ค่า หรือ 1  ถ้าลูกค้าซื้อสินค้า และ 0  ถ้าลูกค้า

ไม่ซื้อสินค้า โดยเขียนในรูปทั่วไปได้ดังนี้ 
             𝑍𝑖  =  log

𝑃𝑖

1−𝑃𝑖
                                      (1) 

                       = β0 +β1 X1+  ... + βi Xi              (2) 
ดังนั้นถ้าตอ้งการหาคา่การเปลีย่นแปลงความน่าจะเป็นเมื่อ X 
เปลีย่นไป 1 หน่วย สามารถค านวณได้จาก 
                     Δ𝑝𝑟𝑜𝑏

Δx
   =   βi (1-P)P                                  (3) 

และนอกจากนีค้่าผลกระทบส่วนเพิม่ (marginal effect) ในแต่
ละจุดมีค่าไม่เท่ากัน จึงท าให้นิยมค านวณหาค่าผลกระทบส่วน
เพิ่ม ณ ระดับค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระแต่ละตัว (วิศิษฐ์ ลิ้มสม
บุญชัย, 2555: 2) ซึ่งสามารถหาได้โดย 

                    ∂𝑃𝑖

∂Xi
   =   

1

(1+e−zi)2  𝑋𝑏𝑖                  (4) 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคกุ้ง 

สโรชา มรรคอนันตโชติ (2555) ได้ศึกษาการใช้แบบจ าลอง
เชิงปริมาณในการจัดกลุ่มและวิเคราะห์ทัศนคติและพฤติกรรม
ผู้บริโภคกุ้งพรีเมี่ยมในเขตกรุงเทพมหานคร  โดยใช้การใช้
เทคนิควิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) จัดกลุ่มตัวแปร
จากวิถีการด าเนินชีวิต  (Lifestyle) ของผู้ บริ โภค ในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีความสัมพันธ์กันไว้ในกลุ่มปัจจัยเดียวกัน 
และแบ่งกลุ่มผู้บริโภคหรือการแบ่งส่วนตลาดของผู้บริโภค
ใช้เทคนิคการจัดกลุ่มมาวิเคราะห์กลุ่มผู้บริโภค โดยใช้การ
วิเคราะห์การจัดกลุ่มตัวแปร (Cluster Analysis) เพื่อก าหนด
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย Houston and Li (1998) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อความชอบส าหรับสินค้ากุ้งในประเทศไต้หวัน 
โดยพบว่าปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความชอบได้แก่  อายุ  เพศ 
การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา แหล่งที่อยู่อาศัย ขนาด
ครอบครัว งานศึกษาของ Wirth. (2014) ที่เกี่ยวกับการเลือกซื้อ
กุ้ งของผู้บริ โภคได้ วัดความส าคัญ เชิงเปรียบเทียบของ
คุณลักษณะของกุ้งที่ผู้บริโภคในตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐฯ
เปรียบเทียบกับเช้ือชาติ  โดยใช้ Conjoint Analysis ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (96%) 
ระบุว่าสมาชิกในครัวเรือนของพวกเขากินกุ้งและ 84% ซื้อกุ้ง
เพื่อการบริโภคที่บ้าน และกุ้งที่มีขนาดใหญ่  (26-35 ตัวต่อ
ปอนด์) และกุ้งสดทั้งตัวเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคช่ืนชอบ 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับปจัจัยท่ีมผีลต่อการตัดสินใจและ
แบบจ าลองโลจิต 
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พงศกร ฮดโท  (2557) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกการ
ผลิตทุเรียนในระบบเกษตรดีทีเ่หมาะสม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การเลือกการผลิตในระบบเกษตรดีที่เหมาะสม ได้แก่ จ านวน
ประเทศในการส่งออกผลผลิต และอายุของต้นทุเรียนท่ีลดลง 
กาญจนา มิ่งโมฬี  (2459) ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและ
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอดภัย
จากสารเคมีในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
การยอมรับ ได้แก่ รูปลักษณ์ของมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอดภัย
จากสารเคมี จ านวนปีที่ผู้ซื้อได้รับการศึกษา อายุของผู้ซื้อ 
ระยะเวลาที่ผู้ซื้อเดินทางมายังแหล่งวางจ าหน่าย และราคา
ของมะม่วงน้ าดอกไม้ปลอดภัยจากสารเคมี นัฐฐยา วงษ์
สวัสดิ์  (2557) ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
สีเขียวของผู้บริโภคในประเทศไทย พบว่า ปัจจัยที่มีผลท าให้
ผู้บริโภคมีพฤติกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ ปัจจัยด้าน
ทัศนคติของผู้บริโภค รองลงมาเป็นความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สิ่ งแวดล้อม  ฉลากและมาตรฐาน  แรงจู งใจ เรื่ อ งรั ก
สิ่งแวดล้อม/ลดภาวะโลกร้อน ตามล าดับ  

 
จากการตรวจเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ปัจจัย

ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา 
แหล่งที่อยู่อาศัย ขนาดครอบครัว และปัจจัยด้านอื่นๆ ได้แก่ 
จ านวนประเทศในการส่งออกผลผลิต และอายุของต้นทุเรียนที่
ลดลง รูปลักษณ์ ระยะเวลาที่ผู้ซื้อเดินทางมายังแหล่งวาง
จ าหน่าย ราคา ทัศนคติของผู้บริโภค ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ฉลาก มาตรฐาน แรงจูงใจเรื่องรักสิ่งแวดล้อม/
ลดภาวะโลกร้อน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดย
ได้น าปัจจัยบางตัวที่ได้จากการตรวจเอกสารมาใช้ในงานวิจัย
นี้  ได้แก่  อาชีพ ราคา ฉลาก มาตรฐาน  และมีปัจจัยที่
แตกต่าง ได้แก่ จ านวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้บริโภคที่มี
อายุต่ ากว่า 15 ปี ระดับคะแนนความส าคัญในเรื่องผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับสุขภาพ ระดับคะแนนความส าคัญในเรื่อง
อาหารปลอดภัยเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริโภคกังวลเมื่อซื้อกุ้ง และ
ระดับคะแนนความส าคัญในเรื่องการได้รับข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ  

 
วิธีการศึกษา 

การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกุ้งอินทรีย์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ท าการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม จ านวน 400 
ตัวอย่าง โดยท าการสุ่มโดยใช้ความสะดวก  แบ่งเป็นผู้ซื้ออินทรีย์
ในช่วง ปี 2560 จ านวน 200 ตัวอย่าง และผู้ที่ไม่ซื้อกุ้งอินทรีย์
แต่รู้จักกุ้งอินทรีย์และแหล่งจ าหน่าย จ านวน 200 ตัวอย่าง 
ย่านศูนย์การค้า Gateway เอกมัย และบริเวณรอบๆ , Top 
Supermarket, ร้าน Lemon farm วิเคราะห์พฤติกรรมการ
บริโภคกุ้งอินทรีย์โดยใช้ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์โดยใช้แบบจ าลองโลจิตด้วยวิธี 
Binary logistic โดยตัวแปร Y มี  2 ค่า คือ ซื้อกุ้งอินทรีย์ และ
ไม่ซื้อกุ้งอินทรีย์ ซึ่งตัวแปรที่คาดว่ามีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อมีดังนี้  

 
𝑌 = 𝑎0+𝑎1 𝑂𝐶𝐶1 + 𝑎2 𝑂𝐶𝐶2 + 𝑎3 𝑂𝐶𝐶3  +

                   𝑎4 𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸 + 𝑎5 𝑁𝑈𝑀𝐶 + 𝑎6 𝐻𝐸𝐴𝐿𝑇𝐻 +
                   𝑎7 𝑆𝐴𝐹𝐸𝑇𝑌 + 𝑎8 𝐿𝐴𝐵𝐸𝐿 + 𝑎9 𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅 +

                   𝑎10𝐺𝐴𝑃 + 𝑈                                                  (5) 
 

โดยที่ Y = 1 ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์ Y = 0 ผู้บริโภค
ไม่ตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์ ตัวแปรอิสระประกอบด้วย 
OCC คือ ตัวแปร Dummy โดย OCC1 = 1  หมายถึง ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ               OCC2 = 1  หมายถึง พนักงานบริษัทเอกชน  
OCC3 = 1  หมายถึง ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  
PRICE = ราคากุ้งอินทรีย์ที่ผู้บริโภคจ่าย (บาท/กก.)  
NUMC = จ านวนสมาชิกในบ้านของผู้บริโภคที่มีอายุต่ ากว่า 
15 ปี (คน)             
HEALTH = ระดับคะแนนความส าคัญในเรื่องผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับสุขภาพ  
SAFETY = ระดับคะแนนความส าคัญในเรื่องอาหารปลอดภยั
เป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริโภคกังวลเมื่อซื้อกุ้ง  
LABEL = ระดับคะแนนความส าคัญในเรื่องกุ้งอินทรีย์ได้รับ
ตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ  
INFOR = ระดับคะแนนความส าคัญในเรื่องการได้รับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อต่างๆ    
 GAP = ระดับคะแนนความส าคัญในเรื่องการมีตรารับรอง
มาตรฐาน GAP  
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จากนั้นได้มีการตัดตัวแปรอิสระบางตัวออกจากแบบจ าลอง 
และมาประมาณโดยใช้แบบจ าลองโลจิตอีกครั้ง หาค่าความ
น่าจะเป็นของโอกาสที่จะซื้อกุ้งอินทรีย์ และหาผลกระทบส่วน
เพิ่ม (Marginal Effect) ของตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
กุ้งอินทรีย์ เพื่ออธิบายว่าหากตัวแปรต้นมีค่าเพิ่มขึ้นเท่ากับ 1 
หน่วยแล้ว ตัวแปรตามจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่  
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 
48 เป็นเพศชาย ร้อยละ 52 กลุ่มตัวอย่างที่ซื้อส่วนใหญ่มีอายุ
ต่ ากว่า 30 ปี ร้อยละ 39 เป็นสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 56 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 60 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 69 มีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 
1-4 คน ร้อยละ 87 พบว่าสมาชิกในครอบครัวไม่มีปัญหา
สุขภาพ ร้อยละ 61 ไม่พบว่ามีสมาชิกในครอบครัวที่อายุต่ า
กว่า 15 ปี ร้อยละ 51 สมาชิกในครอบครัวมีอายุไม่มากกว่า 
60 ปี ร้อยละ 66 รายได้ส่วนบุคคลอยู่ระหว่าง 10,000 ถึง
20,000 ร้อยละ 26 และมีรายได้รวมทั้งครัวเรือนอยู่ระหว่าง 
70,001ถึง80,000 ร้อยละ 79 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ที่ไม่ซื้อ มีอายุต่ ากว่า 30 ปี และอายุ 31-40 ปี มีสัดส่วน
เท่ากัน ร้อยละ 38 เป็นสมาชิกในครัวเรือน ร้อยละ 64 
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 63 การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 66 มีสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่
มีจ านวน 1-4 คน ร้อยละ 89 พบว่าส่วนใหญ่สมาชิกใน
ครอบครัวไม่มีปัญหาสุขภาพ ร้อยละ  63 ไม่มีสมาชิกใน
ครอบครัวอายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี ร้อยละ 53 มีอายุไม่มากกว่า 
60 ปี ร้อยละ 68 มี รายได้ส่วนบุคคลอยู่ระหว่าง 20,001ถึง
30,000  ร้อยละ 23 มีรายได้รวมทั้งครัวเรือนอยู่ระหว่าง 
80,001ขึ้น ไป ร้อยละ 82 

จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคกุ้งอินทรีย์ พบว่า 
เหตุผลที่เลือกซื้อกุ้งอินทรีย์เพราะเช่ือว่าปลอดสารเคมีจริง 
ร้อยละ 55 ส่วนใหญ่ซื้อ 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 60 ปริมาณ
ที่ซื้อส่วนใหญ่ 1 กิโลกรัมต่อครั้ง ร้อยละ 51 เลือกซื้อเป็นกุ้ง
ขาวแวนนาไม ร้อยละ 56 ทราบว่ากุ้งที่เลือกซื้อมาจากการ
เพาะเลี้ยง ร้อยละ 67 ไม่ทราบว่ามาจากการเลี้ยงแบบใด 
ร้อยละ 32 ราคากุ้งอินทรีย์ที่ผู้ซื้อจ่ายไปล่าสุดอยู่ที่ราคา 500 

บาทต่อกุ้ งอินทรีย์  40 ตัว ร้อยละ 43 โดยซื้อจากร้าน
จ าหน่ายอาหารทะเล ร้อยละ 38 เนื่องจากคุณภาพเช่ือถือได้ 
ร้อยละ 36 ส าหรับผู้ที่ไม่ซื้อกุ้งอินทรีย์ เหตุผลที่ไม่ซื้อกุ้ง
อินทรีย์เพราะไม่ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรีย์ ร้อยละ 71 
ไม่เช่ือว่าปลอดสารเคมีจริง ร้อยละ 25 ส่วนใหญ่พบเห็นกุ้ง
ขาวแวนนาไม ร้อยละ 67 ทราบว่ามาจากการเพาะเลีย้ง ร้อย
ละ 67 ไม่ทราบว่ามาจากการเลี้ยงแบบใด ร้อยละ 30 ราคา
กุ้งอินทรีย์ที่กลุ่มตัวอย่างพบอยู่ที่ 450 บาทต่อ 40 ตัว ร้อย
ละ 33 โดยในอนาคตคาดว่าจะซื้อกุ้งอินทรีย์ร้อยละ 81 และ
ในอนาคตจะหันมาบริโภคกุ้งอินทรีย์ ร้อยละ 87  

จากการศึกษาระดับคะแนนความส าคัญของปัจจัย
ต่างๆที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกุ้งอินทรีย์ของกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน ให้ความส าคัญอันดับหนึ่งในเรื่องของการไม่มีสาร
ตกค้างในร่างกาย คิดเป็นร้อยละ 4.47 ราคาที่ผู้ซื้อเต็มใจจ่าย
อยู่ที่ราคา 500 บาทต่อ1กิโลกรัม ร้อยละ 62 กลุ่มผู้ไม่ซื้อ
ส่วนใหญ่เต็มใจจ่ายอยู่ท่ีราคา 300 บาทต่อ1กิโลกรัม ร้อยละ 
34 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 คน ต้องการความรู้เกี่ยวกับกุ้ง
อินทรีย์มากขึ้น โดยผู้ซื้อต้องการทราบข้อมูลในเรื่องแหล่ง
จ าหน่าย ร้อยละ 66 วิธีการเพาะเลี้ยง ร้อยละ 39 ผู้ที่ไม่ซื้อ
กุ้งอินทรีย์ต้องการทราบข้อมูลในเรื่องวิธีการเพาะเลี้ยง ร้อย
ละ 77 ผู้ซื้อต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับกุ้งอินทรีย์ผ่านทาง
สื่อออนไลน์ต่างๆ ร้อยละ 46 ผู้ที่ไม่ซื้อต้องการทราบข้อมูล
ผ่านทางโทรทัศน์ ร้อยละ 50  

จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกุ้ ง
อินทรีย์ ผู้ศึกษาได้เลือกตัวแปรอิสระที่มีความส าคัญกับตัว
แปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เพื่อหาตัวแปรอิสระที่ใช้
ในแบบจ าลอง น าตัวแปรอิสระที่ใช้ในการวิเคราะห์ทั้งหมด 
10 ตัว มาประมาณโดยใช้แบบจ าลองโลจิต เพื่อหาตัวแปร
อิสระที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติ พบว่ามีจ านวน 4 ตัว ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ คือ ระดับ
คะแนนความส าคัญในเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้บริโภค
กังวลเมื่อซื้อกุ้ง (SAFETY) พบว่ามีค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก 
และอาชีพพนั กงานบริษั ท เอกชน (OCC3) พบว่ามี ค่ า
สัมประสิทธิ์เป็นลบ มีระดับนัยส าคัญที่ 95% กุ้งอินทรีย์ที่
ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการ (LABEL) มี
ค่าสัมประสิทธิ์เป็นบวก มีระดับนัยส าคัญที่ 90% ส่วนราคา
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กุ้ งอิ น ท รี ย์ ที่ ผู้ บ ริ โภ ค ย อม จ่ าย  (PRICE) พ บ ว่ ามี ค่ า
สัมประสิทธ์ิเป็นบวก มีระดับนัยส าคัญที่ 99% ซึ่งตรงข้ามกับ
สมมติฐาน คือ เมื่อราคากุ้งอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น ผู้บริโภคมี
โอกาสที่จะซื้อกุ้งอินทรีย์ลดลง ซึ่งจากการส ารวจพบว่า
เหตุผลที่ผู้ซื้อเลือกซื้อกุ้งอินทรีย์เนื่องจาก เช่ือว่าปลอด
สารเคมีจริง ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรีย์ แต่ส าหรับคน
ทีไ่ม่ซื้อเนื่องจาก ไม่ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรีย์ และไม่
เชื่อว่าปลอดสารเคมีจริงๆ และต้องการทราบเกี่ยวกับวิธีการ
เพาะเลี้ยง จะเห็นได้ว่าผู้บริโภคไม่ได้กังวลในเรื่องของราคา
ของกุ้งอินทรีย์ แต่ให้ความส าคัญในเรื่องวิธีการเพาะเลี้ยง 
เนื่องจากยังไม่มั่นใจว่าผลผลิตเป็นอินทรีย์จริง มีระดับ
นัยส าคัญที่ 99% ดัง ตารางที ่1 

จากการประมาณค่าพบว่าค่าสถิติ McFadden R-
squared เท่ากับ  0.6320 หมายความว่า การเปลี่ยนแปลง
ของตัวแปรตามสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระทั้งหมดใน
สมการได้ 63.20% และจากค่าแสดงประสิทธิภาพในการ
ท านายผลของสมการพบว่ามีความแม่นย าที่ร้อยละ 88.75 
อยู่ในระดับที่มาก 

 
การประมาณค่าในแบบจ าลองโลจิตได้ผลการศึกษาดังนี้  
โดย      𝑍𝑖   =  𝑎 + 𝑏𝑖  𝑥𝑖+. . +𝑏𝑖𝑥𝑖                             (6) 
 
 =   -17.4531+0.6175𝑆𝐴𝐹𝐸𝑇𝑌 +0.0461𝑃𝑅𝐼𝐶𝐸   
       -1.4142𝑂𝐶𝐶1-2.9050𝑂𝐶𝐶2-1.5740𝑂𝐶𝐶3 
       +0.6676 𝐿𝐴𝐵𝐸𝐿 -0.1769𝐼𝑁𝐹𝑂𝑅 – 
        0.2781𝐻𝐸𝐴𝐿𝑇𝐻  -0.2393 𝑁𝑈𝑀𝐶                                 

        -0.4141GAP+U                                                                  (7)         

 

ตารางที่ 1 ผลการประมาณค่าโดยใช้แบบจ าลองโลจิตในทุกตัวแปรที่
ศึกษาและค่า Marginal Effect 

 
Explanatory  Coefficient Std.  z- Prob 

  Variable   Error  Statistic   

  C -17.4531 2.5248 -6.9128 0.0000 

  SAFETY** 0.6175 0.2755 2.2416 0.0250 

  PRICE*** 0.0461 0.0049 9.3826 0.0000 

  OCC3 -1.574 1.2956 -1.2149 0.2244 

  OCC2** -2.905 1.2921 -2.2482 0.0246 

  

OCC1 -1.4142 1.317 -1.0738 0.2829 

  LABEL* 0.6676 0.3432 1.9449 0.0518 

  INFOR -0.1769 0.2332 -0.7583 0.4483 

  HEALTH -0.2781 0.3527 -0.7886 0.4304 

  NUMC -0.2393 0.2594 -0.9223 0.3564 

  GAP -0.4141 0.3263 -1.2688 0.2045 

  Likehood ratio test         = 350.502 
    McFadden R-squared  =   0.6320 
    Number of observation   = 400 
    Prediction success  

     %Corrected      = 88.75 

    %Incorrected     = 11.25 

    Number of Consumer's Decision to Buy Organic Shrimp = 200 

 
ความน่าจะเป็นของกลุ่มตัวอย่างทุกคน พบว่ามีโอกาสจะซื้อ
กุ้งอินทรีย์ เท่ากับ 0.2497 คิดเป็นร้อยละ 24.97% อธิบาย
จากการค านวณผลกระทบส่วนเพิ่มนั้น พบว่า ระดับคะแนน
ความส าคัญในเรื่องอาหารปลอดภัยเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคกังวล
เมื่อซื้อกุ้ง (SAFETY) มีค่าเท่ากับ 0.1542 หมายความว่า เมื่อ
ก าหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่หากอาหารปลอดภัยเป็นสิ่ งที่
ผู้บริโภคกังวลเมื่อซื้อกุ้ง ผู้ซื้อจะมีโอกาสซื้อกุ้งอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
0.1542 ราคากุ้งอินทรีย์ที่ผู้บริโภคยอมจ่าย (PRICE) มีค่าเท่ากับ 
0.0115 หมายความว่า เมื่อก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนคงที่หากราคา
กุ้งอินทรีย์เพิ่มขึ้น 1 บาท ผู้ซื้อจะมีโอกาสซื้อกุ้งอินทรีย์
เพิ่มขึ้น 0.0115 และกุ้งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐาน
จากหน่ วยงานราชการ  (LABEL) มี ค่ า เท่ ากั บ  0.1667 
หมายความว่า เมื่อก าหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่หากกุ้งอินทรีย์
ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น ผู้ซื้อ
จะมีโอกาสซื้อกุ้งอินทรีย์เพิ่มขึ้น 0.1667  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เหตุผลที่ผู้ซื้อเลือกซื้อกุ้ง
อินทรีย์เพราะเช่ือว่าปลอดสารเคมีจริง  ส่วนเหตุผลที่ไม่ซื้อ
กุ้งอินทรีย์เพราะไม่ทราบรายละเอียดของกุ้งอินทรีย์ และไม่
เช่ือว่าปลอดสารเคมีจริง โดยกลุ่มตัวอย่างทั้ง 400 ราย 
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องวิธีการเพาะเลี้ยง จึงควร
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จัดให้มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยประชาสัมพันธ์ผ่าน
ทางโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่างๆ น าเสนอเกี่ยวกับวิธีการ
เพาะเลี้ยงกุ้งอินทรีย์ ท่ีมาของกุ้งอินทรีย์ตั้งแต่ผลิตจนถึงมือ
ผู้บริโภค และข้อมูลที่น าเสนอจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค
ทุกอาชีพนอกเหนือจากอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิต และผู้ขายในการขยายฐานลูกค้า
ให้เพิ่มมากขึ้น 

กุ้งอินทรีย์ได้รับตรารับรองมาตรฐานจากหน่วยงาน
ราชการ (LABEL) จะมีโอกาสในการบริโภคกุ้งอินทรีย์มากขึ้น 
เนื่องจากผู้บริโภคมีความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์  ต้องมีการ
ก าหนดให้กุ้งอินทรีย์ที่วางจ าหน่ายต้องได้รับตรารับรอง
มาตรฐานอินทรีย์จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้ผู้บริโภคเกิด
ความมั่นใจในการผลิตว่าเป็นอินทรีย์จริงๆ ปลอดภัยจาก
สารเคมี  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบัน ,ความต้องการของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกจันทบูร 

ของกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อในจังหวัดจันทบุรี และออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิตจากเสื่อกกจันทบูรของกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อ

ในจังหวัดจันทบุรี  โดยมี กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกกแปรรูปผลิตภัณฑ์ จ านวน 60 คน       

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็นกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า(ชาวบ้านผู้ผลิต) พ่อค้าคนกลาง ผู้ซื้อสินค้า โดย ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

แบ่งกลุ่ม (Simple Random Rluster Sampling) และ มีเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์    

กึ่งโครงสร้าง การประชุมกลุ่ม การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบกรณี      

กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (One Sample T-Test) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา   

 ข้อค้นพบ พบว่าในสภาพการณ์ปัจจุบันของการขายสินค้าผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกจันทบูร นิยมผลิตเป็นของตกแต่ง

บ้านและเครื่องใช้ในบ้านเป็นส่วนมาก มีความนิยมสีธรรมชาติ โดยใช้วัสดุในท้องถิ่น ได้แก่ ไม้ในท้องถิ่น มาประกอบในสินค้า  

และพบว่าความต้องการของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ มีความต้องการอันดับแรกคือ ราคาถูก อันดับสองคือรูปแบบที่แปลกใหม่ สวยงาม 

เน้นไปที่เครื่องใช้ในบ้าน หรือของตกแต่งบ้าน มีรูปแบบทันสมัย และใช้สีธรรมชาติ ราคาขายที่เหมาะสมไม่เกิน 500 บาท  

จากข้อมูลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบ ซึ่งสรุปการออกแบบได้ 3 รูปแบบคือ ท่ีวางปากกาและนามบัตร, 

โคมไฟ และเก้าอ้ีจากกก โดยได้รับการค าปรึกษาจาก หัวหน้ากลุ่มแปรรูปเสื่อ สรุปผลโดยเลือกแบบท่ี 1 คือ ที่วางปากกาและ

นามบัตร เพื่อทดลองผลิตต้นแบบจริง  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ต่อผลงานต้นแบบจริง   ที่ได้ผลิตขึ้น 

โดยตั้งสมมุติฐานการทดสอบความพึงพอใจ โดยให้คะแนนเต็ม 5.00 ตั้งเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 3.50 คะแนน ปรากฏว่าผลคะแนน

ID040 
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ความ พึงพอใจเท่ากับ 4.344 และพบว่าค่า sig. ได้น้อยกว่า 0.05 ซึ่งหมายความว่าความพึงพอใจต่อรูปแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก 

ค าส าคัญ : พัฒนาผลิตภณัฑ์จากเสื่อ, เสื่อจันทบูร, กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อ 

 

Abstract 

  The objective of this research is to study current situation, The demand of the buyer of products 

from the chantaboon’s reed mat products and design and develop new products. The samples were 60 

buyer and housewives group. Important information We are a group of Bang-Sa-kao housewives group, we 

have a few people (manufacturers), middlemen, shoppers and using a simple random rluster sampling 

method.  The tools used in research Is a questionnaire ,semi-structured interviews and group meeting. 

Data analysis by frequency, percentage, standard deviation. One Sample     T-Test and qualitative data 

analysis by content analysis technique. 

 The findings that in the current situation of the sale of products from the reed mat. Mostly 

produced as home decoration and home appliances. Natural colors are popular. Using local materials 

such as local wood Included in the product. And found that the needs of the buyer of the product. The 

first is the second lowest price is the exotic style, focusing on home appliances. Home decor Modern 

style. And use natural colors. Selling price is not more than 500 baht. Research and analysis. There are 3 

types of design: pen and card holder, lamp and chair from reed. The advice from. Head of Mat Processing 

Group Conclusion: Option 1 is a pen and business card holder. The actual prototype is produced. Satisfied 

Based on the hypothesis testing, the score was 5.00, with a score of 3.50. The satisfaction score was 4.344 

and the sig value was less than 0.05. This means that the satisfaction is very satisfactory. 

Keyword : Design of local brand , Local product , Chantaboon’s reed mat 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 อุตสาหกรรมการทอเสื่อ  ของจังหวัดจันทบุรี

เป็นภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมาเป็นเวลานาน  ช่ือเรียกที่

เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในปัจจุบันคือ “เสื่อจันทบูร” 

ถือว่าเป็นสินค้าที่มีช่ือเสียงของจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างยิ่ง  

และเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้แก่จังหวัดและกลุ่ม

แม่บ้านเป็นจ านวนมาก  จนเรียกได้ว่าหากท่านใดมาเที่ยว

จังหวัดจันทบุรีก็จะต้องซื้อเสื่อและผลิตภัณฑ์จากเสื่อ

กลับไปเป็นของฝาก งานหัตถกรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญา

พื้นบ้านท่ีสืบทอดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย แม้ต้นกกที่

ใช้ทอเสื่อจะสามารถขึ้นได้ทุกพื้นที่ที่มีน้ าขัง ไม่ว่าภาค

ไหนๆ ก็สามารถน ามาทอเป็นเสื่อได้ แต่ทว่ากกของเมือง

จันท์นั้นมีคุณภาพมากกว่า  เนื่องจากบริเวณท านากกอยู่

แถบชายทะเล กกเจริญเติบโตในน้ ากร่อยที่มีดินเปรี้ยว 

ส่งผลให้ เส้นใยกกเหนียว นุ่ม  เป็นมัน ไม่ เปราะง่าย 

สามารถน าไปจัก(ผ่า)เป็นเส้นๆได้ดี และด้วยความพิถีพิถัน

บวกกับความประณีตในการจักกกไดล้ะเอียดลออ จึงท าให้

ได้งานที่มีคุณภาพและมีราคาแพงกว่าเสื่อกกที่อื่น และ

เมื่ อ ไ ด้ ผ ล ผ ลิ ต เป็ น เสื่ อ ก ก ที่ มี คุ ณ ภ า พ  (สี สั น

ตะวันออก. 2557) และถ้าหากย้อนอดีตไปสัก  30-40 ปี  
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ในสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินีใน

รัชกาลที่ 7  เมื่อครั้งพระองค์ท่านประทับที่วังสวนบ้าน

แก้ว จังหวัดจันทบุรี  (ปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ร าไพพรรณี จันทบุรี) ท่านทรงพัฒนาลวดลายการทอเสื่อ

และกรรมวิธีการย้อมสีเสื่อ สีกก เพื่อให้ชาวบ้านจันทบุรีได้

พัฒนาการทอเสื่อและเป็นวิชาในการหาเลี้ยงชีพ จึงโปรด

เกล้าฯ ให้ตั้งโรงงานทอเสื่อกก จันทบูรขึ้นที่ สวนบ้านแก้ว 

โดยสั่ งซื้อกกตากแห้ งจาก ชาวบ้าน และมีพระราช

ประสงค์ที่จะปรับปรุงกรรมวิธีการผลิตให้ทันสมัยขึ้น เช่น 

การใช้เชือกที่ท าด้วยปอส าหรับถักร้อยกกไม่ใช้เอ็น รูป

ลายเสื่อและอักษร ส.บ.ก เป็นค าย่อ พลาสติกเหมือนท่ีอื่น

และโปรดให้หม่อมเจ้ากอกษัตริย์ สวัสดิวัฒน์ พระอนุชา 

คิดแก้ไขปัญหา เรื่องสีตก และให้ผลิตสีที่ใช้ ในการย้อม

เสื่อเพิ่มขึ้น นอกจากจะทอเสื่อออกจ าหน่ายแล้ว ยังมี

ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ วั ส ดุ เค รื่ อ งใช้  ที่ ท าด้ วย เสื่ อ ต าม แบ บ

พระราชทาน เช่นกระเป๋า ถือสตรี กระเป๋าเอกสาร ถาด ที่

รองถ้วยแกว้ ที่รองจาน กล่องใส่กระดาษเช็ดมือ ฯลฯ โดย

ทรงเป็นผู้ออกแบบและตรวจตรา คุณภาพสิ่งของ ท่ีผลิต

ขึ้นด้วยพระองค์เอง พระราชทานเครื่องหมายการด าเนิน

รูปคน หาบกระจาด และใช้ ช่ือว่า  “อุตสาหกรรม

ชาวบ้าน” แต่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้รับการเรียกขานกัน เป็น

สามัญว่า “ผลิตภัณฑ์เสื่อสมเด็จ” (กองบรรณาธิการมติ

ชน. 2531.236)   

 ซื่งภูมิปัญญาดังกว่าได้ตกทอดมาถึงชาวจันทบุรี        

ในปัจจุบัน  ในนามเสื่อจันทบุร  ซึ่งภูมิปัญญานี้เอง เป็นสิ่ง

ที่สมควรแก่การสืบสานและอนุรักษ์ไว้  ประกอบกันใน

ปัจจุบันชาวจันทบุรี  มีหลายกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อ และ 

แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อท าเป็นอาชีพหลัก  แต่เนื่องจาก

ยุคสมัยได้ เปลี่ยนไป กลุ่มแม่บ้านเริ่มประสบปัญหาด้าน

ต่างๆ  ซึ่งจากการประชุมสัมมนาระดมสมองกลุ่มแม่บ้าน

ทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อที่วัดอ่างหินและการ

ประชุมสัมมนาที่วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  ท าให้ทราบว่า

ปัจจุบันกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อ

ประสบปัญหามากมาย  เช่น  ในเรื่องการสืบทอดภูมิ

ปัญญาแก่คนรุ่นหลัง, ในเรื่องคิดค้นเทคโนโลยีการช่วยทอ

เสื่อ ,ปัญหาเรื่องการขายและการท าตลาดใหม่ให้เกิดขึ้น 

และ เรื่องการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก   เสื่อกก

จันทบูร ให้มีรูปแบบท่ีน่าสนใจและโดดเด่น   

 หลังจากได้ข้อสรุป จากการประชุมสัมมนา 

ระดมสมอง  ของกลุ่ มแม่บ้ านทอเสื่ อและแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อ  สามารถสรุปได้ว่า หนึ่งในปัญหาที่ต้อง

เร่งแก้ไข ด่วนที่สุดคือ  ปัญหาเรื่อง การออกแบบและ

พัฒนา  ผลิตภัณฑ์จากเสื่อ กกให้มีรูปแบบใหม่ รูปแบบที่

น่าสนใจ และมีความโดดเด่น เนื่องจากในปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกในปัจจุบันที่กลุ่มแม่บ้านผลิตอยู่ จะ

มีรูปแบบไม่มากนัก เช่น พวงกุญแจ, ที่รองแก้ว, หมอน, 

รองเท้า, กล่องทิชชู่, แฟ้มเอกสาร เป็นต้น ส่งผลให้ ไม่เกิด

การกระตุ้นตลาดใหม่ เกิดปัญหาด้านการขาย และไม่เกิด

การเปิดตลาดกับกลุ่มผู้ซื้อรายใหม่ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มุ่งเน้นทาง

การศึกษา  ที่ตอบสนองกับชุมชนท้องถิ่นโดยตรง โดยให้

นักศึกษาได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง การศึกษาดูงาน น าปัญหา

ในชุมชนมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสิ่ งประดิษฐ์และ

งานวิจัย ก่อเกิดองค์ความรู้ ใหม่   ซึ่ งสาขาออกแบบ

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับงาน

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยตรง มีกลไกและ

กระบวนการแก้ไขปัญหาของผลิตภัณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม   

 ซึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นหากมีการ

ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์  โดยใช้ หลักแนวคิดทางการ

ออกแบบยุคใหม่ เช่นน าเสื่อจันทบูรประยุกต์เข้ากับแนว

ทางการออกแบบของผลิตภัณฑ์กลุ่มอื่นๆ เช่น ของตกแต่ง

บ้ าน , เฟอร์นิ เจอร์  ฯลฯ มีการก าหนดจุด เด่ นของ

ผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีการ    

คงคุณค่าของวัสดุธรรมชาติของ จึงจะเกิด ผลิตภัณฑ์จาก

เสื่อกก จันทบูร ที่โดดเด่น  ขึ้นมาได้ หากมีการออกแบบ

และพัฒนาแก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง โดย  มีความ 

ร่วมมือจากกลุ่มชาวบ้าน เป็นผู้ท าต้นแบบผลิตภัณฑ์ให้  

ในระยะยาว  จังหวัดจันทบุรี จะมีผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 

342



                                                                                                         การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

จันทบูร  ที่มีรูปแบบ แนวทางใหม่  ออกสู่ตลาดอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งสามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของ

ผู้บริโภคในปัจจุบันได้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการทอเสื่อ

และแปรรูปเสื่อ มีผลประกอบการและมีอัตราการเติบโต

ของธุรกิจที่ดีขึ้น 

 

วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการผลิต

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกจันทบูรของกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อใน

จังหวัดจันทบุรี 

 2. เพื่อศึกษาความต้องการของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์

จาก เสื่อกกจันทบูรในจังหวัดจันทบุรี 

 3. เพื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ผลิต

จากเสื่อกกจันทบูรของกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อในจังหวัด

จันทบุรี 

 

การทบทวนวรรณกรรม 

 กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาและการผลิต 

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมท้องถิ่น  (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร  

2548.16) กล่าวว่า “ผู้ออกแบบและผู้ผลิต มักจะเป็นคน

คนเดียวกันและได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ นั้นตั้งแต่ต้นจน

ส าเร็จ  มักจะสอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ส่วนตัว

เข้าไปในผลงานด้วย และเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ประเภทนี้

อยู่ที่ความไม่เหมือนกัน  ในรายละเอียดของผลงานแต่ละ

ช้ิน  เป็นงานประดิษฐ์ละเอียดอ่อน ที่เครื่องจักรท าได้

ยาก”  สามารถน าแนวความคิด มาใช้ดังนี้ 

1. คุณค่าของธรรมชาติ หรืองานหัตถกรรม 

2. มีเอกลักษณ์และ ศลิปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

3. วัสดุและกรรมวิธีการผลติของท้องถิ่น 

4. ผลิตไดจ้ริง  ใช้สอยดีเหมาะสมกับวัสดุ

ท้องถิ่น 

5. ความสวยงามและความน่าสนใจ 

6. รูปแบบแปลกใหม่ สะดุดตา 

7. สะดวกต่อการพกพาขณะเดินทาง 

8. ขนาดพอเหมาะ บรรจุหบุห่อยากต่อการ

ช ารุดเสยีหาย 

9. ราคาที่ซื้อได้โดยอาศัยการตัดสินใจน้อย 

10. ราคาไม่แพง มีหลายราคาใหเ้ลือก 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้นเอกลักษณ์และ

คุณค่าทางวัฒนธรรม (วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร  2548.16)   

ระบบสังคมและวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

กับผู้บริโภคในสังคมนั้น  และมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม

การแสดงออกของผู้บริโภคแต่ละคน  โดยปกติผู้บริโภค

ย่อมแสดงพฤติกรรมไปในทางที่สังคมต้องการเพื่อให้

ตนเองได้อยู่ในสังคมนั้นต่อไป  ดังนั้นก่อนที่จะท าการอก

แบบอะไรนักออกแบบต้องพิจารณาระบบสังคมของกลุ่ม

ผู้ บริ โภคเป้ าหมายว่าสั งคมนั้ นมีพฤติ กรรมในการ

แสดงออกและการอยู่ร่วมกันอย่างไร  มีการปฏิบัติตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีกันอย่างไร  เพื่อสรุปประเด็นมา

สร้างสรรค์ผลงานให้เหมาะสมและเกิดการยอมรับ  

 ถ้าวัฒนธรรมคือจุดสร้างความแตกต่าง การใส่

จุด เด่นของวัฒนธรรมประจ าชาติ ในงานออกแบบ

ผลิตภัณฑ์  นอกจากจะท าให้เกิดเอกลักษณ์ทางรูปลักษณ์

ที่แตกต่างแล้ว  ยังเพิ่มมิติคุณค่าทางวัฒนธรรมและ

ความหมายให้กับช้ินงานด้วย ท าให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึก

ทางความคิดที่มีต่อสินค้านั้นๆ  แตกต่างกันออกไป  ดังค า

เปรียบเปรยที่ว่าซื้อผลิตภัณฑ์อเมริกาเหมือนซื้อความฝัน  

(ความก้าวล้ าทางเทคโนโลยี) ซื้อผลิตภัณฑ์ฝรั่งเศสเหมือน    

ซื้อความหรูหรา (ความมีรสนิยมและประวัติความเป็นมา)           

ซื้อผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นเหมือนซื้อความคิดและความสมบูรณ์

แบบ (ความเอาใจใส่ในรายละเอียด) 

 ตัวอย่างความส าเร็จของประเทศเหล่านี้  น่าจะ

เป็นแนวทางที่ดีส าหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไทยให้เป็นที่

ยอมรับได้   การพัฒนารูปลักษณ์ไปสู่ความเป็นสากลด้าน

เดียว  ไม่เพียงพอส าหรับผู้บริโภคในการจดจ าสินค้าความ

แยบยลในการสอดแทรกวัฒนธรรมแบบไทยๆ  ที่สั่งสมกัน

มานาน  น่าจะเป็นทางออกท่ีดีส าหรับการสร้างเอกลักษณ์
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ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา  แต่อาจต้องใช้

เทคโนโลยีทางอุตสาหกรรมมาช่วยเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ของงานหัตถกรรม  ในการท าให้เกิดรูปแบบแปลกใหม่

และการใช้งานท่ีคาดคิดไม่ถึง 

 ปัจจุบัน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกนั

เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับมากขึ้นเป็น

ล าดับ  จนเกิดเป็นแนวทางการออกแบบที่เรียกว่า การ

ไขว้ข้ามของวัฒนธรรรม (Cross culture) ซื่งจะได้รับ

อิทธิพลมาจากการด าเนินชีวิตของหลายๆ ชาติผสมปนเป

กัน เช่นตะวันออกกับตะวันตก เซนกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

ฯลฯ จนเกิดเป็นความกลมกลืนในรูปแบบใหม่ที่แปลกตา 

เสน่ห์ลึกๆ ของการออกแบบตามแนวคิดนี้ คือ ผู้บริโภค

จะได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่แตกต่างจากวัฒนธรรม

เดิมที่เคยถือปฏิบัติอยู่ มีกรณีศึกษาดังนี้ 

1. Folding Krathong กระทงที่ท าจากกระดาษ

วางเรียงซ้อนกันเป็นวง  สามารถยืดและหดได้

ตามแนวดิ่ง  น้ าหนักเบา  พกพาสะดวก  เก็บ

รักษาได้ง่ายและมีราคาถูก  

2. โคมไฟรูปเศียรพญานาค ที่เน้นกลิ่นอายของ

ศิ ลปะและวัฒ นธรรม ไทย  ผลิตจากวั สดุ

ธรรมชาติ ให้ความรู้สึกอบอุ่นผสมกับแรงศรทัธา 

3. โคมไฟร่วมสมัยที่เน้นความเรียบง่าย รูปแบบ

ทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้กลิ่นอายของ

ศิลปะและวัฒนธรรมแบบเอเซียที่ให้ความรู้สึก

อบอุ่นและผ่อนคลาย 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

  ประชากร เป็น ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก   

จันทบูรของกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อในจังหวัดจันทบุรี และ

กลุ่มทอเสื่อและแปรรูปผลิตภัณฑ์ เสื่อจันทบูร ในจังหวัด

จันทบุรี จ านวน 8 กลุ่ม  

  กลุ่มตัวอย่าง เป็น ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก

จันทบูรของกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 

60 คน  และตัวแทน กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อกก และแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ เป็น กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อบางสระเก้า (ครบทั้ง

วงจร ผู้ผลิต ผู้ซื้อ ผู้จ าหน่าย) โดยค านวณจากสูตรของ 

วิธีการสุ่ มตั วอย่ างแบบแบ่ งกลุ่ ม  (simple random 

cluster sampling) โดยก าหนดค่ าตั วอย่ าง มี ความ

เช่ือมั่นร้อยละ 90 ความคลาดเคลื่อนได้ร้อยละ 10 

(Krejicic และ Morgon อ้างใน บุญชม ศรีสะอาด, 2535) 

 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ เป็น ชาวบ้านผู้ผลิต จ านวน 

10 คน  เพื่อ สัมภาษณ์ ข้อมูลความต้องการเบื้องต้นของ

กลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะจง และ

แบบลูกโซ่  

 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติทดสอบกรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่ม

เดียว (One Sample T-Test) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชงิ

คุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา   

 สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อท าการ Sketch Design 

พัฒนาและออกแบบ โดยให้กลุ่มแม่บ้านมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาสรุปแบบเขียนแบบผลิตและผลิตต้นแบบ เมื่อผลิต

แล้วมีการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตั วอย่าง         

ในผลิตภัณฑ์จากเสื่อจันทบูร ด้านรูปแบบ  ด้านการใช้งาน 

และความเป็นไปได้ในการขาย โดยการใช้ค่าสถิติทดสอบ 

กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว  (One Samples T- Test )  

เพื่ อประเมินผลและสรุปผลการวิจัยและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ให้กับกลุ่มแม่บ้านและผู้สนใจทั่วไป 

 

สรุปผลการวิจัย   

 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเสื่อ   

จันทบูรให้กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อจังหวัดจันทบุรี สามารถสรุป

ผลการวิจัยได้ดังนี ้ 

 สรุปผลการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบันของการ

ผลิตผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกจันทบูรของกลุ่มแม่บ้านทอ

เสื่อในจังหวัดจันทบุรี 
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 ผู้วิจัยได้ผลสรุปว่า ข้อมูลของการส ารวจได้ว่า

จากผลส ารวจทั้งหมดชาย 8 หญิง 12 คน มีอายุระหว่าง 

35 ปี ส่วนมาก จบการศึกษาระดับการศึกษามัธยม รายได้

ต่อเดือนเท่ากับ 5000 บาท โดยชาวบ้านผู้ผลิต ท างาน 5 

วันต่อสัปดาห์ ลักษณะการท างานคือ เมื่อมีเวลาว่างเว้น

จากภาระทางบ้านก็จะมาท างาน มีบ้างบางส่วนที่ท าเป็น

ประจ า มีบางกรณีหากมีการสั่งสินค้าจ านวนมากชาวบ้าน

ก็จะมาท าโดยพร้อมเพรียงกัน โดยการจ่ายงานและ

บริหารงานจะเป็นหน้าท่ีของประธานกลุ่ม ,เลขากลุ่ม หรือ

ผู้ได้รับมอบหมาย 

 ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกที่ท าอยู่ ในปัจจุบันนั้น 

ส่วนมากที่ผลิตและแปรรูปจะเป็นของตกแต่งบ้านและ

เครื่องใช้ในบ้านเป็นอันดับหนึ่ง เช่น เสื่อรองนั่น หมอน ที่

ใส่กระดาษทิชชู่ รองเท้า อันดับสองจะเป็นเครื่องใช้ใน

ออฟฟิต เช่น แฟ้มเสื่อ และมีการแปรรูปเป็นของที่ระลึก

เล็กน้อย ความสามารถย้อมสีของชาวบ้านส่วนมากจะย้อม

สีเขียว แดง และน้ าตาล เป็นหลัก แต่ระยะหลังเริ่มจะมี

ความนิยมเสื่อแบบไม่ย้อมสี(สีธรรมชาติ) ยังคงมีจุดอ่อน

คือ ชาวบ้านจะไม่ทราบถึงวิธีผสมสีอย่างถูกต้อง จะผสม

ตามความเคยชิน  

 โดยเฉลี่ยแล้วชาวบ้านสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ 

จากกกได้วันละ 1 ช้ินเป็นอย่างต่ า บางกรณีงาน 1 ช้ิน

อาจจะใช้เวลานานมากกว่านั้น ถ้าหากเป็นช้ินงานที่

ซับซ้อนและใช้ฝีมือสูง ด้านวัสดุในท้องถิ่นที่ชาวบ้านสนใจ

จะน ามาเป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้แก่ ไม้ใน

ท้องถิ่นเช่น ไม้เต็ง ไม้ตะแบก ไม้มะค่า  

 ผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุดคือ เสื่อกกปูนั่ง-นอน 

ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ขายไม่ดีที่สุดคือ ที่รองจานและแก้ว โดยผู้

ซื้อคือตัวแทนจ าหน่าย ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อ

มากนัก เพราะสถานที่ห่างไกลชาวบ้านส่วนใหญ่เห็น

ตรงกันว่าควรมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก ให้มีรูปแบบ

ใหม่ การใช้งานใหม่ เพื่อเกิดการซื้อ ขาย ให้ดียิ่งขึ้น  

 สรุปผลการศึกษาความต้องการของผู้ซ้ือ

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกจันทบูรในจังหวัดจันทบุรี  

 ผู้วิจัยได้ผลสรุปว่า ในด้านพฤติกรรมการซื้อและ

ความต้องการเบื้องต้นสรุปได้ว่า ส่วนมากเคยซื้อสินค้า

จากกกมาก่อน และรู้จักผลิตภัณฑ์เสื่อกกเป็นอย่างดี     

จุดสนใจและจุดที่ท าให้ตัดสินใจซื้อสินค้าอันดับแรกคือ 

ราคาหากราคาถูกจะท าให้ขายได้ ง่าย อันดับสองคือ

รูปแบบที่แปลกใหม่ สวยงาม มีการให้ความคิดเห็นต่อ

ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาใหม่ว่า ควรจะเน้นไปที่เครื่องใช้ใน

บ้าน หรือของตกแต่งบ้าน ที่มีรูปแบบทันสมัย มีรูปร่าง 

ต้องตาต้องใจและอยากให้ใช้สีธรรมชาติในการย้อม ด้าน

ราคาที่เหมาะสมอยู่ที่ไม่เกิน 500 บาท ผู้บริโภคต้องการ

ให้มีการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ข้ึนตลอดเวลา  

 สรุปผลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่

ผลิตจากเสื่อกกจันทบูรของกลุ่มแม่บ้านทอเสื่อในจังหวัด

จันทบุรี  

 ผู้วิจัยได้ท าการสังเคราะห์และออกแบบ ซึ่งสรุป

การออกแบบได้ 3 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1  ที่วางปากกา

และนามบัตร รูปแบบที่ 2 โคมไฟ และรูปแบบที่ 3 เก้าอี้

จากกก ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์จ าลองเป็น

ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์ 3 มิติเสมือนจริง และได้รับการ

ค าปรึกษาจาก หัวหน้ากลุ่มแปรรูปเสื่อ สรุปผลโดยเลือก

แบบที่ 1 คือ ท่ีวางปากกาและนามบัตร เพื่อทดลองผลิต

ต้นแบบจริง  

 ผู้วิจัยได้น าเสนอต้นแบบจริงและถ่ายทอด

เทคโนโลยีการผลิต รวมถึงการมอบต้นแบบที่ผลิตจริง   

ให้กลุ่มแม่บ้านทอเสื่อ ในงานวิชาการอุตสาหกรรม      

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ       

ร าไพพรรณี จันทบุรี    
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ภาพที ่1 แสดงแบบจ าลอง3มิติ รูปแบบที่1 ที่วางปากกาเส่ือ 

 

 
ภาพที ่2 แสดงแบบจ าลอง3มิติ รูปแบบที่2 โคมไฟเส่ือ 

 

 
ภาพที ่3 แสดงแบบจ าลอง3มิติ รูปแบบที่3 เก้าอี้เสื่อ 
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ภาพที ่4 แสดงผลิตภัณฑ์ส าเร็จ และการจัดแสดงผลงาน ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภฏัร าไพพรรณี 

 

 
ภาพที ่5 แสดงมอบผลิตภัณฑ์ส าเร็จใหก้ลุ่มให้กลุ่มแม่บา้นทอเส่ือ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

 

ผลสรุปการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจของกลุม่ตัวอย่าง ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจ์ากเสื่อจนัทบูร  ให้กลุ่ม

แม่บ้านทอเสื่อ จังหวัดจันทบุรี ด้านการใช้งาน  
ตารางที่ 1 การใช้ค่าสถิติทดสอบกรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว (One Sample t-test)  
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 ผลการประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มตัวอย่าง 

ด้านรูปแบบและการใช้งาน ของผลิตภัณฑ์ โดยมีผลการ

วิเคราะห์จากการตั้งสมมุติฐานการทดสอบโดยให้คะแนน

ความพึงพอใจเต็ม 5.00 โดยตั้งคะแนนเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 

3.50 คะแนนผลการประเมิน จากรายการดั งต่อไปนี้ 

รูปแบบผลิตภัณฑ์โดยรวม, วัสดุที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ ความ

เหมาะสมของชุดผลิตภัณฑ์ต่อสถานที่ที่น าไปใช้งาน, การ

คงคุณค่าของวัสดุธรรมชาติ , สีของผลิตภัณฑ์, สามารถ

น าไปใช้ได้จริง จากตารางพบว่าค่า sig. ที่ค านวณได้ของ

ทุกรายการ การประเมินน้อยกว่า 0.05 ซึ่งหมายความว่า

ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับที่พึงพอใจมาก 

 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 สรุปข้อค้นพบ ผู้ วิจัยพบว่า การออกแบบ

ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกจันทบูรในจังหวัดจันทบุรี ต้องเน้น

การสร้างภาพลักษณ์ให้เหมาะสมกับคุณค่าของกกและเสื่อ 

ซึ่งแสดงให้เห็นชัดเจนจากค่าคะแนนของรายการการ

ประเมินด้านภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ที่จะได้คะแนน 4.80    

ช้ีชัดว่าผู้ผลิตและชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรี มีความเป็น

นักอนุรักษ์นิยมสูงมาก ช่ืนชอบและพอใจในการภูมิปัญญา

ที่สืบทอดกันมาในท้องถิ่นของตนเอง อีกสิ่ งที่ส าคัญ

รองลงมา คือ การให้ความส าคัญต่อวัสดุที่ผลิต  4.56 ซึ่ง

ต้องเป็นธรรมชาติ ให้มากที่สุด สะท้อนถึงกลุ่มผู้บริโภคใน

การเลือกซื้อไปประดับตกแต่งบ้าน จะพยายามหลีกเลี่ยง

การเติมแต่งจากเคมีภัณฑ์ และภาพรวมการประเมินคือ 

4.34 และค่า sig. ของทุกรายการ มีค่าน้อยกว่า 0.05 ซึ่ง

หมายความว่าความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับ

ที่พึงพอใจมาก สอดคล้องกับสมมติฐานงานวิจัยที่ก าหนด

ไว้ คือ สมมุติฐานการทดสอบโดยให้คะแนนความพึงพอใจ

เต็ม 5.00 โดยตั้งคะแนนเกณฑ์ผ่านไว้ที่ 3.50 ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะกระบวนการออกแบบที่กลุ่มตัวอย่างมีส่วนร่วม

ในการคิดและให้ ข้อมู ลที่ เป็นประโยชน์ ในท้องถิ่ น 

สอดคล้องกับหลักแนวคิด การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เน้น

เอกลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรม (วัชรินทร์ จรุงจิต

สุนทร 2548.16) คือ รายละเอียดของผลงานหัตถกรรม

แต่ละช้ิน  เป็นงานประดิษฐ์ละเอียดอ่อน ที่เครื่องจักรท า

ได้ยาก และ คุณค่าของงานธรรมชาติ มีเอกลักษณ์และ

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วัสดุและกรรมวิธีการผลิตของ

ท้องถิ่น ซึ่งจะสามารถสร้างเอกลักษณผ์ลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น

ได้เด่นชัดและมีแนวทางที่ชัดเจนในอนาคต  

 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย  

 1.ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ 

สามารถน าไปขายได้จริง และจ าเป็นต้องพัฒนาต่อในด้าน
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ของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์

ได้อีกทางหนึ่ง 

 2.ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกที่ได้จากงานวิจัยครั้งนี้ 

ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ทดลองผลิตจริงอีก 2 ผลิตภัณฑ์นั่น

คือ โคมไฟและเก้าอี้ โดยเหตุผลของผู้ผลิตคือ มีขนาดที่

ใหญ่เกินไป แต่ผู้วิจัยเห็นว่า ท้ัง 2 ผลิตภัณฑ์สามารถขาย

ในหมวดของเฟอร์นิเจอร์ได้ ซึ่งต้องมีการวางแผนด้านการ

ขนส่ง ,การผลิตที่สะดวกต่อการถอดประกอบและการ

ค านวณต้นทุนให้ละเอียดต่อไป 

 3.เพื่อให้มีผลิตภัณฑ์สู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง 

ต้องมีความต้องการออกแบบฉีกแนวการออกแบบจาก

แนวเดิม รูปแบบเก่า ซึ่งชาวบ้านไม่สามารถท าเองได้

จ าเป็นต้องใช้นักออกแบบหรือนักศึกษาช่วยการออกแบบ

ต้องค านึงถึงการผลิตจริงและต้องออกแบบให้ง่ายชาวบ้าน

ผลิต วัสดุใหม่ๆเข้ามาเสริมเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับ

ผลิตภัณฑ์  

 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป  

 1.กลุ่มแม่บ้านแต่ละกลุ่มมีความช านาญและมี

ศักยภาพที่ไม่เหมือนกัน บ้างก็เก่งด้านทอเสื่อ บ้างก็เก่ง

เรื่องย้อม บ้างก็เก่งเรื่องการแปรรูป ถ้าหากมีวิเคราะห์หา

ข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่ากลุ่มใด ถนัดด้านใด โจทย์ในการ

แก้ไขปัญหาก็จะตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มนั้นๆ (ซึ่งแต่

ละกลุ่มประสบปัญหาไม่เหมือนกัน) 

 2.ปัญหาในด้านการผลิต การที่มีแบบผลิตที่เป็น

มาตรฐานหรือการออกแบบที่ใส่เทคโนโลยีมากเกินไป ซึ่ง

ชาวบ้านไม่สามารถอ่านแบบได้และท าความเข้าใจได้ ต้อง

อาศัยการอธิบาย หรือจ าเป็นต้องจ้างร้านภายนอกที่

ช านาญงานผลิตให้ ส่งผลให้ต้นทุนการผลติสนิค้าสูงขึ้น ซึ่ง

ปัญหานี้ สามารถแก้ไขได้โดยการออกแบบและการเขียน

แบบที่ ง่ายต่อการผลิตแบบชาวบ้าน โดยอธิบายเป็น

รูปภาพ ชาวบ้านจะเข้าใจได้ง่ายกว่ามาก 

 3.การสื่อสารที่สุภาพและการนอบน้อมตอ่ผู้ใหญ่ 

เป็นกุญแจส าคัญในการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ

ชาวบ้าน ท าให้เกิดความไว้เนื้อเช่ือในข้ึน ซึ่งส่งผลให้ผู้วิจัย

จะได้รับข้อมูลที่ลึก และสภาพปัญหาที่แท้จริง ตลอดจน

เกิดบรรยากาศท่ีอบอุ่นระหว่างผู้วิจัยกับชาวบ้าน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาลักษณะทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปใช้
ประโยชน์หรือเที่ยวชมธรรมชาติในเกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2) ประเมินค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในด้านการคุ้มครองพื้นที่ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาวิจัยทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้
ทางธรรมชาติในเกาะแสมสาร และ 3) เพื่อประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปใช้
ประโยชน์หรือเที่ยวชมธรรมชาติในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ซึ่งผลการศึกษาที่ได้นี้น าไปใช้ในการวางแผนก าหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียม (หรือค่าบริการ) ส าหรับผู้ที่เข้าไปใช้ประโยชน์หรือเที่ยวชมธรรมชาติในพื้นที่เกาะแสมสาร โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ และเพื่อใช้ประกอบการวางแผนการบริหารจัดการเกาะแสมสารต่อไปในอนาคต โดยได้ท าการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปใช้ประโยชน์หรือเที่ยวชมธรรมชาติในเกาะแสมสาร ด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ านวน 400 ตัวอย่าง และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแบบจ าลอง Tobit โดยเทคนิควิธีการวิเคราะห์ประมาณ
ภาวะความน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate: MLE) 

ผลการศึกษาพบว่า  กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการบริหารจัดการเกาะแสมสาร 
อ าเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ในภาพรวม เท่ากับ 119.54 บาท/ปี และมีมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 
17,831,901.34 บาท/ปี โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเต็มใจที่จะจ่าย ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยว ทั้งนี้สามารถจ าแนกค่าความเต็มใจที่จะจ่าย และมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์แต่ละด้านได้ดังนี้ (1) ด้านการ
คุ้มครองพื้นที่  (วิธีการป้องกันหรือดูแล) เท่ากับ 30.10 บาทต่อปี และมีมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 
4,490,047.10 บาท/ปี  (2) ด้านการคุ้มครองพื้นที่ (วิธีการฟื้นฟู) เท่ากับ 220.76 บาท/ปี และมีมูลค่าสิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 32,930,989.96  บาท/ปี  (3) ด้านการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เท่ากับ 243.99 บาท/ปี และ
มีมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 36,396,232.29 บาท/ปี และ (4) ด้านการศึกษาวิจัยทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้

350

mcc570030
Typewriter
ID047



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ทางธรรมชาติ เท่ากับ 209.93 บาท/ปี และมีมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ เท่ากับ 31,315,468.03 บาท/ปี ท้ังนี้ค่าเฉลี่ย
ของความเต็มใจท่ีจะจ่ายสูงสุดเพื่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เท่ากับ 512.50 บาท/ปี 

ค าหลัก  ความเต็มใจท่ีจะจ่าย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะแสมสาร 

 
Abstract 

The objectives of this research were 1) to studied socioeconomic aspect of Thai tourists who were 
utilization or natural excursion 2) to evaluated a willingness of Thai tourists to expense for prevention, 
restoration and development of tourist places and study natural resource and natural learning resources 
and 3) to valuated the economic environment aspect of Thai tourists who were utilization or natural 
excursion at Samae San Island, Sattahip District, Chonburi Province. The results of the study will be useful 
plan for determining the excursion rates (or service charge rate) especially during the long weekend and 
further management plan for Samae San Island. Four hundred samples of Thai tourists who visited Samae 
San Island, Chonburi Province for utilization or natural excursion were randomly collected using simple 
samplings. Data was analyzed by Tobit Model and Technique of Maximum Likelihood Estimate (MLE).  

The results found that the willingness to pay of Thai tourists for Samae San Island, Chonburi Province 
was 119.54 Baht/year in term of management and the value of the economic environment was 
17,831,901.34 Baht/year. Factors affecting the willingness of payment were average monthly income and 
satisfaction. The willingness of payment and economic environmental value identified specifically to:             
(1) 30.10 Baht/year for willing to pay and 4,490,047.10 Baht/year for value of the economic environment in 
term of prevention (prevention method), (2) 220.76 Baht/year for willing to pay and 32,930,989.96 
Baht/year for value of the economic environment in term of protection (protection or caring method),             
(3) 243.99 Baht/year for willing to pay and 36,396,232.29 Baht/year for value of the economic environment 
in term of study natural resource and natural learning resources and (4) 209.93 Baht/year for willing to pay 
and 31,315,468.03 Baht/year for value of the economic environment  in term of  study natural resource 
and natural learning resources. The willingness to pay for eco-tourism management for Samae San Island, 
Chonburi Province averaged 512.50 Baht/year. 

Keywords:  Willingness to Pay, Eco-Tourism , Samae San Island 
 
1. บทน า 
 เกาะแสมสารเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ส าคัญ
แห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี เป็น 1 ใน 9 เกาะ (เกาะแสมสาร 
เกาะแรด เกาะจวง เกาะจาน เกาะโรงโขน เกาะโรงหนัง 
เกาะฉางเกลือ เกาะขาม และเกาะปลาหมึก) โดยเกาะ
แสมสารเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้งหมด อยู่ห่าง
จากฝั่งประมาณ 1.8 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 2,738 ไร่ 3 งาน              

36 ตารางวา มีชายหาดทั้งหมด 6 หาด คือ หาดเทียน หาด
หน้าบ้าน หาดลูกลม หาดกรวด หาดเตย และหาดแหลมฝรั่ง 
จากประวัติความเป็นมาของเกาะแสมสารซึ่งอยู่ใกล้กับท่าเรือ 
ในอดีตเกาะแห่งนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนกว่า 200 หลังคาเรือน  
ชาวชุมชนส่วนใหญ่ท าประมง กระทั่งมีนายทุนเข้าจับจอง
พื้นที่สร้างบังกะโลและที่พัก ทรัพยากรธรรมชาติจึงถูก
ท าลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่อาศัยและพื้นที่ท ากิน ต้นแสมสารซึ่ง
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เคยมีมากจนกลายเป็นท่ีมาของช่ือเกาะถูกท าลายไปจนเกือบ
สูญพันธุ์ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2517  เมื่อกองทัพเรือเริ่มเข้ามา
ดูแลพื้นที่เกาะแสมสารเพื่อการอนุรักษ์ ชุมชนแสมสารที่เคย
อาศัยอยู่บนเกาะเริ่มย้ายไปตั้งถิ่นฐานบนฝั่งที่อยู่ตรงข้ามกับ
เกาะหรือชุมชนแสมสารในปัจจุบัน และในปี พ.ศ.2536 ได้
เกิ ด โครงการอนุ รั กษ์ พั น ธุก รรมพื ชอั น เนื่ อ งม าจาก
พระราชด าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.) ขึ้น โดยมีจุดประสงค์คือ เชิญชวนให้
หน่วยงานต่างๆ รักษาพื้นที่ในส่วนที่มีพืชพันธุ์ดั้งเดิมขึ้นอยู่ 
เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชเหล่านั้น กองทัพเรือ น าโดยคณะ
ปฏิบัติงานบริหารงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ของ 
ดร.พิศิษฐ์ วรอุไร จึงท าการส ารวจบริเวณ เกาะแสมสาร             
อีกครั้ง ในปี พ.ศ. 2540 และปี พ.ศ.2541 ซึ่งสรุปผลการ
ส ารวจพบว่า เกาะแสมสารมีความหลากหลายของพันธุ์พืช 
จึงเหมาะสมที่จะท าการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช กองทัพเรือจึง
ขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ โดยให้เกาะแสมสารและเกาะข้างเคียง  อีก 8 เกาะ        
ร่วมเป็นพื้นที่ด าเนินการ จึงได้มีการด าเนินการเปิดให้เกาะ
แสมสารเป็ นแหล่ งเรี ยนรู้ และท่ องเที่ ย ว เชิ งอนุ รักษ์                 
ตามแนวทางของสมเด็จพระเทพฯ ที่ว่า อยากให้เยาวชนได้
ศึ กษาธรรมชาติ  โดย ใกล้ ชิ ดกั บ ธรรมชาติ ม ากที่ สุ ด 
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์
ธรรมชาติให้กับเยาวชน เพื่อให้เยาวชนมีใจในการอนุรักษ์
ธรรมชาติอย่างแท้จริง  รวมทั้งชุมชนและนักท่องเที่ยวที่ได้
ประโยชน์จาการใช้พื้นท่ีเกาะแสมสาร เพื่อการท่องเที่ยวได้มี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ดั ง นั้ น  ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติของเกาะแสมสาร ตั้งแต่ยอดเขาถึงใต้
ทะเล จึงเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนต่อกระบวนการเรียนรู้อย่างไม่มีวัน
จบสิ้น ทั้งการศึกษา วิจัย ค้นคว้าทดลองอย่างถูกต้องตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์  รวมทั้งการเรียนรู้อย่างมี              
ส่วนร่วมของประชาชนผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยเป็น
แหล่ งท่ องเที่ ย วที่ ส ามารถกระท ากิ จกรรมทางด้ าน
นันทนาการได้อย่างหลากหลาย และยังมีศักยภาพในการ
รองรับนักท่องเที่ยวได้ เป็นจ านวนมาก โดยข้อมูลสถิติ
นักท่องเที่ยวที่เข้าไปท่องเที่ยวเกาะแสมสาร ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2556 พบว่ามีจ านวนนักท่องเที่ยว 106,337 คน (หน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ, 2557) และด้วยลักษณะ
เฉพาะตัวของพื้นที่แล้ว ถ้าหากมีการบริหารจัดการพื้นที่การ
ใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีและเพียงพอ อาจจะท าให้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ในจ านวนที่มากข้ึนตามมาด้วย 
แต่ในขณะที่มีการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยว ควรมีการ
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
ด้วย เพื่อให้เกาะแสมสารมีสภาพภมูิทัศน์ท่ีสวยงามเป็นแหล่ง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวน ารายได้เข้าชุมชนท้องถิ่นได้มากยิ่งขึ้นอีก
ทางหนึ่งด้วย 
 จากความส าคัญและที่มาดังกล่าวแล้วข้างต้น ใน
การศึกษาครั้งนี้จึงต้องการสอบถามนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เที่ยวชมธรรมชาติในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี  ถึงความ
เต็มใจที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นเงินทุนในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เกาะแสมสาร เพราะ
นักท่องเที่ยวเป็นผู้ที่ได้ใช้ประโยชน์จากเกาะแสมสาร และ
การท่องเที่ยวยังเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อมในเกาะแสมสารเกิดความเสื่อมโทรมหรือ
เสื่ อมสภาพไป ทั้ งโดยความตั้ งใจหรือไม่ ได้ตั้ งใจของ
นักท่องเที่ยว ก็ตาม โดยค่าความเต็มใจที่จะจ่ายที่ได้นี้ หน่วย
บัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในด้านการ
ก าหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเกาะแสมสาร และพื้นที่ในความรับผิดชอบ
อื่นๆ โดยการพัฒนาหรือปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่
นั้นๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถ
ในการรองรับได้ของพื้นที่ในโอกาสต่อไป รวมทั้งเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลด้านความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปใช้ประโยชน์หรือท่องเที่ยวชม
ธรรมชาติในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
 2 .2  เพื่ อป ระ เมิ น ค่ าค วาม เต็ ม ใจที่ จ ะจ่ ายขอ ง
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นักท่องเที่ยวชาวไทยในด้านการคุ้มครองพื้นที่ ปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการศึกษาวิจัยทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติใน เกาะแสมสารจังหวัดชลบุรี  
 2.3 เพื่อประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปใช้ประโยชน์หรือเที่ยวชม
ธรรมชาติในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี  

 

3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาถึงลักษณะ
โดยทั่ วไปทางด้านเศรษฐกิจสังคมและพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เข้าไปใช้ประโยชน์หรือเที่ยวชม
ธรรมชาติในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี รวมทั้งประเมิน              
ค่าความเต็มใจที่จะจ่าย (Willingness to Pay : WTP) ใน
ด้านการคุ้มครองพื้นที่ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งศึกษาวิจัยทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติใน
เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และประเมินมูลค่า
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางหนึ่งในการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี
ต่อไปในอนาคต 

 

4. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
4.1 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมทาง
เศรษฐศาสตร์ 
 ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติ จังหวัดเชียงใหม่, 
2553 [1] ได้สรุปสาระส าคัญของแนวคิดและทฤษฎีการ
ประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ ไว้ดังนี้ 
4.1.1 การวัดมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์กับ
สังคมในหลายรูปแบบ ดังนั้นในการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม
ต้องค านึงถึงประเภทของประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมที่ต้องการประเมิน โดยมูลค่ารวมทาง
เศรษฐศาสตร์ของสิ่ งแวดล้อม (Total Economic Value) 
ประกอบด้วย 
  1) มูลค่าที่เกิดจากการใช้ (Use Value) คือ การที่
สิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์ท่ีเป็นรูปธรรมกับประชาชน แบ่งเป็น 
2 ประเภท ได้แก่ (1) มูลค่าที่เกิดจากการใช้โดยตรง (Direct 

Use Value) คือ การที่ประชาชนในฐานะผู้บริโภคได้รับ
ประโยชน์โดยตรงจากสิ่งแวดล้อม  (2) มูลค่าที่เกิดจากการใช้
ทางอ้อม (Indirect Use Value) คือ การที่สิ่งแวดล้อมท า
หน้าที่ เป็นปัจจัยการผลิตอย่างหนึ่งและให้ประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยผ่านกระบวนการผลิต  
 2) มูลค่าจากการมิได้ใช้ (Non-Use Value) คือ 
การที่สิ่งแวดล้อมให้ประโยชน์กับประชาชนในรูปของการ
สร้างความรู้สึกที่ดีเมื่อทราบว่าสิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพดี โดย
ที่ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์จากการใช้สิ่งแวดล้อมนั้นเลย 
 3) มูลค่าของการด ารงอยู่  (Existence Value) คือ 
การที่ประชาชนได้ประโยชน์จากสิ่ งแวดล้อมเมื่อทราบว่า
สิ่งแวดล้อมยังอยู่ในสภาพที่ดี เช่น การอนุรักษ์ เต่าทะเลช้าง 
หรือสัตว์สงวนอื่น ๆ เป็นต้น 
 4) มู ลค่ าของการเป็ นมรดกตกทอด (Bequest 
Value) คื อ การที่ ประชาชนได้ ประโยชน์ เมื่ อทราบว่ า
สิ่งแวดล้อมยังอยู่ในสภาพที่ดีเพราะลูกหลานหรือประชาชนรุ่น
หลังจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
 5) มูลค่าเผ่ือจะใช้ (Option Value) คือ การที่
ประชาชนไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเลย ไม่ว่าจะใน
รูปแบบมูลค่าจากการใช้หรือมูลค่าจากการมิได้ใช้ในขณะนี้ 
แต่คิดว่าจะมีโอกาสใช้ประโยชน์ในอนาคต ดังนั้นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมไว้ขณะนี้ประชาชนอาจได้รับประโยชน์เพราะเป็น
การเปิดโอกาสให้สามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมใน
อนาคตได้ถ้าต้องการ 
4.1.2 วิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ 
  วิธีการประเมินผลกระทบสิ่ งแวดล้อมทางตรง 
(Direct Methods) เป็นวิธีการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม 
โดยการสัมภาษณ์จากประชาชนโดยตรง วิธีการนี้แบ่งออกเป็น 
2 วิธี คือ Contingent Valuation Methods (CVM) วิธีการ
นี้ เป็ นการถามค าถามให้ ประชาชนบอกถึ งผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าลังศึกษาอยู่ว่ามีมูลค่าเท่าไรหรือมูลค่าที่
ประชาชนยินยอมจ่ายเพื่อป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าลัง
จะเกิดขึ้น อี กวิ ธีหนึ่ งคื อ CVM ที่ ตั้ งค าถามแบบเปิ ดให้
ประชาชนตอบ (State Preference Methods) 
  ด้วยเหตุที่สิ่งแวดล้อมเป็นสินค้าที่ไม่มีกลไกตลาดที่จะ
สามารถก าหนดราคาหรือท าให้กลไกราคาท างานได้ อัน
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เนื่องมาจากปัญหาผลกระทบภายนอก (Externalities) และ
ปัญ หาสิ นค้ าสาธารณ ะ (Public Good) วิธี การสมมติ
เหตุการณ์ให้ประเมินค่า หรือ CVM นี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เป็น
เครื่องมือวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจของสิ่งแวดล้อมได้ วิธีการนี้
ต้องมีการสอบถามเก็บความคิดเห็นของประชาชนที่ถูกเลือก
ให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยถามจ านวนเงินที่ผู้ตอบค าถามว่า                
มีความเต็มใจที่ จะจ่ายเงินเพื่ อสนับสนุนโครงการหรือ
เหตุการณ์สมมติที่จะแก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งค่าที่
ได้ออกมาจะเป็นค่าที่สะท้อนให้เห็นมูลค่าของสิ่งแวดล้อม 
  วิธี CVM นี้เป็นวิธีที่มีความคล่องตัวมากและสามารถ
น ามาใช้กับการประเมินมูลค่าได้ทุกประเภท ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะการตั้ งค าถามที่จะสัมภาษณ์ประชาชนที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมที่ก าลังจะเกิดขึ้น
หรือด้ วยการสร้างสถานการณ์ สมมติ  (Hypothetical 
Market) โดยการถามค าถามในลักษณะของความเต็มใจท่ีจะ
จ่าย (Willingness to Pay: WTP) หรือความเต็มใจท่ียอมรับ
เ งิ น ช ด เช ย  (Willingness to Accept Compensation: 
WTAC)   
 ดังนั้นการศึกษาครั้งน้ีเป็นการประเมินค่าเต็มใจท่ีจะ
จ่ายในการคุ้มครองพื้นที่ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
และศึกษาวิจยัทรัพยากรและแหลง่เรียนรู้ทางธรรมชาติใน
เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวดัชลบุรี ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เข้าไปใช้ประโยชน์หรือเที่ยวชมธรรมชาต ิ
4.2 แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 
 ทิพวรรณ พุ่มมณี, 2557 [2]  ได้สรุปค าจ ากัดความ
และแนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ไว้ดังน้ี  
 การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Conservation Tourism) 
เป็นการท่องเที่ยวที่ให้ความ ส าคัญต่อการรักษาทรัพยากร
และสภาพแวดล้อม เพื่อให้คงอยู่และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน โดยครอบคลุมทรัพยากรทุกประเภท ทั้งด้านธรรมชาติ
และวัฒนธรรม ส าหรับการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน หมายถึง 
การท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม สามารถเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้ด ารงอยู่ตลอดไป เป็นการ
ท่องเที่ยวแนวใหม่ที่มีการจัดการที่ดี  มีการจัดรูปแบบ
กิจกรรมและขนาดที่ เหมาะสม  ระมัดระวังต่อการใช้

ทรัพยากรการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดปัญหาและผลกระทบน้อย
ที่สุด ซึ่งให้ความส าคัญในการสร้างจิตส านึก ให้ความรู้ความ
เข้าใจกับนักท่องเที่ยวมากกว่าให้ความพึงพอใจอย่างไม่มี
ขอบเขตแก่นักท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์           
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มีความสัมพันธ์กับปัจจัยแวดล้อม              
ที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างเป็นระบบ ทิพวรรณ พุ่มมณี , 2558 [3]  
แบ่งองค์ประกอบส าคัญของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 4 ด้าน 
ดังนี ้
 1) ด้านพ้ืนที่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติที่มี  เอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น โดยเป็นจุดดึงดูดส าคัญให้นักท่องเที่ยวเดินทางมา
ท่องเที่ยวยังพื้นที่ต่าง ๆ ตามความสนใจ 
 2) ด้านการจัดการ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิด  ผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมและสังคม มีการจัดการที่ยั่งยืนมีการควบคุม
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างมีขอบเขต โดยจะให้ความส าคัญใน
ด้านขีดความสามารถในการรองรับพัฒนาสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
 3) ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยว
เป็นส่วนส าคัญต่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งหากไม่มีการ
จัดการและมาตรการควบคุมที่เหมาะสม อาจท าให้แหล่ง
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้รับความเสียหาย  
 4) ด้านการมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว
และชุมชนเป็นส่วนผสมของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยมี
ความเกี่ยวข้องและเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน นักท่องเที่ยว
ได้รับความรู้ ประสบการณ์ความรื่นรมย์ จากการที่ได้สัมผัส
กับสภาพแวดล้อม วัฒนธรรมชุมชน และธรรมชาติใกล้เคียง 
ส่วนชุมชนได้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้ง
ผลกระทบด้านลบท่ีเกิดขึ้น 
 

5. วิธีด าเนินการวิจัย   
5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูล
ทุติยภูมิจากเอกสารวิชาการต่างๆ ที่มีอยู่ ในหน่วยงาน
เกี่ยวข้อง เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ 
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายเพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งเชิง
คุณภาพและปริมาณ แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ วันธรรมดา 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งได้ใช้วิธีการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางตรง คือ วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประเมิน
มู ล ค่ าสิ่ งแ วด ล้ อ ม  (Contingent Valuation Method: 
CVM) ใช้วิธีการออกแบบสอบถามตามรูปแบบ CV ที่ต่อเนื่อง
โดยวิธีการตั้งค าถามแบบปลายเปิด ในการประเมินค่าความ
เต็มใจที่จะจ่ายในด้านการคุ้มครอง ปรับปรุงพัฒนา และ
ศึกษาวิจัยทรัพยากรในเกาะแสมสาร และใช้เทคนิคการ
ก าหนดราคา (CV) โดยวิธี Single Bid Game ซึ่งเป็นการ
ต่อรองราคาครั้งเดียว 

5.2 ประชากรเป้าหมายและการสุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรเป้าหมาย คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไป
ใช้ประโยชน์หรือเที่ยวชมธรรมชาติในเกาะแสมสาร อ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี ตามสถานที่หรือแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติที่ส าคัญๆ จ านวน  3 แห่ง ได้แก่  1) หาดเทียน              
2) หาดลูกลม 3) เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง 
ด้ วย วิ ธี ก ารสุ่ ม ตั วอย่ า งอย่ า ง ง่าย  (Simple Random 
Sampling) โดยใช้ตารางก าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro 
Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

5.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น (Descriptive Statistic) โดย
วิเคราะห์ค่าสถิติต่างๆ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าสูงสุด 
(Maximum) ค่ าต่ า สุ ด  (Minimum) แ ล ะค่ า เบี่ ย ง เบ น
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของตัวแปรที่ใช้ในสมการ
ความเต็มใจที่จะจ่ายและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมาณค่า
สัมประสิทธิ์ของฟังก์ช่ันความน่าจะเป็นที่มีความเต็มใจที่จะ
จ่ายด้ วยวิธี  Contingent Valuation Method (CVM) ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Limdep ในการวิเคราะห์ผลแบบจ าลอง 
Tobit โดยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์ภาวะความน่าจะเป็น

สูงสุด (Maximum Likelihood Estimate : MLE) แบ่งเป็น 
5 กรณีด้วยกัน ประกอบด้วย 
 WTPi

A คือ ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในการคุ้มครองพื้นที่ ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว และศึกษาวิจัยทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติในภาพรวม 
 WTPi

P=1  คื อ  ค่ า ค ว า ม เต็ ม ใจ ที่ จ ะ จ่ า ย ข อ ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยในด้านการคุ้มครองพื้นที่  (วิธีการ
ป้องกันหรือดูแล) ในเกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี (วิธีที่ 1) 
 WTPi

P=2  คื อ  ค่ า ค ว า ม เต็ ม ใจ ที่ จ ะ จ่ า ย ข อ ง
นักท่องเที่ยวชาวไทยในด้านการคุ้มครองพื้นที่ (วิธีการฟื้นฟู) 
ในเกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (วิธีที่ 2) 
 WTPi

D  คือ ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในด้านการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 WTPi

Re  คือ ค่าความเต็มใจท่ีจะจ่ายของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในด้านการศึกษาวิจัยทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติในเกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
 

6. ผลการวิจัย 
6.1 ลักษณะโดยท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ สังคม และพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในเกาะแสมสาร 
จังหวัดชลบุรี 

ผลการศึกษาลักษณะโดยทั่วไปด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้าไปใช้ประโยชน์ใน
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี พบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย 
จ านวน 134 คน (ร้อยละ 33.50) และเพศหญิง จ านวน     
266 คน (ร้อยละ 66.50) มีอายุเฉลี่ยประมาณ 35 ปี ช่วง
อายุระหว่าง 31 – 40 ปี มีจ านวนมากที่สุดคือ 97 คน              
(ร้อยละ 24.25) และกลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี มีจ านวนน้อย
ที่สุดคือ 57 คน (ร้อยละ 14.25) ระดับอายุที่มากที่สุด คือ 
70 ปี  และอายุน้อยที่สุด คือ 15 ปี ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 206 คน (ร้อยละ51.50) รองลงมามีสถานภาพสมรส 
จ านวน 188 คน  (ร้อยละ 47.00) จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย มีจ านวน 4 คน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน             
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ที่น้อยที่สุดคือ 2 คน และมากที่สุดคือ 15 คน ส าหรับระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 
225 คน (ร้อยละ 56.20) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 90 คน  (ร้อยละ 22.50) อาชีพส่วนใหญ่ เป็น
นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 102 คน  (ร้อยละ 25.50) 
รองลงมาคือพนักงานเอกชน จ านวน 93 คน (ร้อยละ 23.20) 
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 21,484.50 บาท ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ในช่วง 15,000-30,000 บาท จ านวน 140 คน    
(ร้อยละ 35.00)  รองลงมาคือระดับรายได้เฉลี่ยต่ออยู่ในช่วง 
5,000-15,000 บาท จ านวน 119 คน (ร้อยละ 29.75) 

ส าหรับผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักเกาะแสมสาร
จากเพื่อน/ญาติพี่น้อง/คนรู้จัก จ านวน 253 คน (ร้อยละ 
63 .20 ) รองล งม ารู้ จั กจากรู้ จั กจาก โทรทั ศน์ /วิท ยุ /
อินเตอร์เน็ต จ านวน 143 คน  (ร้อยละ 35.80) วัตถุประสงค์
ในการมาเกาะแสมสารเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ จ านวน      
335 คน (ร้อยละ 83.80) รองลงมาเพื่อทัศนศึกษาและดูงาน 
จ านวน 65 คน (ร้อยละ 16.20) เหตุผลส่วนใหญ่ที่มาเที่ยว
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี เนื่องจากมีทัศนียภาพที่สวยงาม 
คงความเป็นธรรมชาติ จึงเหมาะสมแก่การมาพักผ่อนกับ
ครอบครัว ญาติพี่น้องหรือกลุ่มเพื่อนเคยไปท่องเที่ยวในเขต
พื้นที่ เกาะแสมสาร สถานที่ท่องเที่ยวบนเกาะแสมสาร               
มีจ านวน 3 แห่ง คือ หาดเทียน เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และ
หาดลูกลม  ซึ่งมีสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเคยไปและไม่เคยไป 
โดยนั กท่ อ งเที่ ย วแต่ ล ะคน อาจ ไป มากกว่ า  1  แห่ ง 
นักท่องเที่ยวที่เคยไป 1 - 2 แห่ง มีจ านวน 376 คน (ร้อยละ 
94.00)  และเคยไปทั้ง 3 แห่ง มีจ านวน 24 คน (ร้อยละ 
6.00) ลักษณะการเดินทางแบบไปและกลับภายในวันเดียว                
มีจ านวน 246 คน (ร้อยละ 61.50) แบบค้างพักแรมใน
บริเวณอ าเภอสัตหีบ จ านวน 154 คน (ร้อยละ 38.50) 
ส าหรับความช่ืนชอบในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (เชิงนิเวศ) 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
(เชิงนิเวศ) จ านวน 385 คน (ร้อยละ 96.2) และไม่เคยเข้า
ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีจ านวน      
265 คน (ร้อยละ 66.25)  รองลงมาคือ เคยเข้าร่วมกิจกรรม 

3 ครั้งขึ้นไป  มีจ านวน 70 คน (ร้อยละ 17.5) ส่วนใหญ่            
มีความต้องการที่จะกลับมาท่องเที่ยวเกาะแสมสารอีก 
จ านวน 351 คน (ร้อยละ 87.80) รองลงมาคือ  กลุ่ ม
นักท่องเที่ยวที่ไม่ต้องการที่จะกลับมาเที่ยวอีก มีจ านวน             
36 คน (ร้อยละ 9) ซึ่งได้ให้เหตุผลว่าอาจไมม่ีเวลาว่างและอยู่
ไกลจากสถานที่ ท่ อ งเที่ ย ว  รวมทั้ ง ใน ช่ วงเทศกาลมี
นักท่องเที่ยวจ านวนมาก รู้สึกแออัด  ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดการเกาะแสมสารในระดับมาก
ที่สุดในด้านทัศนียภาพภายในเกาะแสมสาร  โดยมีคะแนน 
4.60 คะแนน รองลงมาคือ  ในด้านการอ านวยความสะดวก
ของเจ้าหน้าที่บนเกาะแสมสาร โดยมีคะแนน 4.54 คะแนน 
และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
มีความส าคัญมาก โดยเรื่องที่ ให้ความส าคัญมากคือ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ช่วยปกป้องและสงวนรักษาโอกาส
ต่างๆ ของอนุชนรุ่นหลังไว้ได้ 4.69 คะแนน รองลงมาคือ 
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควรมีเงินทุนส าหรับการปกป้องดูแล
รักษาพื้ นที่  พร้อมทั้ งให้ การศึกษาและจิตส านึ กด้ าน
สิ่งแวดล้อม มี 4.62 คะแนน 
6.2 ความเต็มใจที่จะจ่ายของนักท่องเที่ยว 
 ด้านการคุ้มครองพ้ืนที่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ 
จั งห วั ด ช ล บุ รี  (วิ ธี ก ารป้ อ งกั น ห รือ ดู แล )  พ บ ว่ า              
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเป็น           
ตัวเงิน (0 บาท) จ านวน 146 คน (ร้อยละ 36.50) รองลงมา
ผู้ที่เต็มใจที่จะจ่ายเป็นตัวเงิน 301 - 400 บาท มีจ านวน   
122 คน (ร้อยละ 30.50)  โดยทางเลือกท่ีไม่ใช่ตัวเงินส าหรับ
ผู้ที่ไม่เต็มใจที่จะจ่ายซึ่งมีจ านวน 146 คน ให้การสนับสนุน
ด้วยการประชาสัมพันธ์มากที่สุด จ านวน 76 คน (ร้อยละ 
52.05) รองลงมาให้การสนับสนุนด้านการตลาด จ านวน              
70 คน คน (ร้อยละ 47.95)  เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ท า
ได้ ง่ายและได้ผลดี เช่น ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง
อินเตอร์เน็ต การบอกเล่าสู่กันฟัง หรือการจัดสัมมนามาเป็น
หมู่คณะ ซึ่งผู้ที่ เคยมาเกิดความประทับใจและอยากจะ
กลับมาเที่ยวอีก รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาเมื่อเห็น
ข้อมูลประชาสัมพันธ์จากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ แล้ว
จะเกิดความเช่ือมั่นในสถานท่ีท่องเที่ยว 
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 ส าหรับค่าสูงสุดของความเต็มใจท่ีจะจ่าย คือ 550 บาท
ต่อปี และค่าต่ าสุดของความเต็มใจที่จะจ่าย คือ  0 บาท                 
(ไม่เต็มใจท่ีจะจ่าย) 
 ด้านการคุ้มครองพ้ืนที่เกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ 
จั งหวัดชลบุ รี   (วิ ธีการฟ้ืน ฟู )  พบว่า กลุ่ มตั วอย่ าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเป็นตัวเงิน (0 บาท) 
มีจ านวน 150 คน (ร้อยละ 37.5) รองลงมาผู้ที่เต็มใจที่จะ
จ่ายเป็นตัวเงิน 301-400 บาท มีจ านวน 127 คน (ร้อยละ 
31.75) โดยทางเลือกที่ไม่ใช่ตัวเงินส าหรับผู้ที่ไม่เต็มใจที่จะ
จ่ ายซึ่ งมี จ านวน  150 คน ให้ การสนับสนุ นด้ วยการ
ประชาสัมพันธ์มากที่สุด จ านวน 84 คน (ร้อยละ 56) 
รองลงมาให้การสนับสนุนด้านการตลาด จ านวน 66 คน คน 
(ร้อยละ 44.00) เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ท าได้ง่ายและ
ได้ผลดี  เช่น ช่วยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต 
การบอกเล่าสู่กันฟัง หรือการจัดสัมมนามาเป็นหมู่คณะ ซึ่ง             
ผู้ที่เคยมาเกิดความประทับใจและอยากจะกลับมาเที่ยวอีก 
นักท่องเที่ยวท่ียังไม่เคยมา และเมื่อเห็นข้อมูลประชาสัมพันธ์
จากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ แล้ว จะเกิดความเช่ือมั่นใน
สถานท่ีท่องเที่ยว 
 ส าหรับค่าสูงสุดของความเต็มใจท่ีจะจ่าย คือ 500 บาท
ต่อปี และค่าต่ าสุดของความเต็มใจที่จะจ่าย คือ  0 บาท (ไม่
เต็มใจท่ีจะจ่าย) 
 ด้านการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเกาะ
แ ส ม ส า ร  อ า เภ อ สั ต หี บ  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี  พ บ ว่ า               
กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเป็น           
ตัวเงิน (0 บาท) มีจ านวน  147 คน (ร้อยละ 36.75) 
รองลงมาผู้ที่ เต็มใจที่จะจ่ายเป็นตัวเงิน 301 -400 บาท                   
มีจ านวน 121 คน (ร้อยละ 30.25) โดยทางเลือกที่ไม่ใช่ตัว
เงินส าหรับผู้ที่ไม่เต็มใจท่ีจะจ่าย ซึ่งมีจ านวน 147 คน ให้การ
สนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์มากที่สุด จ านวน 93 คน 
(ร้อยละ 63.27) รองลงมาให้การสนับสนุนด้านการตลาด 
จ านวน  54 คน  คน  (ร้อยละ  36 .73 ) เนื่ อ งจากการ
ประชาสัมพันธ์ท าได้ง่ายและได้ผลดี  เช่น ช่วยเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การบอกเล่าสู่กันฟัง หรือการจัด
สัมมนามาเป็นหมู่คณะ ซึ่งผู้ที่เคยมาเกิดความประทับใจและ
อยากจะกลับมาเที่ยวอีก นักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาและเมื่อ

เห็นข้อมูลประชาสัมพันธ์จากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
แล้ว จะเกิดความเช่ือมั่นในสถานท่ีท่องเที่ยว 
 ส าหรับค่าสูงสุดของความเต็มใจท่ีจะจ่าย คือ 500 บาท
ต่อปี และค่าต่ าสุดของความเต็มใจที่จะจ่าย คือ  0 บาท (ไม่
เต็มใจท่ีจะจ่าย)  
 ด้านการศึกษาวิจัยทรัพยากร และแหล่งเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติในเกาะแสมสาร อ าเภอ สัตหีบ จังหวัดชลบุ รี 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไม่เต็มใจที่จะจ่าย
เป็นตัวเงิน (0 บาท) มีจ านวน 147 คน (ร้อยละ 36.75) 
รองลงมาผู้ที่ เต็มใจที่จะจ่ายเป็นตัวเงิน 301 -400 บาท 
จ านวน 124 คน (ร้อยละ 31)  โดยทางเลือกที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ส าหรับผู้ที่ไม่เต็มใจที่จะจ่าย ซึ่งมีจ านวน 147 คน ให้การ
สนับสนุนด้วยการประชาสัมพันธ์มากที่สุด จ านวน 87 คน 
(ร้อยละ 59.18)  รองลงมาให้การสนับสนุนด้านการตลาด 
จ านวน  49 คน  คน  (ร้อยละ  33 .33 ) เนื่ อ งจากการ
ประชาสัมพันธ์ท าได้ง่ายและได้ผลดี  เช่น ช่วยเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต การบอกเล่าสู่กันฟัง หรือการจัด
สัมมนามาเป็นหมู่คณะ ซึ่งผู้ที่เคยมาเกิดความประทับใจและ
อยากจะกลับมาเที่ยวอีก นักท่องเที่ยวท่ียังไม่เคยมา และเมื่อ
เห็นข้อมูลประชาสัมพันธ์จากช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ 
แล้ว จะเกิดความเช่ือมั่นในสถานท่ีท่องเที่ยว 
 ส าหรับค่าสูงสุดของความเต็มใจท่ีจะจ่าย คือ 500 บาท
ต่อปี และค่าต่ าสุดของความเต็มใจที่จะจ่าย คือ  0 บาท            
(ไม่เต็มใจท่ีจะจ่าย) 
6.3 การประเมินค่าความเต็มใจที่จะจ่ายมูลค่าสิ่งแวดล้อม
ทางเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะ
จ่ายโดยใช้แบบจ าลองโทบติ (Tobit Model)  
6 .3 .1  การประเมิ นค่ าความ เต็ม ใจที่ จ ะจ่ าย มู ลค่ า
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อความ
เต็มใจที่จะจ่าย ด้านการคุ้มครองพ้ืนที่เกาะแสมสาร อ าเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
  นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเต็มใจที่จะจ่ายในการ
จัดการเกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ด้านการ
คุ้มครองพื้นที่ด้วยวิธีการป้องกันหรือดูแลรักษาทรัพยากรป่า
ไม้ สัตว์ป่า สัตว์น้ า สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก 
และนกประจ าถิ่นชนิดต่างๆ การออกตรวจลาดตระเวน 
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ประชุม ฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน ผลิตสื่อในรูปแบบ
ต่างๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจที่จะจ่าย ประมาณ 
30.10  บาท/ปี  และมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 
4,490,047.10 บาท/ปี โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อความ
เต็มใจที่จะจ่ายที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ได้แก่ จ านวน
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวเคยไปความต้องการที่จะกลับมาเที่ยว
อีกครั้งของนักท่องเที่ยวชาวไทย และความพึงพอใจต่อการ
ท่องเที่ยว เกาะแสมสารที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.10 ได้แก่ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  (ตาราง
ที่ 1)            
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ WTPi
P=1  ใน

แบบจ าลองโทบิต 

ตัวแปร (Variable) 

Maximum Likelihood 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
Coefficient 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ 
Z 

ค่าระดับ
นัยส าคัญ 
P[|Z|>z] 

ค่าคงที่ -254.2395771 180.43191 -1.409 .1588 

เพศ (Sex) 23.14417687 29.921407 .773 .04392 

อายุ (Age) -30.70441133 37.224784 -.825 .4095 

สถานภาพสมรส (Status) 7.247507380 34.305599 .211 .8327 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(Family) 

-9.653161837 5.6765405 -1.701 .0890* 

ระดับการศึกษา (Education) -9.063838335 15.608662 -.581 .5614 

อาชีพ (Occupation) -71.15406588 44.111306 -1.613 .1067 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (Income) 18.44922094 10.201794 1.808 .0705* 

จ านวนสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
เคยไป (Place) 

-251.8370583 69.003275 -3.650 .0003*** 

การเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรกัษ์ 
สิ่งแวดล้อม (Conservation) 

-27.16227989 31.169510 -.871 .3835 

ความต้องการทีจ่ะกลับมาเที่ยว
อีกครั้ง (Again) 

-160.3508935 43.764439 -3.664 .0002*** 

ความพึงพอใจต่ออทุยาน
แห่งชาติ (Satisfaction) 

191.2217279 36.985010 5.170 .0000*** 

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (เชิงนเิวศ) (Attitude) 

-27.08785720 32.811943 -.826 .4091 

Sigma 247.3541493 12.215867 20.249 .0000 

Log-likelihood -1887.875 

 

6 .3 .2  การประเมิ นค่ าความ เต็ม ใจที่ จ ะจ่ ายมู ลค่ า
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อความ
เต็มใจที่จะจ่ายด้านการคุ้มครองพ้ืนที่ กรณีที่สอง (วิธีการ

ฟ้ืนฟู)  
         นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเต็มใจที่จะจ่ายในการ
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี  ด้านการคุ้มครองพื้นที่ด้วย
วิธีการฟื้นฟู โดยการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ สร้าง
ฝาย ปลูกแฝก ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น เพื่อความชุ่มช้ืนของ
ป่า เพิ่มพ้ืนท่ีป่าชายเลน และจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจที่จะจ่าย 
ประมาณ 220.76 บาท/ปี และมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
เท่ากับ 32,930989.96 บาท/ปี โดยตัวแปรที่มีความสัมพันธ์
ต่อความเต็มใจที่จะจ่ายที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 ได้แก่ 
ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเกาะแสมสารจ านวนสถานที่  
ที่นักท่องเที่ยวเคยไป และความต้องการที่จะกลับมาเที่ยวอีก
ครั้งของนักท่องเที่ยวชาวไทย และที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.10 ได้แก่ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ตารางที ่2) 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ WTPi

P=2   ใน
แบบจ าลองโทบิต  
 

ตัวแปร (Variable) 

Maximum Likelihood 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
Coefficient 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ Z ค่าระดับ
นัยส าคัญ 
P[|Z|>z] 

ค่าคงที่ -145.9161971 183.55454 -.795 .4266 

เพศ (Sex) 22.24922032 30.573129 .728 .4668 

อายุ (Age) -34.35560680 38.054580 -.903 .3666 

สถานภาพสมรส (Status) -2.959441714 35.107834 -.084 .9328 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(Family) 

-8.386141784 5.7982475 -1.446 .1481 

ระดับการศึกษา (Education) -9.613491372 15.937844 -.603 .5464 

อาชีพ (Occupation) -77.36719743 45.040942 -1.718 .0858* 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(Income) 

18.16222179 10.408951 1.745 .0810* 

จ านวนสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
เคยไป (Place) 

-246.5766004 70.459002 -3.500 .0005*** 

การเข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม (Conservation) 

-20.26820131 31.802346 -.637 .5239 

ความต้องการทีจ่ะกลับมาเที่ยว
อีกครั้ง (Again) 

-139.9772947 44.888050 -3.118 .0018*** 

ความพึงพอใจต่ออทุยาน
แห่งชาติ (Satisfaction) 

175.0625007 37.736207 4.639 .000*** 

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (เชิงนเิวศ) (Attitude) 

-40.15826788 33.462488 -1.200 .2301 

Sigma 252.4197196 12.614178 20.011 .0000 

Log-likelihood -1868.370 
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6.3.3  การประเมินค่ าความเต็มใจที่ จะจ่ ายมูลค่ า
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อความ
เต็มใจที่จะจ่ายด้านการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
ในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
   นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเต็มใจที่จะจ่ายในการ
จัดการเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ด้านการปรับปรุงและ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสิ่งอ านวยความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภคตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในเกาะแสมสาร
เพื่อไว้ส าหรับบริการและอ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว 
เช่น ที่นั่ งพั กผ่อน ถังขยะ ห้องน้ า ร้านค้า จุดบริการ
นักท่องเที่ยว และ/หรือเพิ่มพื้นที่จุดบริการจอดรถยนต์ 
(พาหนะส่วนบุคคล) ให้นักท่องเที่ยวน าพาหนะส่วนบุคคลเข้า
ไปจอดนอกบริบริเวณจุดบริการนักเที่ยวและท่าเทียบเรือ
โดยสาร เพื่อลดปัญหามลพิษทางเสียงและมลพิษทางอากาศ 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว (ช่วงปีใหม่ หรือ/และ                
ช่วงสงกรานต์) ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากหลั่งไหลเข้า
ไปใช้ประโยชน์ หรือเที่ยวชมธรรมชาติในเกาะแสมสาร เป็น
ต้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจที่จะจ่าย ประมาณ 
243.99 บาท/ปี และมีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เท่ากับ 
36,396,232.29 บาท/ปี โดย ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ต่อ
ความเต็มใจที่จะจ่ายที่มีนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 ได้แก่ 
จ านวนสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเคยไป ความต้องการ ที่จะ
กลับมาเที่ยวอีกครั้งของนักท่องเที่ยวชาวไทย และความพึง
พอใจต่อเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนและที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.10 ได้แก่ อาชีพ (ตารางที ่3) 
 
ตารางที่  3 ผลการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ  WTPi

D   ใน
แบบจ าลองโทบิต  

ตัวแปร (Variable) 

Maximum Likelihood 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
Coefficient 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ Z ค่าระดับ
นัยส าคัญ 
P[|Z|>z] 

ค่าคงที่ -182.4764466 180.07371 -1.013 .3109 

เพศ (Sex) 20.50235015 29.934902 .685 .4934 

อายุ (Age) -45.34411031 37.246819 -1.217 .2235 

สถานภาพสมรส (Status) 12.60479031 34.367043 0.367 .7138 

ตัวแปร (Variable) 

Maximum Likelihood 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
Coefficient 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ Z ค่าระดับ
นัยส าคัญ 
P[|Z|>z] 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(Family) 

-8.873554978 5.6913205 -1.559 .1190 

ระดับการศึกษา 
(Education) 

-8.187689645 15.649552 -.523 .6008 

อาชีพ (Occupation) -74.17223647 44.126154 -1.681 .0928* 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(Income) 

21.09921282 10.209394 2.067 .0388** 

จ านวนสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวเคยไป (Place) 

-269.5710650 69.415614 -3.883 .0001*** 

การเข้าร่วมกจิกรรมการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม (Conservation) 

-22.34631485 31.149023 -.717 .4731 

ความต้องการทีจ่ะกลับมา
เที่ยวอีกครัง้ (Again) 

-133.2539103 44.027726 -3.027 .0025*** 

ความพึงพอใจต่ออทุยาน
แห่งชาติ (Satisfaction) 

173.2309411 37.012092 4.680 .0000*** 

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (เชิงนิเวศ) (Attitude) 

-34.58425550 32.796447 -1.055 .2916 

Sigma 247.8395854 12.285432 20.173 .0000 

Log-likelihood -1883.106 

 
6 .3 .4  การประเมิ นค่ าความ เต็ม ใจที่ จ ะจ่ ายมู ลค่ า
สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ และปัจจัยที่มีผลต่อความ
เต็มใจที่จะจ่ายด้านการศึกษาวิจัยทรัพยากร และแหล่ง
เรียนรู้ทางธรรมชาติในเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
          นักท่องเที่ยวชาวไทยมีความเต็มใจที่จะจ่ายในการ
จัดการเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี  ด้านการศึกษาวิจัย
ทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในเกาะแสมสาร 
จังหวัดชลบุรี โดยการศึกษาวิจัยและส ารวจรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพในเกาะแสมสาร 
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการพื้นที่  รวมถึงการ
ส ารวจติดตามการเปลี่ยนแปลง และประเมินสถานภาพของ
ทรัพยากรในเกาะแสมสาร เพื่อการจัดการควบคุม ฟื้นฟู
ทรัพยากรและป้องกันผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้น ทั้งที่เกิดจาก
การกระท าของมนุษย์เอง หรือจากธรรมชาติ  พร้อมทั้ ง
ให้บริการในด้านการศึกษากับสถาบันการศึกษา หรือสถาบัน
ต่างๆ เพื่อการศึกษาค้นคว้าด้านวิชาการต่างๆ เช่น การ
บรรยาย ฉายวีดีทัศน์ แจกเอกสารเผยแพร่จัดนิทรรศการ และ
บริการห้องสมุด เป็นต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเต็มใจที่
จะจ่ ายประมาณ  209.93 บ าท /ปี  และมี มู ลค่ าทาง
เศรษฐศาสตร์เท่ากับ 31,315,468.03 บาท/ปี โดยตัวแปรที่มี
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ความสัมพันธ์ต่อความเต็มใจที่จะจ่ายที่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
0.01 ได้แก่  จ านวนสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเคยไป ความ
ต้องการที่จะกลับมาเที่ยวอีกครั้งของนักท่องเที่ยวชาวไทย 
และความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเกาะแสมสารที่มีนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.05 ได้แก่ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (ตารางที่ 
4) 
 
ตารางที่  4 ผลการประเมินค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ  WTPi

D   ใน
แบบจ าลองโทบิต  

ตัวแปร (Variable) 

Maximum Likelihood 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
Coefficient 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
Std. Error 

ค่าสถิติ Z ค่าระดับ
นัยส าคัญ 
P[|Z|>z] 

ค่าคงที่ -168.3228684 179.99051 -.935 .3497 

เพศ (Sex) 20.39792194 29.962598 .681 .4960 

อายุ (Age) -28.71663830 37.317273 -.770 .4416 

สถานภาพสมรส (Status) 7.001552921 34.386272 .204 .8387 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
(Family) 

-8.588144470 5.6871928 -1.510 .1310 

ระดับการศึกษา 
(Education) 

-11.07747212 15.627500 -.709 .4784 

อาชีพ (Occupation) -94.41167857 44.161214 -2.138 .0325** 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
(Income) 

21.85786520 10.212404 2.140 .0323** 

จ านวนสถานที่ที่
นักท่องเที่ยวเคยไป (Place) 

-269.8482159 69.490838 -3.883 .0001*** 

การเข้าร่วมกจิกรรมการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม (Conservation) 

-22.81712741 31.146128 -0.733 .4638 

ความต้องการทีจ่ะกลับมา
เที่ยวอีกครัง้ (Again) 

-135.5085383 44.039771 -3.077 .0021*** 

ความพึงพอใจต่ออทุยาน
แห่งชาติ (Satisfaction) 

178.5086892 37.015245 4.823 .0000*** 

ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (เชิงนิเวศ) (Attitude) 

-37.89950352 32.812628 -1.155 .2481 

Sigma 247.7749630 12.278918 20.179 .0000 

Log-likelihood -1882.905 

 
7. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ไม่เต็มใจที่จะจ่ายเป็น
ตัวเงินทั้งในด้านการสนับสนุนการคุ้มครองพื้นที่ ปรับปรุง
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งศึกษาวิจัยทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในเกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ 
จั งหวัดชลบุรี  แต่ทั้ งนี้ จะให้ การสนับสนุนด้ วยวิธีการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ให้

เป็นที่รู้จักและตระหนักถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ (เชิงนิเวศ) เพราะเป็นวิธีที่ท าได้ง่ายและได้ผลดีใน
การช่วยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  นอกจากนี้
นักท่องเที่ยวยังจะสนับสนุนในรูปแบบด้านการตลาด อาทิ 
การช่วยออกแบบของที่ระลึก หรือการจัดท าโปรแกรมการ
ท่องเที่ ยวในการเดินทางส าหรับนักท่องเที่ ยว รวมทั้ ง
สนับสนุนในด้านการให้ความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริมและสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักให้แก่ เยาวชนทั้ งในระดับ
ครอบครัว สถาบันการศึกษา และชุมชนใกล้เคียง 
 ทั้ งนี้ ค่ าความเต็มใจที่ จะจ่ายของกลุ่ มตัวอย่ าง
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยินดีสนับสนุนเป็นตัวเงินในการ
บริหารจัดการเกาะแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  
ได้แก่ ด้านการคุ้มครองพื้นที่เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ด้วย
วิธีป้องกันหรือดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ในเกาะแสมสาร 
และวิธีฟื้นฟูสภาพธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายใน
เกาะแสมสาร  ด้านปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
พื้นที่เกาะแสมสาร และด้านการศึกษาวิจัยทรัพยากรและ
แหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในเกาะแสมสารนั้น มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดของความเต็มใจท่ีจะจ่าย คือ 512.50 บาทต่อปี 
 จากผลการศึกษาวิจัยการประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อม
ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
โดยวิธีการคุ้มครองพ้ืนท่ี ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
รวมทั้งศึกษาวิจัยทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติใน
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มา
เทีย่วชมเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีสมมติสถานการณ์
ให้ ป ระ เมิ นค่ า (Contingent Valuation Method, CVM) 
สามารถน าผลการศึกษาที่ได้มาใช้ในเชิงนโยบายผ่านเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ค่าธรรมเนียม และค่าบริการ ร่วมกับ
มาตรการทางสังคมอื่นๆ เช่น การรณรงค์ และการปลูกฝั ง
ความคิดในการอนุรักษ์ และมาตรการก ากับควบคุมที่มีอยู่แล้ว 
เช่น  การก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อทรัพยากร เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี คณะผู้วิจัยขอเสนอการจัดการเกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ดังนี ้
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 1) การก าหนดค่าธรรมเนียม (หรือค่าบริการ) เข้าชม
เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ควรพิจารณาจาก  
 1.1) ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ 
กล่าวคือ อย่างน้อยที่สุดค่าธรรมเนียม (หรือค่าบริการ) เข้า
ชมที่ก าหนดขึ้น ควรครอบคลุมต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการที่เกิดขึ้นจริง    
 1.2) ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม (หรือ
ค่าบริการ) เข้าชมของนักท่องเที่ยว ค่าสูงสูดของความเต็มใจ
ที่จะจ่าย และค่าเฉลี่ยของความเต็มใจท่ีจะจ่ายด้วย 
 1.3) ขีดความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ 
(Carrying Capacity) กล่ าวคื อ  พิ จ ารณ าจาก จ าน วน
นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ในแต่ละ
ช่วงเวลา เช่น ช่วงวันธรรมดา ช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ช่วง
วันหยุดเทศกาลหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นต้น 
 1.4) จ านวนบุคลากรหรือชุดปฏิบัติการที่คอยอ านวย
ความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว  
ทั้งนี้เนื่องจากกิจกรรมท่องเที่ยวบนเกาะแสมสารมีทั้งบนบก
และใต้ทะเล จึงต้องมีบุคลากรหรือชุดปฏิบัติการที่เพียงพอ
และเหมาะสมกับปริมาณนักท่องเที่ยวทีเข้ามาเยือนเกาะ
แสมสาร 
 ทั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกาะ
แสมสารสามารถน าปัจจัยดังกล่าวมาพิจารณาร่วมกันในการ
ก าหนดค่าธรรมเนียม (หรือค่าบริการ) เข้าชมเกาะแสมสาร 
จังหวัดชลบุรี ได้ เช่น หากเป็นช่วงวันหยุดเทศกาลหรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ นักท่องเที่ยวที่ไปเยือนเกาะแสมสารอาจ
มีจ านวนมากเกินความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่ ซึ่ง
อาจส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติภายในเกาะแสมสาร จังหวัด
ชลบุรี ได้รับความเสียหายหรือท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการ
บริหารจัดการและการอ านวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการเกาะแสมสารอาจจะก าหนดค่าธรรมเนียม 
(หรือค่าบริการ) เข้าพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะแสมสาร ควรก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียม (หรือค่าบริการ) ให้สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ
ช่วงวันธรรมดา เป็นต้น ทั้งนี้การก าหนดค่าธรรมเนียม (หรือ
ค่าบริการ) เข้าพื้นท่ีท่องเที่ยว  เกาะแสมสารอาจจะพิจารณา

จากปัจจัยอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงาน                
ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกาะแสมสาร 
 2) จากมูลค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ของเกาะ
แสมสาร จังหวัดชลบุรี ที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยว
ชาวไทย ท าให้รับทราบถึงทัศนคติและความพึงพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อนุรักษ์   ซึ่ง
นักท่องเที่ยวมีทัศนคติให้ความส าคัญต่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์มาก และความพึงพอใจมากต่อการบริหารจัดการ
พื้นที่ท่องเที่ยว และที่ได้รับการบริการและการอ านวยความ
สะดวกจากเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่นักท่องเที่ยวยินดี    
ที่จ่ายค่าธรรมเนียม (หรือค่าบริการ) เพื่อสนับสนุนให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถจัดสรรงบประมาณที่ได้รับ
จากการเก็บค่าธรรมเนียม (หรือค่าบริการ) ไปใช้ประโยชน์ใน
การบริหารจัดการในการป้องกันหรือดูแลรักษาทรัพยากรป่า
ไม้  การฟื้นฟูสภาพธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ  
ปรับปรุงและพัฒนาสิ่ งอ านวยความสะดวก และระบบ
สาธารณูปโภคตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ รวมทั้งการศึกษา
วิจั ยและส ารวจรวบรวมข้อมู ลทรัพ ยากรและความ
หลากหลายทางชีวภาพในเกาะแสมสาร  
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการเกาะแสมสารต้องเพิ่มทรัพยากรทางเงิน 
เพื่อน าไปใช้ในการบริหารจัดการเกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในที่นี้ เสนอให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกาะแสมสารจัดตั้งกองทุน
บริหารจัดการ เกาะแสมสาร จังหวัดชลบุรี ในรูปของการรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากผู้มาเยือนหรือประชาชนทั่วไป 
เพื่ อ ให้ หน่ วยงานที่ รับผิ ดชอบ ในการบริห ารจั ดการ                 
เกาะแสมสารมีรายรับเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากงบประมาณ                  
ที่ได้รับจัดสรร นอกจากการรับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว 
กองทุน ฯ อาจจัดท าสินค้าและของที่ระลึกที่มีความเป็น
เอกลักษณ์ของเกาะแสมสารเท่านั้น จัดจ าหน่ายให้แก่
นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทั่วไป อย่างไรก็ตามในการจัดตั้ง
กองทุน ฯ ควรจะต้องค านึงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน
ขอ งค ณ ะ ก รรม ก าร  แ ล ะ /ห รื อ  ค ณ ะท า งาน  โด ย
คณะกรรมการ และ/หรือคณะท างานควรประกอบด้วย
ตัวแทนจากหลายฝ่าย เช่น เจ้าหน้าที่ / บุคลากรของ
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กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนกองทุนวิจัยและพัฒนา 
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บุคลากรของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ  กองเรือ
ยุทธการ ส านักบริการวิชาการ และกองบริหารงานวิจัยและ
นวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ที่กรุณาให้ค าปรึกษาและ
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บทคัดย่อ 
จากพลวัตการเติบโตทางเทคโนโลยสี่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู่ยคุเศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งมีการค้าขายในระบบออนไลน์มากขึ้น

ตามกาลเวลาและการเจริญ เติบ โตของประเทศและมี แนวโน้ม เพิ่ มขึ้ นอย่ างต่ อ เนื่ อง  โดยที่ มู ลค่ าทางการค้ า 
ในระบบออนไลน์ เพิ่ มขึ้นจาก  822,071 ,750 บาท ในปี  พ .ศ . 2549 เป็น  7,843 ,648 ,100 บาท ในปี  พ .ศ . 2558  
ซึ่งมีศักยภาพท่ีจะเป็นช่องทางการค้าหลักที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต การวิจัยนี้จึงมุ่งที่จะท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและแนวโน้มการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทยไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ อันจะเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนา การปรับตัว และวางแผน
นโยบายต่างๆ เพื่อรองรับระบบการค้าออนไลน์ในประเทศไทย การวิจัยนี้วิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคและแนวโน้มต่างๆ 
ด้วยวิธีการพรรณนาเชิงสถิติ และ วิเคราะห์นัยส าคัญของปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์โดยการ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ แหล่งข้อมูลหลักที่ส าคัญของการวิจัยนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิจากข้อมูลการส ารวจการมีการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนในช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2558 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ผลการวิจัยนี้ 
พบว่า ในรอบทศวรรษที่ผ่านมาจ านวนผู้บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์เพิ่มขึ้นประมาณ 1,242% โดยเพิ่มจากประมาณ 
115,181 คนในปี 2549 เป็นประมาณ 1,546,030 คน ในปี 2558  สินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการบริโภคออนไลน์คือ
สินค้าหมวดเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ และ สินค้าที่ได้รับความนิยมรองลงมาในการบริโภคออนไลน์คือสินค้าหมวดอาหาร 
เครื่องดื่ม สินค้าด้านสุขภาพสินค้าในหมวด เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ในขณะที่สินค้าในหมวด 
ซอฟแวร์ต่างๆ มีมูลค่าการซื้อขายสูงต่ าสุด ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 3 อันดับแรกได้แก่ ปัจจัยด้านภูมิภาค ปัจจัย
ด้านระดับการศึกษา และปัจจัยด้านยุคสมัย ตามล าดับ  ปัญหาการกลัวถูกหลอกลวงและปัญหาของการไม่เห็นสินค้าจริงยังคง
เป็นอุปสรรคส าคัญที่ท าให้ผู้บริโภคอีกจ านวนมากไม่ตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในขณะ
ความกังวลของผู้บริโภคด้านขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ายุ่งยาก ด้านความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและบัตรเครดิต และด้านอื่นๆ 
อาทิเช่น กลัวสินค้าไม่ได้มาตรฐาน กลัวของปลอม กลัวสินค้าช ารุจระหว่างส่ง ค่าขนส่งแพง  มีแนวโน้มลดลง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
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มูลค่าการใช้จ่ายออนไลน์มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ปัจจัยเพศ ปัจจัยการมีงานท า และ ปัจจัยการศึกษา ตามล าดับ   
ค าหลัก:  ปัจจัยก าหนด, การบรโิภค, สินค้าและบริการออนไลน์, เศรษฐกิจดิจิทลั, ประเทศไทย 
 
Abstract 

Growth dynamics of technology affects Thailand stepped into the digital economy. There are more 
online trading varying on the time and economic development. The value of online commerce increased 
from 822,071,750 baht in 2006 to 7,843,648,100 baht in 2015. It is likely to continue to grow and has the 
potential to become a major trading channel in the Thai economy in the future. This research aims to 
understand behavior and the trend of goods and services consumption of the resident in Thailand. 
Especially the factors that affect the decision to consume the online goods and services. It will be useful 
and guidelines for improving adapting and setting policies to support the online trading system in 
Thailand. This research analyzes consumption behavior and trends through statistical descriptive methods 
and analyzes the significance of factors affecting the consumption of online goods and services by 
applying the econometric model. The main data source utilized in this research is the secondary data 
named the survey of information and communication technology usage in households during 2006 – 2015 
from the national statistical office. This research found that over the past decade, the number of 
consumers of online goods and services has risen by about 1,242% up from approximately 115,181 
people in 2006 to about 1,546,030 people in 2015. The most popular product in online consumption is 
the products in the clothes and jewelry category and the next popular rank is the products in the food 
beverages and health products category. The products in the clothes and jewelry category have the 
highest turnover, while the products in the software category have the lowest turnover. The top three 
factors that influenced the decision to buy are the regional factor, the educational level and the era 
factor, respectively. Fear of being scammed and the problem of not seeing the actual product have been 
still a major obstacle causing many consumers not to decide to consume the online goods and services 
from the past to the present. While concerning about the complicated ordering process, the security of 
personal information and credit card and other aspects such as fear of non-standard products, fear of 
counterfeit goods, damaged during delivery, expensive transportation are likely to decline. The three most 
important factors affecting online spending were gender, working and education, respectively. 
Keywords:  Determinants, Consumption, Online goods and services, Digital economy, Thailand  
 
1.บทน า 

พฤติกรรมการบริ โภคสินค้ าและบริการของคน 
ในยุคปั จจุบั น ได้ มี การปรับ เปลี่ ยนแปลงไปจากอดีต 
เป็นอย่างมาก เนื่องจากมีการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจ
ดิจิตอล (Digital economy) ซึ่ งมี เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัยและก้าวหน้ามากขึ้น เทคโนโลยีโทรคมนาคม

อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือที่เป็นสมาร์ท
โฟน เป็นส่วนส าคัญในการท าให้การสื่อสารระหว่างผู้ขายกับ
ผู้ซื้อเป็นไปได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การช าระเงิน การขนส่งและ
บริการหลังการขาย  

จากรายงานสถิติของส านักงานสถิติแห่งชาติโดยพบว่า
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ปัจจัยข้างต้นท่ีกล่าวมาท าให้ตลาดสินค้าและบริการผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตเติบโตอย่างรวดเรว็และต่อเนื่อง โดยมีผู้ซื้อสินค้า
และบริการออนไลน์เพิ่มขึ้นจากประมาณ 115,181 คนในปี 
พ.ศ. 2549 เป็นประมาณ 1,546,030 คน ในปี พ.ศ. 2558 
ซึ่งมีการเจริญเติบโตขึ้นเป็นอย่างมากถึง 1,242% ในช่วง
เวลา 10 ปี และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเห็น
ได้ว่าการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์จะมีบทบาทส าคัญ
ต่อการด ารงชีวิตและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ 

ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์และการ
วิเคราะห์มูลค่าการบริ โภคสินค้าและบริการออนไลน์ 
ของประเทศไทยรวมถึงการวิเคราะห์สาเหตุของการไม่
บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์  เพื่อเป็นประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการสามารถปรับปรุงรูปแบบในการท าธุรกิจ
ออนไลน์ สามารถคิดกลยุทธ์ทางการตลาดที่น่าสนใจ และ 
สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการมากขึ้น อีกทั้งยังช่วย
ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่ผู้บริโภคพบเจอ
อยู่อย่างตรงจุด และเพื่อช่วยให้ภาครัฐและภาคเอกชนมี
แนวทางนโยบายในการด าเนินการช่วยเหลือ การจัดท า
แผนการแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นเพื่อช่วยให้การซื้อขาย
สินค้าและบริการออนไลน์ในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตมาก
ขึ้นอย่างต่อเนื่องและมั่นคง 

  
2. ส ารวจวรรณกรรม 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและผลงานวิจัยในอดีต
พบว่างานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าและบริการ
ออน ไลน์ ส่ วน ให ญ่ ใ ช้ ข้ อมู ลป ฐม ภู มิ ด้ วย วิ ธี ส า ร วจ
แบบสอบถามประมาณ 400 ตัวอย่าง ซึ่งมีผลการศึกษา 
พอสรุปย่อโดยสังเขปได้ดังต่อไปนี้ 

บุณฑริกา นันทิพงศ์ และกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ 
(2555) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคกับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร  ในปี 
2555 พบว่าปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ อาทิเช่น เพศ อายุ 
อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส และรายได้ที่แตกต่างกัน
ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่

แตกต่างกัน ในขณะที่ปัจจัยด้านพฤติกรรมส่วนบุคคลที่
แตกต่างกัน และปัจจัยด้านความไว้วางใจระหว่างผู้ซื้อกับ
ผู้ขายมีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าผา่นระบบอินเตอร์เน็ตที่
แตกต่างกัน 

วีระนุช รายระยับ (2556) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรม
การเลือกซื้อเสื้อผ้าจากสื่ออินเทอร์เน็ตในกลุ่มวัยรุ่น ในปี  
พ.ศ. 2556 พบว่า อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน แหล่งที่อยู่
อาศัย ระดับการศึกษา ปัจจัยด้านกลยุทธ์ทางการตลาด  
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และ
ด้านการโฆษณา มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
เสื้อผ้าจากทางอินเทอร์เน็ตในกลุ่มวัยรุ่น ในหลายประเด็น
ได้แก่ รูปแบบของเสื้อผ้า จ านวนช้ินที่ซื้อในแต่ละครั้ง 
แหล่งที่มาของเสื้อผ้า วิธีการช าระเงิน และเง่ือนไขการช าระ
เงิน 

ระพีพรรณ  ศรีศรัณ ยกลุ  (2555) ศึกษาเกี่ ยวกับ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ ต 
(พาณิ ชย์อิ เล็กทรอนิกส์ ) ของนักศึกษ ามหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่  พบว่ากลุ่ มตั วอย่างผู้ ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญมากที่สุดกับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ด้านช่ือเสียงและภาพพจน์ท่ีดีของ
เว็บไซต์ ด้านราคา ด้านความสะดวกและรวดเร็วในการช าระ
เงิน ตามล าดับ 

ลักษณารีย์ ยิ่งเกรียงไกร (2557) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันผ่านทางอินเทอร์เน็ตของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการซื้อสินค้า และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทาง
สังคมและปัจจัยทางจิตวิทยามีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับ
ความตั้งใจซื้อสินค้าแฟช่ันทางอินเทอร์เน็ต 

พิริณฎา หลวงเทพ และประสพชัย พสุนนท์ (2557) 
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า
และบริการผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  พบว่า 
ปัจจัยทางการตลาด เทคโนโลยีปัจจัย ทัศนคติ เพศ รายได้ 
ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และระบบการจ่ายเงิน ส่งผลต่อการ
ตัดสิน ใจเลื อกซื้ อสินค้ าและบริการผ่ านธุรกิ จพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
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สุภาพร ชุ่มสกุล (2554) ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของ
นักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าผู้ที่เคยซื้อ
สินค้าและบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และ
มีระดับการตัดสินใจต่อส่วนผสมทางการตลาดมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มสินค้าบริโภคที่มีการสั่งซื้อมาก
ที่สุด คือ หนังสือ ในขณะที่กลุ่มสินค้าบริการที่มีการสั่งซื้อ
มากที่สุด คือ จองโรงแรมที่พัก เหตุผลหลักในการตัดสินใจ
ซื้อคือความสะดวกในการสั่งซื้อ ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบ
ส่วนใหญ่คือสินค้ามีคุณภาพไม่ตรงกับท่ีโฆษณาไว้ ในขณะที่ผู้
ที่ไม่เคยซื้อสินค้าและบริการออนไลน์มีสาเหตุหลักมาจากยัง
ไม่มีความต้องการซื้อสินค้าและบริการ  

Adil Bashir (2556) ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
ผู้ บ ริ โภ คที่ มี ต่ อ ก าร ซื้ อ สิ น ค้ า ออน ไลน์ บ น อุ ป ก รณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในปากีสถาน พบว่า 53% ของผู้บริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามมีพฤติกรรมที่ต้องการเยี่ยมชมร้านค้าปลีก
ออนไลน์ก่อนที่จะซื้อ โดยจะแวะไปที่ร้านค้าปลีกเพื่อดูและ
ตรวจสอบสินค้าจริงก่อนที่จะซื้อจริงจากร้านค้าออนไลน์ 
และ 56% ของผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามจะพิจารณาเรื่อง
ราคาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ รองลงมาคือปัจจัยด้านความ
สะดวกสบายและการประหยัดเวลา อุปสรรคหลักในการซื้อ
สินค้าออนไลน์คือความปลอดภัยในการช าระเงิน รองลงมา
คือการไม่เช่ือถือร้านค้าออนไลน์ว่าตนเองจะได้รับสินค้า
ถูกต้องตามทีส่ั่งหรือไม่ 

Jongeun Kim (2004) ศึกษาเกี่ยวกับการท าความ
เข้าใจพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคทางระบบออนไลน์ 
พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต  การมี
ช่องทางในการช าระเงินผ่านบัตรเครดิต การมีสินค้าที่
แตกต่างกัน และปัจจัยทางด้านการตลาด มีความสัมพันธ์ต่อ
พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต 

Dan Wang และ Liuzi Yang (2010) ศึกษาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของลูกค้าเกี่ยวกับการซื้อสินค้าออนไลน์บน
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ความน่าเช่ือถือผู้ขาย จุดโดด
เด่นของสินค้า สื่อ และเว็บไซต์มีความสัมพันธ์ต่อการซื้อ
สินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในขณะที่ความปลอดภัยในการ

ท าธุ รกรรมของลูกค้ าไม่ ผลการซื้ อสินค้ าผ่ านระบบ
อินเทอร์เน็ต 

จากผลการส ารวจวรรณ กรรม ดั งกล่ าวข้ างต้ น  
พบว่า วรรณกรรมทั้งหมดไมไ่ดม้ีความเห็นท่ีตรงกันว่าตัวแปร
ตัวไหนมีนัยยะส าคัญหรือไม่มีนัยยะส าคัญ ผู้วิจัยจึงเลือกตัว
แปรต้นทั้งหมดมาใช้ในงานวิจัยนี้เพื่อเป็นการทดสอบให้
ทราบถึงข้อเท็จจริงมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น เพศ อายุ แหล่งที่อยู่
อาศัย การศึกษา รายได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เพิ่มตัวแปร
ต้นที่ยังไม่เคยมีการน ามาศึกษาในวรรณกรรมดังกล่าวได้แก่ 
ปีของข้อมูล และสถานการท างาน มาใช้ในการวิจัยนี้ด้วย 
วรรณกรรมดังกล่าวข้างต้นส่วนใหญ่ใช้ข้อมูลปฐมภูมิจากการ
ส ารวจแบบสอบถามซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างจ านวนไม่มากใน
ระยะเวลาหนึ่งปีและครอบคลุมเพียงบางพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้
เกิดความเช่ือถือของผลมากขึ้นการศึกษาวิจัยนี้จึงเลือกใช้
ข้อมูลทุติยภูมิของส านักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งได้ส ารวจกลุ่ม
ตัวอย่างทั่วประเทศไทยกว่า 2 ล้านตัวอย่างในช่วงระยะเวลา 
10 ปี  ผนวกกับการวิเคราะห์ โดยวิธีการทางเศรษฐมิติ 
(Econometrics) ซึ่ งทั้ ง 3 ประการนี้ถือเป็นจุดเด่นของ
งานวิจัยนี้ท่ีแตกต่างจากงานวิจัยอ่ืนในอดีต 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาใช้ข้อมู ลการส ารวจการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ 
ของส านักงานสถิติแห่งชาติ ช่วงปี พ .ศ.  2549–2558 โดย
แบ่งเป็น 3 ข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้ม
การบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศ
ไทย โดยการน าข้อมูลทุติยภูมิที่ ได้จากการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติทั้งหมด 10 ปี มาเลือกตัวแปรที่
ต้องการใช้งานและท าการจัดเรียงจัดระเบียบข้อมูล และ
น ามาวิเคราะห์ว่าผู้บริโภคมีสาเหตุอะไรในการตัดสินใจซื้อ
สิ นค้ าและบ ริก ารออน ไลน์  และวิ เค ราะห์ แ น วโน้ ม
ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ส่งผลให้บริโภคสินค้าและบริการ
ออนไลน์จ านวน 7 ตัวแปร ได้แก่ ภูมิภาคที่อยู่อาศัย , เพศ, 
อายุ , ระดับการศึกษา , สถานภาพการท างาน , รายได้
ครอบครัว, และเทคโนโลยี รวมทั้งวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลให้
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ไม่บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ ได้แก่ ข้ันตอนการสั่งซื้อ
ยุ่งยาก, ไม่เห็นสินค้าจริง, กลัวถูกหลอกลวง, ราคาแพงกว่า
หน้าร้าน, กลัวสินค้าสูญหายระหว่างส่ง, ต้องรอสินค้า, ความ
ปลอดภัยของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลส่วนตัว, และด้าน
อื่นๆ เหล่านี้ โดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค การวิเคราะห์
เ ชิ งส ถิ ติ  (Statistical analysis) ก ร าฟ  และตารางม า
ประกอบการวิเคราะห์เพื่ออธิบายแนวโน้มความสัมพันธ ์

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทย
แต่ละคน โดยใช้แบบจ าลองโลจิต (Logit model) ซึ่งคิดค้น
โดย Joseph Berkson (1944) ของการวิเคราะห์ทางเศรษฐ
มิติ ดังสมการต่อไปนี้ 
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         (1) 

 
โดยที่ FBuy คือการตัดสินใจบริโภคหรือไม่บริโภค

สินค้าและบริการออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทย 
ซึ่งมี 2 ค่า ได้แก่ ค่าเท่ากับ 1 หมายถึงซื้อ และค่าเท่ากับ 0 
หมายถึงไม่ซื้อ Year คือปี พ.ศ. ของข้อมูล Reg คือตัวแปร
หุ่ น ข อ งภู มิ ภ า ค ที่ อ ยู่ อ า ศั ย ทั้ ง  5  ภู มิ ภ า ค  ได้ แ ก่  
ภาคกลาง (c) ภาคเหนือ (n) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ne) 
ภาคใต้ (s) โดยทีก่รุงเทพมหานคร (b) เป็นภูมิภาคฐาน ซึ่งค่า
เท่ากับ 1 หมายถึงอยู่อาศัยในภูมิภาคนั้นและค่าเท่ากับ 0 
หมายถึงไม่ได้อยู่ในภูมิภาคนั้น Genf คือตัวแปรหุ่นของเพศ
หญิงซึ่งค่าเท่ากับ 1 หมายถึงเพศหญิง และค่าเท่ากับ 0 
หมายถึงเพศชาย Age คืออายุมีหน่วยเป็นปี Edu คือระดับ
การศึกษาหน่วยเป็นปี Wrk คือตัวแปรหุ่นของสถานภาพการ
ท างานซึ่งค่าเท่ากับ 1 หมายถึงท างาน และค่าเท่ากับ 0 
หมายถึงไม่ท างาน Inc คือรายได้รวมของครอบครัวมีหน่วย

เป็นบาท และ α คือค่าสัมประสิทธ์ิต่างๆ 
รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่ม (Marginal effect) 

เพื่อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของความน่าจะเป็นที่จะ
ตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ เมื่อปัจจัยก าหนดที่
ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพิ่มเปลี่ยนแปลงไป 1 
หน่วย ดังแสดงในสมการที่ 2 โดยถ้าเป็นตัวแปรเชิงมูลค่าจะ

ใช้ค่าเฉลี่ยเป็นกรณีฐานในการค านวณ แต่ถ้าเป็นตัวแปรหุ่น
จะใช้ค่า 0 เป็นกรณีฐานในการค านวณ 
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           (2) 

 
โดยที่  X’ คือเวกเตอร์ของปัจจัยก าหนดทั้ งหมด  

α’ คือเวกเตอร์ของสัมประสิทธ์ิทั้งหมด Xk คือปัจจัยก าหนด

ประเภทท่ี k ที่ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพ่ิม และ αk 
คือค่าสัมประสิทธิ์ของปัจจัยก าหนดก าหนดประเภทที่ k ที่
ต้องการวิเคราะห์ผลกระทบส่วนเพ่ิม 

ขั้นตอนท่ี 3 วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการบริโภค
สินค้าและบริการออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทยแต่ละ
คน  โดยใช้การวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ  (Multiple 
regression analysis) ของการวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ  ซึ่ง
แบ่งเป็น 2 สมการ ดังต่อนี ้

สมการการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการบริโภค
สินค้าและบริการออนไลน์รวมทุกประเภท ดังแสดงในสมการที่ 
3 
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         (3) 

 
โดยที่ VQtot คือมูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการ

ออนไลน์รวมทุกประเภทมีหน่วยเป็นบาท และ β คือค่า
สัมประสิทธ์ิต่างๆ 

สมการการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อมูลค่าการบริโภค
สินค้าและบริการออนไลน์แต่ละประเภท ทั้งหมด 11 ประเภท 
ได้แก่ ประเภทที่ 1 เครื่องประดับและเครื่องแต่งกาย (Q1) 
ประเภทที่  2 หนั งสือและนิตยสาร (Q2) ประเภทที่  3 
อุปกรณ์เทคโนโลยี สื่อสารและถ่ายภาพ (Q3) ประเภทที่ 4 
เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียง (Q4) ประเภทที่ 5 อาหาร 
เครื่องดื่มและสินค้าด้านสุขภาพ (Q5) ประเภทที่ 6 สินค้า
บันเทิง เครื่องกีฬาและเครื่องเขียน (Q6) ประเภทท่ี 7 ของใช้
ในบ้านและของใช้ในส านักงาน (Q7) ประเภทที่ 8 สั่งจอง
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บริการต่างๆ (Q8) ประเภทที่ 9 ของเล่น เกมส์และของขวัญ 
(Q9) ประเภทที่ 10 ซอฟแวร์ต่างๆ (Q10) และประเภทที่ 11 
อื่นๆ (Q11) ดังแสดงในสมการที่ 4 
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         (4) 

 
โดยที่ VQi คือมูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการ

ออนไลน์ประเภทที่ i และ δ คือค่าสัมประสิทธ์ิต่างๆ 
ทั้งนีห้ากค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของตัวแปรหรือ

สัมประสิทธิ์ใดๆ ในผลการค านวณทางเศรษฐมิติมีค่าน้อยกว่า 
0.01 หมายถึงมีระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 99 หากค่าความน่าจะ
เป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.01 ถึง 0.05 หมายถึงมีระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 หากค่าความน่าจะเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.05 ถึง 0.10 
หมายถึงมรีะดับความเช่ือมั่นร้อยละ 90 และหากมีค่าความน่าจะ
เป็นมีค่ามากกว่า 0.10 หมายถึงมีระดับความเช่ือมั่นต่ ากว่าร้อย
ละ 90 
 
4 . ผลการศึกษา 

 4.1พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มการบริโภคสินค้าและ
บริการออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ.  – 2549
2558  

ผลการศึกษาพบว่ามูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการ
ออนไลน์และร้อยละของประชากรที่บริโภคสินค้าและบริการ
ออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทยมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีสาเหตุปัจจัยมาจากระบบเทคโนโลยี
ต่างๆภายในประเทศมีการเจริญก้าวหน้ามากขึ้น อุปกรณ์
สื่ อสารและอุปกรณ์ ส าห รับ เข้ าใช้งานอิน เทอร์ เน็ ตมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและประชากรสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น 
ระบบคมนาคมและระบบการขนส่งมีคุณภาพสูงขึ้น ซึ่งมี
แนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต แต่มูลค่าการ
บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ของประเทศไทยมีมูลค่า
เฉลี่ยต่อคนลดลง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากราคาสินค้าและ
บริการออนไลน์ที่ซื้อขายกันในอดีตแต่ละชนิดมีมูลค่าสูงและ
ยังไม่มีตัวเลือกที่หลากหลาย แต่เมื่อเวลาผ่านราคาของสินค้า

และบริการออนไลน์แต่ละชนิดมีราคาที่ถูกลงผนวกกับมีชนิด
ของสินค้าและบริการที่ซื้อขายในระบบออนไลน์มีความ
หลากหลายมากขึ้นและมีผู้ประกอบการออนไลน์จ านวนมาก
จึงท าให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันสินค้าราคาไม่ถึง 100 บาท  ก็มีการขายผ่านระบบ
ออนไลน์จ านวนมากซึ่งในอดีตไม่เคยมีขายในระบบออนไลน์ 
จึงส่งผลให้มูลค่าการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์เฉลี่ยต่อ
คนลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแตอ่ดีตจนถึงปัจจุบัน 

จากผลการวิเคราะห์ส่วนแบ่งการบริโภคสินค้าและ
บริการออนไลน์ของประเทศไทยตามประเภทสินค้า 11 
ประเภท พบว่าสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือสินค้า
ประเภทเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับ อันดับที่ 2 คือ
อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าด้านสุขภาพ อันดับที่ 3 คือ
อุปกรณ์เทคโนโลยี สื่อสาร และถ่ายภาพ ส่วนสินค้าที่ได้รับ
ความนิยมน้อยที่สุด 2 อันดับ ได้แก่ ซอฟแวร์ต่างๆ และ
หนังสือ ตามล าดับ ซึ่งสินค้าทั้ง 2 ประเภทนี้ที่ได้รับความ
นิยมน้อยอาจเป็นเพราะว่าซอฟแวร์ต่างๆและ หนังสือมีการ
ละเมิดลิขสิทธิ์หรือมีการเปิดให้สามารถดาวโหลดได้ฟรีโดยไม่
เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ในด้านมูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์
รวมทั้งประเทศพบว่าส่วนใหญ่ภูมิภาคที่มีมูลค่าการบริโภค
รวมมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
ประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครจะมีความพร้อม
ทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและมีจ านวนประชากรอยู่
อาศัยอยู่มากกว่าภูมิภาคอื่นๆและประชากรส่วนใหญ่มีการใช้
อุปกรณ์การสื่อการและอุปกรณ์ที่สามารถเช่ือมต่อกับ
อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลายกว่าภาคอื่นๆ รองลงมาคือ ภาค
กลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้ 
ตามล าดับ มูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์เฉลี่ย
ต่อคนภูมิภาคที่มีมูลค่าเฉลี่ยต่อคนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร 
รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ ตามล าดับ สัดส่วนของประชากรที่บริโภค
สินค้าและบริการออนไลน์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดจะเป็น
กรุงเทพมหานคร รองลงมาคือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ และภาคใต้ ตามล าดับ 
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รูปที่ 1 ส่วนแบ่งการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน ์
ของผู้พ านักในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ. 2549 – 2558  

จ าแนกตามประเภทสินค้า 11 ประเภท 
 

ในอดีตตั่งแต่ปี พ.ศ. 2549 – 2556 เพศชายมีมูลค่า
การบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์มากกว่าเพศหญิง 
ต่อมาภายหลังปี พ.ศ. 2556 พบว่าเพศหญิงมีมูลค่าการ
บริ โภคสิ นค้ าและบริก ารออนไลน์ ม ากกว่ า เพศชาย  
ในขณะที่ เพศชายมีมูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการ
ออนไลน์เฉลี่ยต่อคนมากเพศหญิง ในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2549-2553 สัดส่วนปริมาณผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์
เป็นชายมากกว่าเพศหญิ ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2554-2558 
สัดส่วนปริมาณผู้ซื้อสินค้าและบริการออนไลน์กลับเป็นเพศ
หญิงมากกว่าเพศชาย เพศชายมีมูลค่าการบริโภคสินค้าและ
บริการออนไลน์เฉลี่ยต่อคนมากกว่าเพศหญิง สินค้าและ
บริการออนไลน์ท่ีเพศชายนิยมบริโภคมากที่สุด 3 อันดับแรก 
ได้แก่ อันดับที่ 1 เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อันดับที่ 
2 อุปกรณ์เทคโนโลนี สื่อสาร และถ่ายภาพ และอันดับที่ 3 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องเสียง ส่วนสินค้าและบริการ
ออนไลน์ที่เพศชายนิยมบริโภคน้อยที่สุด คือ ซอฟแวร์ต่างๆ 
รองลงมาคือ ของเล่น เกมส์ และของขวัญ สินค้าและบริการ
ออนไลน์ที่เพศหญิงนิยมบริโภคมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
อันดับที่ 1 เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ อันดับที่  2 
อาหาร เครื่องดื่ม สินค้า และด้านสุขภาพ และอันดับที่ 3 
การสั่งจองบริการต่างๆ ส่วนสินค้าและบริการออนไลน์ท่ีเพศ

หญิงนิยมบริโภคน้อยที่สุด คือ บันเทิง เครื่องกีฬา และเครื่อง
เขียน รองลงมาคือ ซอฟแวร์ต่างๆ 
 

 
 

รูปที่ 2 มูลค่าการบริโภคสินคา้และบริการทางออนไลน์เฉลี่ย
ต่อคนของผู้พ านักในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2558 

จ าแนกตามอาย ุ
 

ประชากรวัยกลางคนมีมูลค่าการบริโภคสินค้าและ
บริการออนไลน์รวม มูลค่าการบริโภคเฉลี่ยต่อคน และ
สัดส่วนจ านวนผู้บริโภคมากที่สุด เนื่องจากช่วงวัยกลางคน
เป็นวัยที่มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่สามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย รวมทั้งมีรายได้สูง ซึ่งแตกต่าง
จากประชากรวัยเด็กซึ่งยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีและยังไม่มี
รายได้เป็นของตนเอง ในขณะที่ประชากรวัยสูงอายุมีรายได้
ค่อนข้างสูงแต่ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีจึงมีมูลค่าการ
บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ค่อนข้างต่ า ส่งผลให้กราฟมี
ลักษณะรูประฆังคว่ า ดังแสดงในรูปที่ 2 

ประชากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีมูลค่าการ
บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์รวมกันมากที่สุดรองลงมา
คือ ประชากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ประชากรที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมปลาย ประชากรที่จบการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ประชากรที่ จบการศึกษาระดับมัธยมต้น 
ประชากรที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ประชากรที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาเอก ประชากรที่จบการศึกษาระดับ
ต่ ากว่าประถมศึกษา และประชากรที่ ไม่ มีการศึ กษา 
ตามล าดับ เมื่อประชากรมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะยิ่งมี
มูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์เฉลี่ยต่อคนสูงขึ้น
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ตามไปด้วย อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าประชากรที่มี
การศึกษาต่ ากว่าระดับประถมศึกษาบางคนมีมูลค่าการ
บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์สูงกว่าประชากรที่มี
การศึกษาสูงกว่า ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคคลดังกล่าวเป็น
ประชากรรุ่นเก่าที่ถึงแม้ว่ามีระดับการศึกษาไม่สูงแต่มีหน้าที่
การงานที่ดีหรือเป็นเจ้าของธุรกิจจึงท าให้บุคคลดังกล่าวมี
มูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ที่สูงกว่าคนอื่น 
ส่งผลให้กราฟมีลักษณะรูปอ่างน้ า ดังแสดงในรูปที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 3 มูลค่าการบริโภคสินคา้และบริการออนไลน์เฉลี่ย 
ต่อคนของผู้พ านักในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2549 - 2558  

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ประชากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีสัดส่วน
จ านวนของผู้บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์สูงที่สุด 
รองลงมาคือ ประชากรที่จบการศึกษาระดับมัธยมปลาย 
ประชากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท ประชากรที่จบ
การศึกษาระดับมัธยมอนุปริญญา ประชากรที่จบการศึกษา
ระดับมัธยมต้น ประชากรที่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
ประชากรที่ จบการศึกษาระดับต่ ากว่าประถมศึกษา 
ประชากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก และประชากรที่
ไม่มีการศึกษา ตามล าดับ 

ประชากรที่ท างานจะมีมูลค่าการบริโภคสินค้าและ
บริการออนไลน์รวม มูลค่าการบริโภคเฉลี่ยต่อคน และ
สัดส่วนจ านวนผู้บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ มากกว่า
ประชากรที่ไม่ได้ท างาน แต่เป็นที่น่าสังเกตุว่าประชากรที่
ไม่ได้ท างานมีแนวโน้มมูลค่าการบริโภคสินค้าและบริการ

ออนไลน์ และสัดส่วนจ านวนผู้บริโภคสินค้าและบริการ
ออนไลน์เพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

ผู้บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ส่วนใหญ่มีรายได้
ครอบครัว ระหว่าง 15,000 บ าท  จนถึ ง 40,000 บาท  
โดยที่ผู้บริโภคที่มีรายได้ครอบครัวมากขึ้นจะยิ่งบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์มากขึ้นตามไปด้วย  

 

 
 

รูปที่ 4 ส่วนแบ่งสาเหตุการไม่บรโิภคสินค้าและบริการ
ออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทย ช่วงปี พ.ศ. 2549-2558 

 
สาเหตุหลักที่ประชากรภายในประเทศไทยไม่ตัดสินใจ

บริ โภคสินค้ าและบริการออนไลน์ มาจากการกลัวถูก
หลอกลวง รองลงมาคือ การไม่เห็นสินค้าจริง และขั้นตอน
การสั่ งซื้อยุ่งยาก ตามล าดับ ซึ่งผู้ที่กลัวถูกหลอกลวงมี
แนวโน้มที่เพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ ในขณะที่ผู้ที่ไม่ตัดสินใจบริโภค
สินค้าและบริการออนไลน์เนื่องจากการไม่เห็นสินค้าจริงและ
ขั้นตอนการสั่งซื้อยุ่งยากมีแนวโน้มที่ลดลง  ในขณะที่สาเหตุ
จากการที่ราคาแพงกว่าหน้าร้าน การกลัวสินค้าสูญหาย
ระหว่างส่ง การต้องรอสินค้า ความปลอดภัยของข้อมูล
ส่วนตัวและบัตรเครดิต  และสาเหตุอื่นๆมีสัดส่วนเพียง
เล็กน้อย ดังรายละเอียดในรูปที่ 4 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดการบริโภคสินค้าและ
บริการออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทย 

ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดการบริโภคสนิค้าและบริการ
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ออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทยโดยใช้แบบจ าลองโลจิต 
ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า ยิ่งเวลาผ่านไปคนยิ่งมีความ
เป็นไปได้ในการตัดสินใจบริโภคเพิ่มขึ้น ผู้ที่พ านักอยู่ใน
ภาคเหนือ (REG_N) มีความเป็นไปได้ในการบริโภคสูงกว่า
ภาคอื่นๆ และผู้ที่พ านักอาศัยอยู่ในภาคกลางมีความเป็นไป
ได้ในการบริโภคต่ ากว่าภาคอื่นๆ เพศหญิง (GEN_F) มีความ
เป็นไปได้ในการบริโภคสูงกว่าเพศชาย ยิ่งอายุ (AGE) เพิ่มขึ้น
จะมีความเป็นไปได้ ในการตัดสินใจบริ โภคลดลง ยิ่ งมี
การศึกษา (EDU) เพิ่มขึ้นจะมีความเป็นไปได้ในการตัดสินใจ
บริโภคเพิ่มขึ้น ผู้ที่ท างาน (WRK) จะมีความเป็นไปได้ในการ
ตัดสินใจบริโภคน้อยกว่าคนท่ีไม่ท างาน ยิ่งมีรายได้ครอบครัว 
(INC) สูงขึ้นยิ่งมคีวามเป็นไปได้ในการตัดสินใจบริโภคเพิ่มขึน้  
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดการตัดสินใจบริโภค
สินค้าและบริการออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทย 

      
    Variable Coefficient Std. Error Prob.   
    
    C -496.4910 11.3210 0.0000 

YEAR 0.1921 0.0044 0.0000 
REG_C -0.0560 0.0444 0.2068 
REG_N 0.4853 0.0329 0.0000 
REG_NE 0.1506 0.0340 0.0000 
REG_S 0.2956 0.0346 0.0000 
GEN_F 0.0416 0.0244 0.0881 
AGE -0.0677 0.0012 0.0000 
EDU 0.3236 0.0042 0.0000 
WRK -0.1575 0.0394 0.0001 
INC 1.8548E-05 5.3715E-07 0.0000 

McFadden R-squared = 0.2754 
Included observations: 576365 after adjustments 

    
    ผลการค านวณความน่าจะเป็นในการตัดสินใจบริโภค

สินค้าและบริการออนไลน์โดยใช้การวิเคราะห์ผลกระทบส่วน
เพิ่มตามสมการที่ 2 เปรียบเทียบกับกรณีฐานพบว่า ถ้าเวลา
เพิ่มขึ้น 1 ปี จะมีความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้น 1.12% ถ้าอาศัยอยู่
ในภาคกลาง จะมีความน่าจะเป็นลดลง 0.33% ถ้าอาศัยอยู่ใน
ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จะมีความ
น่าจะเป็นเพิ่มขึ้น 2.84% 0.88% และ 1.73% ตามล าดับ ถ้า
เป็นเพศหญิง จะมีความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้น 0.24% ถ้ามีอายุ

เพิ่มขึ้น 1 ปี จะมีความน่าจะเป็นลดลง 0.40% ถ้ามีระดับ
การศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ปี จะมีความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้น 1.89% 
ถ้าเป็นคนท างานจะมีความน่าจะเป็นลดลง 0.92% และถ้ามี
รายได้ครอบครัวเพิ่มขึ้น 1 บาท จะมีความน่าจะเป็นเพิ่มขึ้น 
0.000108% 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยก าหนดมูลค่าการบริโภคสินค้า
และบริการออนไลนข์องผู้พ านักในประเทศไทย 

ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดมูลค่ารวมของการบริโภค
สินค้าและบริการออนไลน์ของผู้พ านักในประเทศไทยโดยใช้
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ดังแสดงในตารางที่ 2 พบว่า 
เมื่อเวลาผ่านไป 1 ปีมูลค่าการบริโภครวมจะลดลงประมาณ 
30.13 บาท ผู้ที่พ านักอยู่ในภาคเหนือจะมีมูลค่าการบริโภครวม
สูงกว่าผู้พ านักในกรุงเทพมหานคร ที่สุดประมาณ 420.74 บาท 
ผู้ที่พ านักอาศัยอยู่ในภาคกลางมีมูลค่าการบริโภครวมต่ ากว่าผู้
พ านักใ กรุงเทพมหานครที่สุดประมาณ 553.88 บาท  
 
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดมูลค่าการบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์ รวมทั้งประเทศ 

    
    Variable Coefficient Std. Error Prob.   
    
    C  82,425.9100   78,805.8200   0.2956  

YEAR -30.1300   30.8280   0.3284  
REG_C -553.8813   284.6806   0.0517  
REG_N  420.7381   212.7714   0.0480  
REG_NE  243.1070   220.9025   0.2711  
REG_S  19.7168   223.9423   0.9298  
GEN_F -1,816.9420   160.6851   0.0000    
AGE  105.8647   58.6616   0.0712  

AGE^2 -1.3011   0.7233   0.0721  
EDU -525.8863   144.7516   0.0003  

EDU^2  17.2789   5.6782   0.0023  
WRK  957.2736   311.7722   0.0021  
INC  0.0738   0.0035   0.0000    

R-squared = 0.1069 
Included observations: 8218 after adjustments 

    
  เพศหญิ งมีมูลค่าการบริ โภครวมต่ ากว่าเพศชาย

ประมาณ 1816.94 บาท เมื่ออายุเพิ่มขึ้น 1 ปีจากอายุเฉลี่ย 
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จะมีมูลค่าการบริโภครวมเพิ่มขึ้นประมาณ 17.73 บาทแต่
เมื่ออายุมากกว่า 47 ปีขึ้นไปจะเริ่มมีมูลค่าการบริโภคลดลง
อย่างต่อเนื่อง จากเมื่อจ านวนปีการศึกษาเพิ่มขึ้น 1 ปีจาก
จ านวนการศึกษาเฉลี่ยจะมีมูลค่าการบริโภครวมลดลง
ประมาณ 20.65 บาท แต่เมื่อจ านวนปีการศึกษามากกว่า 16 
ปีขึ้นไปจะเริ่มมีมูลค่าการบริโภคเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่
ท างานจะมีมูลค่าการบริ โภคสูงกว่าผู้ที่ ไม่ ได้ท างานอยู่ที่
ประมาณ 957.27 บาท ถ้ามีรายได้ครอบครัวสูงขึ้น 1 บาท
จะมีมูลค่าการบริโภคจะเพิ่มขึ้นประมาณ 0.0738 บาท  

ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดมูลค่าการบริโภคสินค้าและ
บริการออนไลน์เฉลี่ยต่อคน จ าแนกตามประเภทสินค้า 11 
ประเภท ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดมูลค่าการบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์ ประเภทสินคา้ 1 และ 2 

  Variable 
VQ1 VQ2 

Coefficient Prob Coefficient Prob 
C 199,447.4000 0.0629 -128,351.7000 0.3804 

YEAR -77.0209 0.0664 53.6923 0.3480 
REG_C -814.2132 0.0164 -407.6415 0.4594 
REG_N 29.0530 0.9024 19.1255 0.9604 
REG_NE -205.2946 0.4143 -417.6732 0.3107 
REG_S -80.3012 0.7462 -715.6142 0.0967 
GEN_F -649.2682 0.0006 -528.3584 0.0714 
AGE 121.4096 0.0673 14.6393 0.8996 

AGE^2 -1.4430 0.0911 0.0204 0.9885 
EDU -293.2416 0.0861 -1,056.0660 0.0015 

EDU^2 9.5915 0.1555 35.9849 0.0026 
WRK 105.5140 0.7282 580.2175 0.3512 
INC 0.0369 0.0000 0.0223 0.0004 

 R-squared 0.0599 0.0764 

 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดมูลค่าการบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์ ประเภทสินคา้ 3 และ 4 

Variable 
VQ3 VQ4 

Coefficient Prob Coefficient Prob 
C 557,877.1000 0.0023 506,107.2000 0.0242 

YEAR -215.6262 0.0025 -197.8291 0.0244 
REG_C -379.1493 0.6273 -1,162.3950 0.1263 
REG_N 2,046.2100 0.0001 51.7563 0.9281 
REG_NE 1,813.2420 0.0005 -75.6002 0.8972 
REG_S 337.2124 0.5447 -534.4080 0.3874 
GEN_F -787.4145 0.1065 -162.7137 0.7842 
AGE -4.6357 0.9761 197.1779 0.2405 

AGE^2 -0.6285 0.7436 -2.4693 0.2201 
EDU -445.9451 0.2253 174.8742 0.6713 

EDU^2 6.8528 0.6308 -12.8552 0.4225 
WRK 2,873.1230 0.0010 109.8776 0.9052 
INC 0.0633 0.0000 0.0614 0.000 

R-squared 0.0851 0.0681 

 
ตารางที่ 5 ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดมูลค่าการบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์ ประเภทสินคา้ 5 และ 6 

Variable 
VQ5 VQ6 

Coefficient Prob Coefficient Prob 
C 181,340.7000 0.2933 301,973.8000 0.1655 

YEAR -71.8336 0.2875 -118.0251 0.1659 
REG_C -1,207.1470 0.0209 289.9633 0.7099 
REG_N 298.6121 0.4697 645.9747 0.2570 
REG_NE 467.2189 0.2486 365.8830 0.5065 
REG_S 171.3210 0.6841 447.4604 0.5268 
GEN_F -1,147.8410 0.0002 -1,515.7400 0.0016 
AGE 177.4099 0.0922 279.4149 0.0953 

AGE^2 -2.0751 0.1063 -3.6637 0.0793 
EDU 281.8577 0.3168 -297.8775 0.5230 

EDU^2 -10.8808 0.3293 7.1339 0.6888 
WRK 130.9603 0.8232 -279.1758 0.7556 
INC 0.0395 0.000 0.0513 0.000 

R-squared 0.0777 0.0888 
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ตารางที่ 6 ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดมูลค่าการบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์ ประเภทสินคา้ 7 แล 8 

Variable 
VQ7 VQ8 

Coefficient Prob Coefficient Prob 

C 1,065,624.00 0.0000 -166,772.70 0.3622 
YEAR -413.7656 0.0000 67.5619 0.3457 
REG_C -1,437.7560 0.0819 -15.7463 0.9747 
REG_N -792.1548 0.2994 152.3360 0.7598 
REG_NE -50.6061 0.9418 -689.4283 0.2223 
REG_S -1,270.5800 0.0704 198.1719 0.6506 
GEN_F -1,012.0320 0.0536 2.7753 0.9936 
AGE 122.9075 0.5580 120.7619 0.3503 

AGE^2 -2.1793 0.3795 -0.8997 0.5534 
EDU -800.8522 0.0905 -1,004.9110 0.0001 

EDU^2 30.5255 0.1015 43.2677 0.0000 
WRK -208.3248 0.8597 -812.3810 0.2817 
INC 0.0464 0.0000 0.0653 0.0000 

R-squared 0.1212 0.1604 

 
ตารางที่ 7 ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดมูลค่าการบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์ ประเภทสินคา้ 9 แล 10 

Variable 
VQ9 VQ10 

Coefficient Prob Coefficient Prob 
C -57,583.8400 0.8513 618,999.1000 0.1602 

YEAR 22.7836 0.8498 -244.9055 0.1557 
REG_C 90.4901 0.9347 -252.5361 0.8781 
REG_N 864.3124 0.2940 818.6642 0.4478 
REG_NE -168.5490 0.8373 382.0928 0.7444 
REG_S -104.5377 0.9021 1,528.0510 0.2206 
GEN_F -1,622.8450 0.0067 -987.3989 0.3645 
AGE 69.2721 0.7800 120.4759 0.7318 

AGE^2 0.2305 0.9414 -1.6560 0.7128 
EDU 108.7204 0.8672 982.7892 0.2849 

EDU^2 -9.4703 0.7175 -36.4732 0.3032 
WRK 626.1673 0.5788 881.8686 0.6538 
INC 0.0279 0.0375 0.0894 0.0000 

R-squared 0.1332 0.1290 

 
 
 

ตารางที่ 8 ผลการศึกษาปัจจัยก าหนดมูลค่าการบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์ ประเภทสินคา้ 11 
 

Variable 
VQ11 

Coefficient Prob 
C  923,821.5000  0.0011 

YEAR -357.6994  0.0013 
REG_C -1,877.9660  0.0741 
REG_N     1,382.7810  0.0588 
REG_NE     1,104.1660  0.1576 
REG_S        542.2044  0.5245 
GEN_F -2,596.7660  0.0001 
AGE -131.5333  0.5224 

AGE^2           1.3029  0.6070 
EDU -603.7702  0.2392 

EDU^2         16.7913  0.4258 
WRK     4,238.9200  0.0002 
INC           0.0715  0.0000 

R-squared 0.1226 

 

จากผลการศึกษาปัจจัยก าหนดมูลค่าการบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์แยกตามประเภทสินค้า ดังแสดงใน
ตารางที่ 3 ถึงตารางที่ 8 พบว่าในภาพรวมผู้บริโภคช่วงวัย
กลายคนจะบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ทุกประเภทสูง
กว่าผู้บริ โภคช่วงวัยอื่นๆ ผู้บริโภคที่มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาจะบริโภคสนิค้าและบริการออนไลน์ทุกประเภท
ต่ ากว่าผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาอื่นๆ ผู้บริโภคที่มีรายได้
ครอบครัวสูงขึ้นจะบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ทุก
ประเภทสูงขึ้นตามไปด้วย 

เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดแยกตามประเภทสินค้าพบว่า 
สินค้าประเภทที่ 1 เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ 

สินค้าประเภทที่ 3 อุปกรณ์เทคโนโลยี สื่อสาร และถ่ายภาพ 
สินค้าประเภทที่ 4 เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องเสียง สินค้า
ประเภทที่ 5 อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าด้านสุขภาพ สินค้า
ประเภทที่ 10 ซอฟแวร์ต่างๆ และสินค้าประเภทที่ 11 อ่ืนๆ 
ยิ่งเวลาผ่านไปจะบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ประเภทนี้
จะมีแนวโน้มลดลง เพศหญิงจะบริโภคสินค้าประเภทนี้น้อย
กว่าเพศชาย ผู้ทีท่ างานจะบริโภคสินค้าประเภทน้ีมากกว่าคน
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ที่ไม่ได้ท างาน 
สินค้าประเภทที่ 2 หนังสือ และสินค้าประเภทที่ 9 

ของเล่น เกมส์ และของขวัญ ยิ่งเวลาผ่านไปจะบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์ประเภทนี้จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพศหญิง
จะบริโภคสินค้าประเภทนี้น้อยกว่าเพศชาย ผู้ที่ท างานจะ
บริโภคสินค้าประเภทน้ีมากกว่าคนที่ไม่ได้ท างาน 

สินค้าประเภทที่ 6 บันเทิง เครื่องกีฬาและเครื่องเขียน 
และสินค้าประเภทที่ 7 ของใช้ในบ้านและส านักงาน ยิ่งเวลา
ผ่านไปจะบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ประเภทนี้จะมี
แนวโน้มลดลง เพศหญิงจะบริโภคสินค้าประเภทนี้น้อยกว่า
เพศชาย ผู้ที่ท างานจะบริโภคสินค้าประเภทนี้น้อยกว่าคนที่
ไม่ได้ท างาน 

สินค้าประเภทท่ี 8 การสั่งจองบริการต่างๆ ยิ่งเวลาผ่าน
ไปจะบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ประเภทนี้จะมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น เพศหญิงจะบริโภคสินค้าประเภทน้ีมากกว่า
เพศชาย ผู้ที่ท างานจะบริโภคสินค้าประเภทนี้น้อยกว่าคนที่
ไม่ได้ท างาน 

ภาคกลางบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ประเภทที่ 
6 บันเทิง เครื่องกีฬาและเครื่องเขียน มากที่สุด รองลงมาคือ 
สินค้าประเภทที่ 9 ของเล่น เกมส์ และของขวัญ และสินค้า
ประเภทที่ 8 การสั่งจองบริการต่างๆ ตามล าดับ และบริโภค
สินค้าประเภทท่ี 11 อ่ืนๆ น้อยที่สุด 

ภาคเหนือบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ประเภทที่ 
3 อุปกรณ์ เทคโนโลยี  สื่ อสาร และถ่ายภาพ มากที่สุด 
รองลงมาคือ สินค้าประเภทที่ 11 อ่ืนๆ และสินค้าประเภทที่ 
9 ของเล่น เกมส์ และของขวัญ ตามล าดับ และบริโภคสินค้า
ประเภทท่ี 7 ของใช้ในบ้านและส านักงานน้อยที่สุด 

ภาคตะวันอองเฉียงเหนือบริโภคสินค้าและบริการ
ออนไลน์ประเภทที่  3 อุปกรณ์ เทคโนโลยี สื่อสาร และ
ถ่ายภาพ มากที่สุด รองลงมาคือ สินค้าประเภทที่ 11 อื่นๆ 
และสินค้าประเภทที่ 5 อาหาร เครื่องดื่ม และสินค้าด้าน
สุขภาพ ตามล าดับ และบริโภคสินค้าสินค้าประเภทที่ 8 การ
สั่งจองบริการต่างๆ นอ้ยท่ีสุด 

ภาคใต้บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ประเภทที่ 10 
ซอฟแวร์ต่างๆ มากที่สุด รองลงมาคือ สินค้าประเภทที่ 11 
อื่นๆ และสินค้าประเภทที่ 6 บันเทิง เครื่องกีฬาและเครื่อง

เขียน ตามล าดับ และบริโภคสินค้าประเภทที่ 7 ของใช้ใน
บ้านและส านักงาน น้อยที่สุด 

จากการทดสอบเปลี่ยนภูมิภาคฐานของตัวแปรหุ่น
ภูมิภาคพบว่ากรุงเทพมหานครบริโภคสินค้าและบริการ
ออนไลน์ประเภทที่ 2 หนังสือ มากที่สุด รองลงมาคือ สินค้า
ประเภทที่  9 ของเล่น เกมส์ และของขวัญ และสินค้า
ประเภทที่ 6 บันเทิง เครื่องกีฬาและเครื่องเขียน และบริโภค
สินค้าประเภทท่ี 11 อ่ืนๆ น้อยที่สุด 

 
5. สรุป 

พลวัตการเติบโตทางเทคโนโลยีส่งผลให้ประเทศไทย
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลซึ่งมีปริมาณและมูลค่าการค้าขายใน
ระบบออนไลน์รวมทั้งประเทศเพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งมีศักยภาพที่จะเป็นช่องทางการค้า
หลักที่ส าคัญในระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต ในขณะที่ใน
ปัจจุบันการค้าออนไลน์มีการแข่งขันสูง มีประเภทสินค้าที่
หลากหลายมากขึ้นและมีสินค้าราคาถูกวางขายในระบบ
ออนไลน์มากขึ้นกว่าในอดีต ภูมิภาคที่มีมูลค่าการบริโภค
สินค้าและบริการออนไลน์มากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร และ
น้อยที่สุดคือภาคใต้ ในอดีตเพศหญิงมีมูลค่าการบริโภคน้อย
กว่าเพศชาย แต่ในยุคปัจจุบันเพศหญิงกับมีมูลค่าการบริโภค
มากกว่าเพศชาย ผู้บริโภควัยกลางคนมีมูลค่าการบริโภคสูง
ที่สุดทั้งในทุกประเภทสินค้า ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาและ
รายได้ครอบครัวที่สูงจะยิ่งมีมูลค่าการบริโภคสินค้าทุก
ประเภทมากขึ้น คนท่ีท างานมมีูลค่าการบริโภคมากกว่าคนที่
ไม่ท างาน 

ยุคสมัย ระดับการศึกษา และรายได้ที่มากขึ้นส่งผลให้
ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการ
ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ในขณะที่การมีอายุมากขึ้นและการ
ท างานส่งผลให้ความน่าจะเป็นในการตัดสินใจบริโภคสินค้า
และบริการออนไลน์ลดน้อยลง เพศหญิงมีความน่าจะเป็นใน
การในการตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์มากกว่า
เพศชาย ผู้พ านักในภาคเหนือมีความน่าจะเป็นในการ
ตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์มากกว่าภาคอื่นๆ 
ในขณะผู้พ านักในภาคกลางมีความน่าจะเป็นในการตัดสินใจ
บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์น้อยกว่าภาคอื่นๆ 
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สาเหตุที่ประชากรส่วนใหญ่ ในประเทศไทยยังไม่
ตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์เนื่องมาจากการ
กลัวถูกหลอกลวงมากทีสุ่ด รองลงมาคือ การไม่เห็นสินค้าจรงิ 
และขั้นตอนการสั่งซื้อยุ่งยาก ตามล าดับ ในขณะที่สาเหตุจาก
การที่ราคาแพงกว่าหน้าร้าน การกลัวสินค้าสูญหายระหว่าง
ส่ง การต้องรอสินค้า ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวและ
บัตรเครดิต และสาเหตุอื่นๆมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย 

 
6. ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะทางกลยุทธ์การตลาด ผู้ประกอบการที่ค้าขาย
สินค้าและบริการออนไลน์ควรมีสิ่งที่ช่วยส่งเสริมและช่วยเพิ่มความ
มั่นใจเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนี้ ควรก าหนด
เพศหญิงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักและให้ความส าคัญกับการท า
การตลาดต่อเพศหญิงเนื่องจากเพศหญงิมีการบริโภคสูงกว่าเพศชาย 
และควรให้ความส าคัญทางการตลาดต่อกลุ่มคนเจเนอเรช่ันวาย (Y) 
และเจเนอเรช่ันแซด (Z) เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่มีการบริโภคสูงกว่า
กลุ่มคนช่วงอื่นๆ นอกจากนั้นผู้ประกอบการควรสร้างความมั่นใจใน
ร้านค้าและสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่นและมั่นใจ เพื่อ
ไม่ให้ผู้บริโภคกลัวว่าตัวเองจะถูกหลอกลวง ผู้ประกอบการควร
พัฒนาระบบการน าเสนอสินค้าให้เสมือนจริงมากขึ้นเพื่อแก้ปัญหา
การไม่ตัดสินใจบริโภคเนื่องจากการไมเ่ห็นสนิค้าจริง ผู้ประกอบการ
ควรพัฒนาขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าและบริการให้ง่ายและสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อแกป้ัญหาขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้ายุ่งยาก  

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย รัฐบาลควรสร้างมาตรฐานหรือ
กฎหมายเกี่ยวกับการค้าออนไลน์ที่มีคุณภาพและน่าเช่ือถือ อาทิ
เช่น การก าหนดมาตรฐานส าหรับผู้ประกอบการ การขึ้นทะเบียน
ผู้ค้าออนไลน์ และมีกฎหมายเพื่อคุ้มครองให้ผู้บริโภคให้มีความ
มั่นใจและความเช่ือมั่นในการบริโภคสินค้ามากยิ่งขึ้น เพื่อลดสาเหตุ
ปัญหาการถูกหลอกลวงของผู้บริโภคซิ่งเป็นปัญหาหลักในการ
บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจจากการขยายตัวของการค้าออนไลน์ รัฐบาลควรมีการ
จัดการทางด้านระบบการขนส่งสินค้าให้มีความหน้าเช่ือถือมากขึ้น
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และราคาถูกมากขึ้น เพื่อช่วย
ลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าและช่วยให้ผู้บริโภคไม่กังวลเรื่องความ
ล่าช้าในการขนส่งและไม่กลัวว่าสินค้าของตนจะสูญหายระหว่าง
จัดส่ง รัฐบาลควรวางระบบเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตให้กระจายไปยัง

พื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงให้มีอินเทอร์เน็ตใช้อย่างทั่วถึง 
รวมทั้งพัฒนาพื้นที่ท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคสามารถเข้าถึง
และมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น รัฐบาลควรพัฒนาระบบการช าระเงิน
ให้มีความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลทางการเงิน
มากยิ่งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความกังวลทางด้านข้อมูลของผู้บริโภค 
รัฐบาลควรมีระบบการจัดเก็บภาษีรายได้ส าหรับผู้ประกอบการ
ออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อที่จะสามารถน ารายได้จาก
ภาษมีาใช้ในการพัฒนาประเทศด้านอื่น  ๆที่ต้องการพัฒนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ในการศึกษาวิจัยในอนาคต อาจจะ
ศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดจากการวิจัยนี้ โดยเพิ่มการวิเคราะห์ตัวแปร
อื่นๆที่น่าสนใจ อาทิเช่น สาขาวิชาที่เรียน อาชีพ สถานภาพสมรส 
รายได้ส่วนบุคคล เป็นต้น รวมไปถึงการพยากรณ์แนวโน้มการ
บริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ของประเทศไทยในอนาคต การ
เก็บข้อมูลของส านักงานสถิติควรมีการควบคุมผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ตอบรายละเอียดของข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญให้ละเอียดครบถ้วน 
อาทิเช่น อายุ เพศ ระดับการศึกษา และรายได้เป็นต้น การส ารวจ
ควรเพิ่มค าถามปลายเปิดเพื่อให้ค าตอบที่หลากหลายมากขึ้น และ
ควรระบุรายได้และค่าใช้จ่ายแบบเจาะจงมูลค่ามากกว่าการเลือก
มูลค่าเป็นช่วง  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดผลิตภาพของแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย โดยใช้การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 183 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ที่ข้ึนทะเบียน
กับกรมธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และอยู่ในฐานข้อมูลของสถาบันพลาสติก โดยผลการวิจัยพบว่า 1) ขนาดของสถาน
ประกอบการที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างมีนัยส าคัญ โดยสถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ จะมีค่าเฉลี่ยของผลิตภาพแรงงานสูงกว่า สถานประกอบการขนาดเล็ก โดยที่สถาน
ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่มีค่าเฉลี่ยของผลิตภาพแรงงานใกล้เคียงกัน 2) ประเภทกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน
ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของผลิตภาพแรงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ โดย สถานประกอบการที่ใช้กระบวนการอัดรีด มีค่าเฉลี่ย
ของผลิตภาพแรงงานสูงสุด รองลงมาเป็นกระบวนการเป่าฟิล์ม กระบวนการเป่าภาชนะกลวง และกระบวนการฉีด 3) ประเภท
ของอุตสาหกรรมปลายทางที่แตกต่างกันส่งผลให้ค่าเฉลี่ยของผลิตภาพแรงงานแตกต่างกัน โดย สถานประกอบการที่ผลิต
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยของผลิตภาพแรงงานสูงสุด รองลงมาเป็น อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมของใช้ในครัวเรือน เมื่อพิจารณาจ านวนแรงงานกับผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบการ 
โดยส่วนใหญ่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีจ านวนแรงงานอยู่ที่ 20 ถึง 250 คน และสถานประกอบการที่มี
จ านวนแรงงานประมาณ 250 ถึง 1,000 คน มีค่าเฉลี่ยของผลิตภาพแรงงานสูงท่ีสุด 
ค าหลัก  ผลติภาพแรงงาน, อุตสาหกรรมพลาสติก ,กระบวนการผลติพลาสติก 

 
Abstract 

This research aimed to measure the productivity of labor in plastic industries in Thailand. The 
questionnaire data was collected from 183 Thai plastic industry participants registered with the 
Department of Trade in the Ministry of Commerce and in the database of the Plastic Institute of Thailand. 
The results were as follow: 1) There was no statistically significant difference between the size of 
enterprises and the labor productivity in the plastic industries. However, the descriptive data 
demonstrated that the mean of the labor productivity in the medium and large enterprises was higher 
than that of small enterprises. As noticed, medium and large enterprises had the similar mean of the labor 
productivity; 2) There was a significant difference between the types of production process and the labor 

ID096 

377



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

productivity in the plastic industries. The highest mean of the labor productivity was in the extrusion 
process followed by the blown film extrusion process, the blow molding process, and Injection molding 
process; 3) There was a statistically significant difference between types of destination industries and the 
labor productivity in the plastic industries. The highest mean of the labor productivity was on the 
construction industries followed by the packaging industries, automotive Industries, and the household 
industries. When considering the relationship between the number of laborers and the labor productivity 
it can be noticed that there were approximately 20 to 250 laborers in most Thai plastic industries whereas 
the highest mean of the labor productivity was on the plastic enterprises with 250 to 1,000 laborers. 
Keywords:  Labor productivity, plastic industry, Plastic production 
 
1. บทน า 
 อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิต
ที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ
ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตต่อไปเนื่องจากวัสดุพลาสติกนั้นมี
คุณสมบัติที่หลากหลาย สามารถขึ้นรูปได้ง่าย ท าให้วัสดุ
พลาสติกถูกน ามาใช้ทดแทนวัสดุประเภทอื่นๆ เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งอุตสาหกรรมพลาสติกยังเป็นอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่แทรกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมปลายทางต่างๆ เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรม
การแพทย์ อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ฯลฯ  
 โดยเมื่อพิจารณาในภาพรวมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมพบว่า
มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์พลาสติกจากการแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมต่างๆมีมูลค่าสูงถึง 646,320 ล้าน
บาท (สถาบันพลาสติก , 2558) แต่ในขณะเดียวกันเมื่อ
พิจารณาที่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นต่อมูลค่าวัตถุดิบ
พบว่า เพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่าตัว ซึ่งอยู่ในกลุ่มที่ต่ าที่สุดเมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งมูลค่าของผลิตภัณฑ์พลาสติกที่
เพิ่มขึ้นนั้นจะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมปลายทาง 
ชนิดของวัตถุดิบ และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต ในการเพิ่ม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์พลาสติกนั้นต้องอาศัยแรงงานที่มีความรู้
ความสามารถเชิงลึกในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก   
 ปัจจัยแรงงานจึงมีส่วนส าคัญต่ออุตสาหกรรมพลาสติก 
ของไทย เนื่องจากกระบวนการผลิตผลิตภัณพ์พลาสติกส่วน

ใหญ่ จ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถเฉพาะทางของ
แรงงานในการปรับตั้ งเครื่องจักร ในการผลิต เพื่อให้ ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิต  ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพของแรงงาน เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมพลาสติกไทย  
 แต่จากข้อมูลของสถาบันพลาสติกในปี 2558 พบว่ามี
แรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งหมดจ านวน 284 ,171 
คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานด้อยฝีมือ หรือเป็นแรงงานใน
กลุ่ ม ที่ ไม่ มี ค วาม รู้ พื้ น ฐ าน เกี่ ย วกั บ พ ล าสติ ก  ท า ให้
อุตสาหกรรมพลาสติกไทยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน 
 ดังนั้นจากการที่อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรม
สนับสนุนอุตสาหกรรมปลายทางอื่นๆ แต่เนื่องจากปัจจุบัน
อุตสาหกรรมพลาสติกประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่มี
ทักษะฝีมือ ในการวิจัยครั้งนี้จึงได้ศึกษาเพื่อวัดผลิตภาพ
แรงงานของอุตสาหกรรมพลาสติก และท าการเปรียบเทียบ
ผลิตภาพแรงงาน โดยแบ่งสถานประกอบการตัวอย่างเป็น 3 
กลุ่ม จ าแนกตาม 1) ตามขนาดของสถานประกอบการ 2) 
ตามประเภทกระบวนการผลิตหลัก 3 ) ตามประเภทของ
อุตสาหกรรมปลายทาง จากนั้นจึงหาปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับ
ผลิตภาพแรงงาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภาพ
แรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติก โดยเฉพาะปัจจัยการ
ฝึกอบรมที่เป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะฝีมือ
ของแรงงานโดยตรง จากที่กล่าวมาข้างต้น จึงเป็นที่มาของ
การท าการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
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2. วิธีการวิจัย 
2.1 วิธีการเก็บข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้วิธีการเก็บ
ข้อมูลด้วยแบบสอบถาม มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ 
จ านวนสถานประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกที่มีอยู่ใน
ฐานข้อมูลของสถาบันพลาสติก จ านวน 2,456 ราย (สถาบัน
พลาสติก, 2558) ได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ Taro 
Yamane (1967) โดยใช้ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ม
ตัวอย่างร้อยละ 10 จะได้กลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อยจ านวน 96 
ราย วิธีการสุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จะสุ่มตัวอย่างอย่าง
ง่าย โดยก าหนดให้หน่วยตัวอย่างแต่ละหน่วยในประชากรมี
โอกาสที่จะถูกเลือกเท่าๆกัน ซึ่งจากข้อมูลประชากร ดัง
ตารางที่ 1  
 การวิจัยครั้ งนี้ ใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดย เลือกตั วอย่ างจากภาคกลางและภาค
ตะวันออกเนื่องจากมีสัดส่วนสถานประกอบการ 93% และมี
ข้อจ ากัดในด้านการเก็บข้อมูล โดยแบบสอบถามเก็บข้อมูล
ในช่วงเดือนกันยายน 2560 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 เพื่อ
น าข้อมูลมาวัดผลิตภาพแรงงานในปี 2559 โดยเมื่อท าการ
ส ารวจจริงมีผู้ประกอบการตอบแบบสอบถามสมบูรณ์ทั้งสิ้น 
จ านวน 183 ราย 
 
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนของสถานประกอบการตามภูมิภาค 

แบ่งตามภูมภิาค ประชากร ร้อยละ 
เหนือ 30 1.22 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 73 2.97 
กลาง 2,052 83.55 
ตะวันออก 230 9.36 
ตะวันตก 25 1.02 
ใต้ 46 1.87 

รวม 2,456 100 
ที่มา : สถาบันพลาสติก ป ี2558 

 
2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงานเพื่อใช้ในการวัดผลิต
ภาพแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทย 
จากนั้นท าการเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ตามระดับการผลติ ดังนี้ 1) ตามขนาดของสถานประกอบการ 
2) ตามประเภทกระบวนการผลิตหลัก 3) ตามประเภทของ
อุตสาหกรรมปลายทาง  
 ในการศึกษาครั้งนี้จะท าการวิเคราะห์ผลิตภาพแรงงาน
ในอุตสาหกรรมพลาสติก ซึ่งค านวณโดยปรับปรุงจากการ
ค านวณผลิตภาพแรงงานของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
(2550) โดยค านวณได้ดังนี้ 

ผลิตภาพแรงงาน =   
มูลค่าเพิ่ม

จ านวนชั่วโมงการท างาน
 

โดยที่ มูลค่าเพิ่ม = รายได้จากการประกอบกิจการโดยตรง – 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร – ต้นทุนการผลิต + ส่วน
เปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง 
        รายได้จากการประกอบกิจการโดยตรง คือ รายได้จาก
การขายสินค้าและบริการของสถานประกอบการ 
        ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร คือ ค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิน , ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาด ,  ค่าใช้จ่าย
อื่นๆในการขายและบริหาร 
        ต้นทุนการผลิต คือ ค่าวัตถุดิบทางตรง, ค่าวัสดุ
สิ้นเปลือง, ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์, ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
(ไฟฟ้า, น้ าประปา, เชื้อเพลิง), ค่าเช่าท่ีดิน/อาคาร 
  ส่วนเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงคลัง คือ มูลค่าสินค้าคง
คลังในปีปัจจุบันลบด้วยมูลค่าสินค้าคงคลังในปีท่ีผ่านมา 
 จ านวนช่ัวโมงการท างาน = ช่ัวโมงการท างานรวมของ
ของแรงงานใน 1 ป ี
 ดังนั้นจะได้ผลิตภาพแรงงานออกมาในหน่วยของ บาท
ต่อคนต่อช่ัวโมง 
 ซึ่งข้อมูลในหัวข้อดังกล่าวได้มาจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากสถานประกอบการตัวอย่าง 
 จากนั้นจึงน าค่าผลิตภาพแรงงานท่ีค านวณได้มาท าการ
เปรียบเทียบโดยเลือกใช้วิธีทางสถิติแบบการวิเคราะห์ความ
แ ป ร ป ร วน แ บ บ ท า ง เดี ย ว  (One-way ANOVA) ก า ร
เปรียบเทียบผลิตภาพแรงงาน แบ่งเป็น 3 กลุ่มตามระดับการ
ผลิต ดังนี้  1) ตามขนาดของสถานประกอบการ 2 ) ตาม
ประเภทกระบวนการผลิตหลัก 3 ) ตามประเภทของ
อุตสาหกรรมปลายทาง 
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3. ผลการวิจัย 
 ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาทั้ง 183 ราย สามารถ
น ามาค านวณผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยของสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย พบว่า มีผลิตภาพแรงงานรวม 
อยู่ที่ 114.49 บาท/คน-ช่ัวโมง ดังตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาที่
ฝ่ายการผลิตในสถานประกอบการ โดยแรงงานในฝ่ายผลิต 
หมายถึง แรงงานที่ท างานอยู่ในสายการผลิต สนับสนุนการ
ผลิต ซ่อมบ ารุง วางแผนการผลิต เป็นต้น มีผลิตภาพแรงงาน
เฉลี่ยเท่ากับ 124.87 บาท/คน-ช่ัวโมง ส่วนแรงงานนอกฝ่าย
ผลิต หมายถึง แรงงานที่ท างานในส านักงาน ได้แก่ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบุคคล เป็นต้น มีผลิตภาพแรงงาน
เฉลี่ยเท่ากับ 517.84 บาท/คน-ช่ัวโมง จะเห็นได้ว่าผลิตภาพ
แรงงานรวม มีค่าใกล้เคียงกับผลิตภาพแรงงานในฝ่ายผลิต 
เนื่องจากแรงงานส่วนใหญ่ในสถานประกอบการพลาสติก 
เป็นแรงงานในฝ่ายผลิต ในขณะที่ผลิตภาพแรงงานนอกฝ่าย
ผลิต มีค่าสูงที่สุด เนื่องจากการค านวณผลิตภาพแรงงาน
ค านวณจากมูลค่าเพิ่มโดยรวมของสถานประกอบการ หาร
ด้วยจ านวนช่ัวโมงการท างานของแรงงานซึ่ง จ านวนช่ัวโมง
การท างานของแรงงานนอกฝ่ายผลิตมีน้อยกว่าจ านวนช่ัวโมง
การท างานของแรงงานในฝ่ายผลิต ท าให้ผลิตภาพแรงงาน
นอกฝ่ายผลิตมีค่าสูง 
 เมื่ อพิ จารณ าเป ลี่ ยน เที ยบผลิตภาพแรงงาน ใน
อุตสาหกรรมพลาสติกกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของประเทศ 
(ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
(ฉบับที่ 9), 2561) สูงสุดที่ 330 บาท/วัน พบว่า ผลิตภาพ
แรงงานเฉลี่ยต่อ 1 วัน ของสถานประกอบการพลาสติกไทย
อยู่ที่ 915.92 บาท ต่อวัน ซึ่งสูงกว่า อัตราค่าจ้างขั้นต่ าของ
ประ เทศไทย  อยู่ ป ระมาณ  2.7 เท่ า แสดงให้ เห็ นว่ า
อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการ
ผลิตค่อนข้างสูง 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ผลิตภาพแรงงานในภาพรวม 

 
 
 ผลการเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย โดยจ าแนกตามขนาดของสถานประกอบการ 
 การจ าแนกขนาดของสถานประกอบการ ได้จ าแนก
ตามค าจ ากัดความของส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (สสว.) โดยสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
หมายถึงสถานประกอบการที่มีจ านวนแรงงานมากกว่า 200 
คน  สถานประกอบ การขนาดกลาง หมายถึ งสถาน
ประกอบการที่มีจ านวนแรงงาน 50 คน ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 
200 คน และ สถานประกอบการขนาดเล็ก หมายถึงสถาน
ประกอบการที่มีจ านวนแรงงานน้อยกว่า 50 คน จากข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างพบว่ามีสถานประกอบการขนาดใหญ่สูงสุด
จ านวน 70 ราย รองลงมาได้แก่สถานประกอบการขนาด
กลางจ านวน 63 ราย และสถานประกอบการขนาดเล็ก
จ านวน 50 ราย ผลการค านวณผลิตภาพแรงงานจ าแนกตาม
ขนาดของสถานประกอบการ พบว่า เมื่อพิจารณาผลิตภาพ
แรงงานของแรงงานในฝ่ายผลิต สถานประกอบการขนาด
กลางมีค่าเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานสูงสุดมีค่า 133.64 บาท/
คน-ช่ัวโมง รองลงมาได้แก่ สถานประกอบการขนาดใหญ่ มี
ค่า 123.47 บาท/คน-ช่ัวโมง และสถานประกอบการขนาด
เล็ก มีค่า 110.78 บาท/คน-ช่ัวโมง เมื่อพิจารณาผลิตภาพ
แรงงานของแรงงานนอกฝ่ายผลิต สถานประกอบการขนาด
ใหญ่มีค่าเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานสูงสุด มีค่า 672.11 บาท/
คน-ช่ัวโมง รองลงมาได้แก่ สถานประกอบการขนาดเล็ก มีค่า 
467.07 บาท/คน-ช่ัวโมง และสถานประกอบการขนาดกลาง 
มีค่า 386.71 บาท/คน-ช่ัวโมง เมื่อพิจารณาผลิตภาพแรงงาน
ของแรงงานรวมทั้งสถานประกอบการ สถานประกอบการ
ขนาดกลางมีค่าเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานสูงสุด มีค่า 117.95 
บาท/คน-ช่ัวโมง รองลงมาได้แก่ สถานประกอบการขนาด
ใหญ่ มีค่า 115.44 บาท/คน-ช่ัวโมง และสถานประกอบการ
ขนาดเล็ก มีค่า 108.81 บาท/คน-ช่ัวโมง ดังตารางที่ 3 จะ

แบ่งตามฝ่าย
จ านวนสถาน
ประกอบการ

ผลิตภาพแรงงาน
(บาท/คน-ช่ัวโมง)

ในฝ่ายผลิต 183 124.87
นอกฝ่ายผลิต 183 517.84
รวม 183 114.49
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เห็นได้ว่าผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติก เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบตามขนาดของสถานประกอบการ โดย
ใช้วิธีทางสถิติแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดี ย ว  (One-way ANOVA) พ บ ว่ า ข น า ด ข อ งส ถ า น
ประกอบการที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อค่าเฉลี่ยของผลิตภาพ
แรงงานอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งผลิตภาพแรงงานในฝ่ายผลิต 
นอกฝ่ายผลิต และผลิตภาพรวม เนื่องจากสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีการใช้เทคโนโลยีในการผลิต
ไม่แตกต่างกันมาก ทั้งสถานประกอบการขนาดเล็ก ขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ท าให้จ านวนแรงงานที่เพิ่มขึ้นไม่ได้
ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นโดยตรง และเมื่อพิจารณา
ค่าผลิตภาพแรงงานรวมและผลิตภาพแรงงานในฝ่ายผลิต 
พบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน ซึ่งสถานประกอบการขนาดกลางมีค่า
ผลิตภาพแรงงานสูงสุด ซึ่งใกล้เคียงกับสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ และสถานประกอบการขนาดเล็กมีค่าผลิตภาพ
แรงงานต่ าสุด แสดงให้เห็นว่าจ านวนแรงงานที่เหมาะสมใน
สถานประกอบพลาสติกอยู่ท่ีประมาณ 50 ถึง 200 คน  
 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงาน โดยจ าแนกตามตาม  
  ขนาดของสถานประกอบการ 

 
  

 ผลการเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรม 
พลาสติกไทย โดยจ าแนกตามกระบวนการผลิตหลักของ
สถานประกอบการ 
 จ านวนสถานประกอบการเมื่อจ าแนกตามกระบวนการ
ผลิตหลักของสถานประกอบการ พบว่า สถานประกอบการที่
มีกระบวนการฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการผลิตหลัก มี
จ านวนสูงสุด 90 ราย รองลงมาเป็น กระบวนการเป่าฟิล์ม 
50 ราย กระบวนการอัดรีด 26 ราย กระบวนการเป่าภาชนะ
กลวง 25 ราย และกระบวนการอื่นๆ 39 ราย โดยสถาน
ประกอบการ 1 แห่ง สามารถมีกระบวนการผลิตหลัก

มากกว่า 1 กระบวนการ ผลการค านวณผลิตภาพแรงงาน
จ าแนกตามกระบวนการผลิตหลักของสถานประกอบการ 
พบว่า เมื่อพิจารณาผลิตภาพแรงงานของแรงงานในฝ่ายผลิต 
สถานประกอบการที่ใช้กระบวนการอัดรีดเป็นกระบวนการ
ผลิตหลักมีค่าเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานสูงสุด มีค่า 160.61 
บาท/คน-ช่ัวโมง รองลงมาได้แก่ กระบวนการผลิตอื่นๆ มีค่า 
157.77 บาท/คน-ช่ัวโมง กระบวนการเป่าฟิล์ม มีค่า 118.96 
บาท/คน-ช่ัวโมง กระบวนการเป่าภาชนะกลวง มีค่า 106.25 
บาท/คน-ช่ัวโมง และกระบวนการฉีดพลาสติก มีค่า 94.91 
บาท/คน-ช่ัวโมง เมื่อพิจารณาผลิตภาพแรงงานของแรงงาน
นอกฝ่ายผลิต สถานประกอบการที่ใช้กระบวนการอัดรีดเป็น
กระบวนการผลิตหลักมีค่าเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานสูงสุด มีค่า 
713.88 บาท/คน-ช่ัวโมง รองลงมาได้แก่ กระบวนการเป่า
ฟิล์ม มีค่า 606.84 บาท/คน-ช่ัวโมง กระบวนการผลิตอื่นๆ มี
ค่า 573.31 บาท/คน-ช่ัวโมง กระบวนการฉีด มีค่า 392.17 
บาท/คน-ช่ัวโมง และกระบวนการเป่าภาชนะกลวง มีค่า 
380.55 บาท/คน-ช่ัวโมง เมื่อพิจารณาผลิตภาพแรงงานของ
แรงงานรวมทั้งสถานประกอบการ สถานประกอบการที่ใช้
กระบวนการอัดรีดเป็นกระบวนการผลิตหลักมีค่าเฉลี่ยผลิต
ภาพแรงงานสูงสุด มีค่า 149.03 บาท/คน-ช่ัวโมง รองลงมา
ได้แก่ กระบวนการผลิตอื่นๆ มีค่า 139.97 บาท/คน-ช่ัวโมง 
กระบวนการเป่ าฟิล์ม มีค่ า 109.72 บาท/คน -ช่ัวโมง 
กระบวนการเป่าภาชนะกลวง มีค่า 100.36 บาท/คน-ช่ัวโมง 
และกระบวนการฉีด มีค่า 91.50 บาท/คน-ช่ัวโมง ดังตารางที่ 
4 จะเห็นได้ว่า ผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติก 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามกระบวนการผลิตหลักของ
สถานประกอบการ โดยใช้วิธีทางสถิติแบบการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่าความ
แตกต่างของกระบวนการผลิตหลักของสถานประกอบการ 
ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ที่
ระดับความเชื่อมั่น 90% ทั้งผลิตภาพของแรงงานในฝ่ายผลิต 
และผลิตภาพแรงงานรวม เนื่องจากกระบวนการผลิตแต่ละ
กระบวนการมีเทคโนโลยี และขั้นตอนในการผลิตที่แตกต่าง
กัน กระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงท าให้ใช้แรงงานต่อ
หน่วยการผลิตน้อย แต่ได้ผลผลิตจ านวนมากส่งผลให้ผลิต
ภาพแรงงานมีค่าสูง โดยเมื่อพิจารณาผลิตภาพแรงงานรวม

ในฝ่ายผลิต นอกฝ่ายผลิต รวม
ขนาดเล็ก 50 110.78 467.07 108.81
ขนาดกลาง 63 133.64 386.71 117.95
ขนาดใหญ่ 70 123.47 672.11 115.44

F 0.3238 1.4531 0.0863
P-value 0.7238 0.2366 0.9174

ขนาดสถาน
ประกอบการ

จ านวน
ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน-ช่ัวโมง)

ANOVA Test
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พบว่า สถานประกอบการที่ ใช้กระบวนการอัดรัดเป็น
กระบวนการผลิตหลักมีค่ าผลิตภาพแรงงาน สู งกว่า 
กระบวนการฉีด  กระบวนการเป่ าภาชนะกลวง และ
กระบวนการเป่าฟิล์ม เนื่องจาก กระบวนการอัดรีดเป็น
กระบ วนการขึ้ น รู ป แบ บ ต่ อ เนื่ อ ง  ท า ให้ ข อ งเสี ย ใน
กระบวนการผลิตมีน้อย มีการใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงท า
ให้ใช้แรงงานในการควบคุมเครื่องจักรจ านวนน้อย แต่ต้อง
เป็นแรงงานระดับสูงมีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง ท าให้
มูลค่าเพิ่มต่อแรงงานมีค่าสูง เมื่อพิจารณาที่กระบวนการขึ้น
รูปอื่นๆ ซึ่ ง มีค่ าผลิตภาพแรงงานสูงรองลงมา พ บว่า 
กระบวนการขึ้นรูปอื่นๆนั้น ส่วนใหญ่เป็นการขึ้นรูปพลาสติก
แบบเฉพาะ เช่น กระบวนการลามิเนต กระบวนการผลิตโฟม 
กระบวนการคอมโพสิท เป็นต้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง และมีสถานประกอบการจ านวนน้อย ท าให้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้จึงมีมูลค่าสูงกว่ากระบวนการผลิต
โดยทั่วไป ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานในกลุ่มนี้จึงมาค่าสูง เมื่อ
พิจารณาทีก่ระบวนการเป่าฟิล์มและกระบวนการเป่าภาชนะ
กลวง พบว่าเป็นกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ท าให้มีของ
เสียที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการน้อย โดยผลิตภัณฑ์หลัก
ที่ได้จากกระบวนการขึ้นรูป 2 ประเภทนี้คือ ถุงพลาสติก 
และขวดพลาสติก ประเภทต่างๆ  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้
งานเป็นจ านวนมาก แต่มูลค่าของผลิตภัณฑ์ต่ า ผลิตภาพ
แรงงานในกลุ่มนี้จึงขึ้นอยู่กับปริมาณในการผลิต และเมื่อ
พิจารณาที่กระบวนการฉีด พบว่ามีจ านวนสถานประกอบการ
จ านวนมากที่สุด แต่มีผลิตภาพแรงงานต่ าที่สุด เป็นผลมา
จาก กระบวนการฉีดเป็นกระบวนการที่สามารถขึ้นรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายรูปแบบ ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ า
ผู้ประกอบการเข้าถึงได้ง่าย ท าให้มีสถานประกอบการในกลุ่ม
นี้จ านวนมาก จึงมีคู่แข่งมากตามไปด้วย และกระบวนการฉีด
เป็นการขึ้นรูปแบบกะ (Batch) ท าให้ใช้แรงงานในการผลิต 
จ าน วน ม าก  ผลิ ตภ าพ แรงงาน จึ งขึ้ น อยู่ กั บ ค วาม รู้
ความสามารถของแรงงานในการปรับตั้งเครื่องจักรในการ
ผลิต ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยเป็น
แรงงานที่ ไม่ ได้มีความรู้ เฉพาะทางเกี่ยวกับการขึ้นรูป
พลาสติก ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานของสถานประกอบการที่
ใช้กระบวนการฉีดเป็นกระบวนการผลิตหลักมีค่าต่ าที่สุด 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงาน โดยจ าแนกตาม 
  กระบวนการผลิตหลักของสถานประกอบการ 

 
 

 ผลการเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรม
พลาสติกไทย โดยจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมปลายทาง 
 จ านวนสถานประกอบการเมื่อจ าแนกกลุ่มอุตสาหกรรม
ปลายทาง พบว่า สถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีจ านวนสูงสุด 76 ราย รองลงมา
เป็น อุตสาหกรรมของใช้ในครัวเรือน 51 ราย อุตสาหกรรม
ก่ อ ส ร้ า ง  22  ราย  อุ ต ส าห กรรม ยาน ยน ต์  1 3  ราย 
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 12 ราย อุตสาหกรรมสิ่ง
ทอ 8 ราย และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ 18 ราย โดยสถาน
ประกอบการ 1 แห่ง สามารถมีผลิตผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมปลายทางมากกว่า 1 กลุ่ม ผลการค านวณผลิต
ภาพแรงงานจ าแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมปลายทาง พบว่า 
เมื่อพิจารณาผลิตภาพแรงงานของแรงงานในฝ่ายผลิต สถาน
ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างมี
ค่าเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานสูงสุด มีค่า 216.53 บาท/คน-
ช่ัวโมง รองลงมาได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  มีค่า 
135.08 บาท/คน-ช่ัวโมง กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีค่า 
132.60 บาท/คน -ช่ัวโมง กลุ่มอุตสาหกรรมของใช้ใน
ครัวเรือน มีค่า 99.93 บาท/คน-ช่ัวโมง กลุ่มอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ อิ เลคทรอนิกส์  96.96  บาท/คน -ช่ัวโมง กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอื่นๆ  90.91 บาท/คน -ช่ั วโมง และกลุ่ ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 82.81 บาท/คน-ช่ัวโมง เมื่อพิจารณา
ผลิ ตภ าพแรงงานของแรงงาน นอกฝ่ ายผลิ ต  ส ถาน
ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างมี
ค่าเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานสูงสุด มีค่า 939.48 บาท/คน-

ในฝ่ายผลิต นอกฝ่ายผลิต รวม
กระบวนการฉีด 90 94.91 392.17 91.50
กระบวนการเป่า
ภาชนะกลวง

23 106.25 380.55 100.36

กระบวนการเป่าฟล์ิม 49 118.96 606.84 109.72
กระบวนการอดัรีด 26 160.61 713.88 149.03
กระบวนการขึน้รูป
อืน่ๆ

37 157.77 573.31 139.97

F 2.0346 0.8385 2.1870
P-value 0.0906 0.5021 0.0714

กระบวนการผลิต
หลัก

จ านวน
ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน-ช่ัวโมง)

ANOVA Test
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ช่ัวโมง รองลงมาได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีค่า 
691.82 บาท/คน -ช่ัวโมง กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ มีค่า 
359.88 บาท/คน -ช่ัวโมง กลุ่มอุตสาหกรรมของใช้ใน
ครัวเรือน 342.35 บาท/คน-ช่ัวโมง กลุ่มอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ มีค่า 339.92 บาท/คน -ช่ัวโมง กลุ่มอุตสาหกรรม
อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ 294.07 บาท/คน-ช่ัวโมง และกลุ่ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 217.57 บาท/คน-ช่ัวโมง  เมื่อพิจารณา
ผลิ ตภาพแรงงานรวมทั้ งสถานประกอบการ สถาน
ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างมี
ค่าเฉลี่ยผลิตภาพแรงงานสูงสุด มีค่า 195.70 บาท/คน-
ช่ัวโมง รองลงมาได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีค่า 
122.06 บาท/คน-ช่ัวโมง กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีค่า 
115.48 บาท/คน -ช่ัวโมง กลุ่มอุตสาหกรรมของใช้ใน
ครัวเรือน 95.38 บาท/คน-ช่ัวโมง กลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์
อิ เล คท รอนิ กส์  มี ค่ า  89 .55  บ าท /คน -ช่ั ว โม ง กลุ่ ม
อุตสาหกรรมอื่นๆ 89.45 บาท/คน -ช่ั วโมง และกลุ่ ม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ 80.45 บาท/คน-ช่ัวโมง  ดังตารางที่ 5 
จะเห็นได้ว่า ผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติก เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบตามกลุ่มอุตสาหกรรมปลายทาง โดยใช้
วิธีทางสถิติแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-way ANOVA) พบว่าความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ใน
อุตสาหกรรมปลายทาง ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับความเช่ือมั่น 90% ทั้งผลิตภาพของ
แรงงานในฝ่ายผลิต และผลิตภาพรวม เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์
ในอุตสาหกรรมปลายทาง แต่ละอุตสาหกรรมมีมูลค่าเพิ่มต่อ
ต้นทุนของวัตถุดิบที่แตกต่างกัน การใช้เทคโนโลยี การใช้
กระบวนการผลิต ความรู้ความสามารถของแรงงานในการ
ผลิต รวมถึงมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน  
ส่งผลให้ผลิตภาพแรงงานแตกต่างกัน โดยเมื่อพิจารณาผลิต
ภาพแรงงานรวมพบว่า สถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์
ในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีค่าผลิตภาพแรงงาน ทีสู่งมาก  
เนื่องจาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยสูง ใช้กระบวนการ
ผลิตที่ซับซ้อน ใช้เทคโนโลยี การผลิตขั้นสูง ใช้แรงงานที่มี
ความรู้ความสามารถสูง ใช้วัตถุดิบพลาสติกเกรดวิศวกรรม 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าพลาสติกทั่วไป และผลิตภัณฑ์ต้อง
ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ท าให้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้

มีมูลค่าเพิ่มต่อแรงงานสูง เมื่อพิจารณาที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ มีค่าผลิตภาพแรงงานค่อนข้างสูง 
เนื่องจาก กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ส่วนใหญ่จะผลิตด้วย
กระบวนการเป่าฟิล์ม และกระบวนการเป่าภาชนะกลวง ซึ่ง
เป็นกระบวนการขึ้นผลิตแบบต่อเนื่อง ท าให้มีของเสียที่
เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการน้อย และผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่
เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับอาหารและเครื่องดื่ม จึงต้องมี
มาตรฐานรับรองผลิตภัณ ฑ์  ใช้ เทคโนโลยีมาควมคุม
กระบวนการผลิต ท าให้ใช้แรงงานน้อย ใช้วัตถุดิบพลาสติก
เกรดอาหาร ซึ่งมีความปลอดภัยไม่เป็นพิษกับอาหารและไม่
เป็นอันตรายกับร่างกายมนุษย์ เมื่อพิจารณาที่ผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ มีค่าผลิตภาพแรงงานค่อนข้างสูง 
เนื่องจาก กระบวนการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ต้องได้การ
รับรองมาตรฐาน กระบวนการผลิตมีรูปแบบชัดเจน และต้อง
ใช้เครื่องจักรที่มีความแม่นย าสูง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑท์ี่มีขนาด
แม่นย า ใช้แรงงานในการผลิตน้อย สถานประกอบการทั่วไป
ไม่สามารถผลิตได้ สถานประกอบการที่ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 
ต้องได้รับการยอมรับจากบริษัทผลิตรถยนต์ก่อนที่จะผลิต
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ เมื่อพิจารณาที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของใช้
ในครัวเรือน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีช่วงของผลิตภัณฑ์ที่กว้าง โดยมี
ผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เกรดดี ที่มีราคาสูง ไปจนถึง เกรดล่าง ที่มี
ราคาต่ า ท าให้เฉลี่ยแล้วผลิตภาพแรงงานอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยเมื่อพิจารณาที่ผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือนเกรดดี 
จะมีผลิตภาพแรงงานค่อนข้างสูง เนื่องจาก เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ใช้เทคโนโลยีในการควบคุมการผลิต ท าให้ใช้แรงงานน้อย ใช้
วัตถุพลาสติกเกรดดีในการผลิต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายโดยเน้น
ไปที่ผู้มีรายได้ปานกลางถึงสูง ผลิตภัณฑ์จึงมีราคาสูง สมบัติ
คงทน ถาวร ใช้งานได้นาน และเมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ของ
ใช้ในครัวเรือนเกรดล่าง จะมีผลิตภาพแรงงานต่ า เนื่องจาก 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องการความแม่นย าในการผลิต ผลิตโดย
เน้นปริมาณ ใช้วัตถุดิบพลาสติกเกรดรีไซเคิลมาผสม คุณภาพ
ผลิตภัณฑ์จึงต่ า ใช้งานได้ไม่นาน ใช้แรงงานในการผลิตสูง  
เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ ซึ่งตามทฤษฎี
แล้ว น่าจะมีผลิตภาพแรงงานสูง แต่ผลปรากฏว่า มีผลิตภาพ
แรงงานอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึง ค่อนข้างต่ า เนื่องจาก  
สถานประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทยส่วนใหญ่ 
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ไม่ได้ผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ เป็นหลัก โดยมีการผลิต
ร่วมกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอื่นๆ ท าให้ผลิตภาพแรงงานเฉลี่ย
ของสถานประกอบการไม่สูงมาก และการรับจ้างผลิตอุปกรณ์
อิเลคทรอนิกส์ เป็นการรับจ้างช่วงผลิตสินค้า (Original 
Equipment Manufacturer, OEM) จากบ ริษั ท เจ้ าขอ ง   
แบรนด์  ท าให้ผู้ประกอบการไทย โดนกดราคาขายลงมา อีก
ทั้งสถานประกอบการที่เป็นผู้น าในการผลิตช้ินส่วนอุปกรณ์ 
อิเลคทรอนิกส์ ในประเทศไทย ไม่ได้รับการส ารวจอยู่ในกลุ่ม
ตัวอย่าง ท าให้ค่าผลิตภาพแรงงานต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ใน
ส่วนของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เหลือ มีจ านวน
โรงงานที่ได้รับการส ารวจค่อนข้างน้อย จึงไม่สามารถน ามา
วิเคราะห์เป็นตัวแทนผลิตภาพแรงงานในกลุ่มนั้นๆ ได้ 
 
ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงาน โดยจ าแนกตามกลุ่ม 
  อุตสาหกรรมปลายทาง 

 
 
 เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของจ านวนแรงงานกับผลิต
ภาพแรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย ดัง รูปที่ 1 พบว่า 
โดยส่วนใหญ่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
จะมีจ านวนแรงงานประมาณ 20 -250 คน โดยสถาน
ประกอบที่ที่ผลิตด้วยกระบวนการฉีด ผลิตภาพแรงงานจะ
เพิ่มขึ้นเมื่อจ านวนแรงงานเพิ่มขึ้น และจะลดลงเมื่อจ านวน
แรงงานมากเกินไป กระบวนการอัดรีดพลาสติกมีผลิตภาพ
แรงงานในภาพรวมสูงที่สุด และเป็นกระบวนการที่ใช้แรงงาน
น้อยที่สุด สถานประกอบการที่มีจ านวนแรงงานประมาณ 
250 ถึง 1,000 คน มีผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยสูงที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 1 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างจ านวนแรงงานกับผลิตภาพ  
     แรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

 
4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาผลิตภาพแรงงานในอุตสาหกรรม
พลาสติกไทยของสถานประกอบการพลาสติกไทย ทั้ง 183 
ราย พบว่า มีค่าผลิตภาพแรงงานรวม อยู่ที่ 114.49 บาท/
คน-ช่ัวโมง เมื่อเทียบกับอัตราค่าจ้างขั้นต่ าของประเทศไทย 
330 บาท/วัน พบว่า ผลิตภาพแรงงานมีค่ามากกว่าอัตรา
ค่าจ้างข้ันต่ าของประเทศไทย อยู่ท่ีประมาณ 2.7 เท่า 
 ผลการเปรียบเทียบผลิตภาพแรงงานของสถาน
ประกอบการพลาสติก เมื่อจ าแนกกลุ่มตามระดับการผลติ จะ
เห็นว่า 

-  ขนาดของสถานประกอบการส่งผลต่อผลิตภาพ
แรงงานในอุตสาหกรรมพลาสติกค่อนข้างน้อย โดยสถาน
ประกอบการขนาดกลางจะมีผลิตภาพแรงงานสูงกว่า สถาน
ประกอบการขนาดเล็กและขนาดใหญ่เล็กน้อย และสถาน
ประกอบการขนาดเล็กและสถานประกอบการขนาดใหญ่มี
ผลิตภาพแรงงานใกล้เคียงกัน 

-  สถานประกอบการที่ ใช้กระบวนการอัดรีดเป็น
กระบวนการผลิตหลัก จะมีผลิตภาพแรงงานสูงสุด รองลงมา
เป็นกระบวนการผลิตอื่นๆ กระบวนการเป่าฟิล์มพลาสติก 
กระบวนการเป่าภาชนะกลวง และกระบวนการฉีดพลาสติก 
เนื่องจากกระบวนการอัดรีดพลาสติกเป็นกระบวนการขึ้นรูป
แบบต่อเนื่อง กระบวนการผลิตค่อนข้างนิ่ง ท าให้มีของเสียใน

ในฝ่ายผลิต นอกฝ่ายผลิต รวม

กอ่สร้าง 22 216.53 939.48 195.70

อปุกรณ์อเิลคทรอนิกส์ 12 96.96 294.07 89.55

ยานยนต์ 13 135.08 339.92 115.48

ของใช้ในครัวเรือน 51 99.93 342.35 95.38

บรรจุภัณฑ์ 76 132.60 691.82 122.06

ส่ิงทอ 8 82.81 217.57 80.45

กลุ่มอตุสาหกรรมอืน่ๆ 18 90.91 359.88 89.45

F 2.0592 1.6434 2.3938

P-value 0.0598 0.1371 0.0297

กลุ่มอุตสาหกรรม
ปลายทาง

จ านวน
ผลิตภาพแรงงาน (บาท/คน-ช่ัวโมง)

ANOVA Test
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กระบวนการน้อย ใช้แรงงานจ านวนน้ อย  ในขณ ะที่
กระบวนการฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการขึ้นรูปแบบกะ ซึ่ง
ผลิตช้ินงานเป็นรอบๆ ขึ้นรูปแบบไม่ต่อเนื่องท าให้ต้องใช้
แรงงานในการคุมเครื่องจักร ซึ่งแรงงานส่วนใหญเป็นแรงงาน
ที่ไม่มีความรู้ในการปรับตั้งค่าเครื่องฉีดที่ถูกต้องตามทฤษฎี 
ท าให้มีของเสียในการผลิต  

-  ส ถ าน ป ระก อบ ก ารที่ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใน ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมก่อสร้าง มีผลิตภาพแรงงานสูงกว่า กลุ่ม
อุตสาหกรรมอื่นๆ เนื่องจากการผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ต้อง
อาศัยเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่สูง ต้องลงทุนสูง ใช้แรงงาน
จ านวนน้อยแต่แรงงานต้องมีประสิทธิภาพในการควบคุม
เครื่องจักรและเทคโนโลยทีี่ใช้ในการผลิต ผลิตภัณฑ์ต้องไดร้บั
การรับรองมาตรฐาน ใช้วัตถุกิบพลาสติกที่มีคุณภาพสูง ซึ่ง
โดยรวมสถานประกอบการที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้
ได้จะต้องมีการลงทุนที่สูง มีคู่แข่งในการผลิตที่น้อยท าให้
สามารถของผลิตภัณฑ์ได้ในราคาที่สูง ส่งผลให้ผลิตภาพ
แรงงานของสถานประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้มีค่า
สูงมาก 

จากการพิจารณาจ านวนแรงงานกับผลิตภาพแรงงาน
ของสถานประกอบการ จ าแนกย่อยตามกระบวนการผลิต
หลักของสถานประกอบการพบว่า โดยส่วนใหญ่สถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย มีจ านวนแรงงาน
อยู่ที่ 20 ถึง 250 คน และสถานประกอบการที่มีจ านวน
แรงงานประมาณ 250 ถึง 1,000 คน มีผลิตภาพแรงงาน
เฉลี่ยสูงที่สุด 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. ส าหรับสถานประกอบการที่ใช้กระบวนการฉีด
พลาสติกเป็นกระบวนการผลิตหลัก  ซึ่งมีจ านวนสถาน
ประกอบการอยู่มากที่สุด ควรมีการพัฒนาบุคคลากรในการ
ผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อแรงงานมีความรู้เฉพาะ
ทางมากขึ้นจะส่งผลให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ของเสียในการผลิตลดลง ผลิตภาพแรงงานก็จะมากขึ้น
ตามไปด้วย 

2. ภาครัฐบาล ควรส่งเสริมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัด
หลักสูตรอบรมระยะสั้น หรือหลักสูตรปวช และ ปวส ใน
สาขาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกโดยตรง เป็นการเพิ่มอุปทาน

แรงงานที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เพราะในปัจจุบัน
การศึกษาระดับอาชีวศึกษาของประเทศไทยยังไม่ได้มีการ
เปิดการเรียนการสอน อย่างจริงจังในสาขาวิชาชีพนี้  จึง
จ าเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง 
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาระยะยาว ให้กับการขาดแคลนแรงงาน
เฉพาะทาง ในอุตสาหกรรมพลาสติกไทย 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. ศึกษาผลิตภาพแรงงาน โดยเก็บข้อมูลตามสัดส่วน
ขนาดสถานประกอบการจริง เนื่องจากสถานประกอบการ
ส่วนใหญ่ ในประเทศไทย เป็นขนาด SMEs เพื่อท าให้ได้ค่า
ผลิตภาพแรงงานใกล้เคียงกับค่าจริงมากขึ้น 
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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันสังคมไทยมีวัฒนธรรมหรือค่านิยมการบริโภคที่ฟุ้งเฟ้อ ท าให้ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันสูงขึ้น เมื่อมี
ความต้องการมากขึ้นแต่ไม่มีเงินทองมากพอก็น าไปสู่การเป็นหนี้สินโดยการกู้ยืมเงินที่ตนเองจะต้องใช้คืนในอนาคตน ามาใช้  
ในปัจจุบัน หากไม่มีเงินมาใช้หนี้ส่งผลให้ต้องเดือดร้อนก่อหนี้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาและส่งผลกระทบ
ในด้านอื่นๆติดตามมากมาย ข้าราชการจ านวนมากเป็นหนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้สหกรณ์เนื่องค่อนข้างจากอนุมัติง่ายและ  
ได้วงเงินท่ีสูงกว่าสถาบันการเงินอื่นๆทั่วไป การวิจัยนี้มุ่งเน้นไปที่การศึกษาสถานการณ์การเป็นหนี้ ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นหนี้
และผลกระทบที่เกิดจากการเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ของข้าราชการทหารช้ันประทวน 
การวิจัยใช้ข้อมูลทุติยภูมิจากฐานข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด จ านวน 3,204 คน 
และข้อมูลปฐมภูมิจากสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มประชากรเดียวกันมาจ านวน 50 คน  การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้การทดสอบ
สมมติฐานทางสถิติร่วมกับการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  การวิเคราะห์เชิงปริมาณเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่าประชากรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 62 มีภาระหนี้สินเฉลี่ยประมาณ 1.5 ล้านบาท ความแตกต่างทาง 
เพศ เหล่าทัพ และศาสนา ไม่มีผลต่อมูลค่าการเป็นหนี ้เมื่อประชากรมีอายุมากข้ึน ช้ันยศสูงขึ้น และการสมรส ส่งผลให้มูลค่า
การกู้ยืมเงินเพิ่มมากขึ้น  ในขณะที่ระดับการศึกษาสูงขึ้นและผู้ที่มีปัจจัยเงินเดือนมากขึ้นจะส่งผลให้มีมูลค่าการกู้ยืมเงินลดลง 
สาเหตุส าคัญที่มีผลต่อการเป็นหนี้ ได้แก่ การท าธุรกิจส่วนตัว การซื้อบ้าน และการซื้อที่ดิน ตามล าดับ โดยที่ประชากรบางส่วน
มีการกู้ฉุกเฉินเพื่อการใช้จ่ายส่วนตัวและการซ่อมแซมบ้าน การเป็นหนี้นอกจากส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่สูงข้ึนแล้ว
ยังส่งผลกระทบต่อปัญหาครอบครัว ปัญหาสุขภาพกาย ปัญหาสุขภาพจิต และปัญหาประสิทธิภาพการท างานลดลง อีกด้วย 
ค าหลัก  ภาระหนี้สิน, ข้าราชการ, สหกรณ์ออมทรัพย์, กองบัญชาการกองทัพไทย, นายทหารช้ันประทวน 
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Nowadays, Thai society has a culture or social value about extravagant consumption which affect to their 
cost of living and daily life expenses increase. When they have higher demand but don't have money 
enough, it can lead to be debt by taking on loan that they have to pay back in the future to use before in 
the present. If they are unable to pay the debt, it will affect to be double trouble by taking extra a loan. It 
is solving problem by making more problem and it will have effect in many ways later. Many government 
officers are in debt, especially with the savings and credit cooperative limited because easy to approve 
and get a higher limit loan than other financial institutions. This research focuses on exploring situation of 
debt, factors affecting debt and the impact of debt on Royal Thai Armed Forces Headquarters Savings and 
Credit Cooperative Limited of noncommissioned officers. This research use secondary data from the 
database of the Royal Thai Armed Forces Headquarters Savings and Credit Cooperative Limited in amount 
of 3,204 officers and the primary data got from In-depth interview with 50 officers from the same 
population group. The quantitative data was analyzed by applying the statistical hypothesis test together 
with descriptive statistics. The qualitative data applied the content analysis. The result of this research 
found that most population about 62 percent has a debt average about 1.5 million Baht. The differences 
of gender, army and religion don’t affect to the debt value. When the population is older, higher rank and 
marriage, it affects to the value of taking on loan increased, while the population who is higher level in 
education and higher salary resulted to take on loan lower. The important factors that affect to be in debt 
are personal business, purchasing home and purchasing land respectively. Some of population takes an 
emergency loan to pay personal expense and repair their home. Being debt besides affects to make 
higher household expenses, it is also affects to problems in family, physical problems, mental problem 
and also affects to work performance decrease as well. 
Keywords: Liabilities, Government officers, Savings and credit cooperative limited, Royal Thai armed forces 
headquarters, Noncommissioned officers 
 
1. บทน า 
 ในปัจจุบันสังคมไทยมีความก้าวหน้าในด้านตา่งๆ ท าให้
เกิดการพัฒนาไปสู่ความเจริญ ความทันสมัยในหลายๆ ด้าน 
อาทิ ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งเป็น
การพัฒนามาอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของทุนนิยมมีผลท า
ให้สังคมไทยเป็นสังคมการเรียนรู้ มีการเปิดรับวัฒนธรรม
อย่างเสรี สังคมไทยเกิดวัฒนธรรมหรือค่านิยมการบริโภค 
การบริโภคที่ฟุ้ งเฟ้อ ท าให้ค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายใช้
ชีวิตประจ าวันสูงขึ้น เมื่อมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น จึงท าให้เกิด
การดิ้นรนเอาตัวรอด เพื่อแสวงหาเงินทอง และวัตถุสิ่งของ
เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินชีวิต และเพื่อมาตอบสนองความ
ต้องการของตนเองและครอบครัว เมื่อมีความต้องการมาก

ขึ้นแต่ไม่มีเงินทองมากพอที่จะหาซื้อสิ่งที่ต้องการได้ก็จะต้อง
ตกเป็นหนี้โดยการกู้ยืมเงินที่ตนเองจะต้องใช้คืนในอนาคต
น ามาใช้ในปัจจุบัน  
 ข้าราชการทหารช้ันประทวน สังกัด กองบัญชาการ
กองทัพไทย โดยนายทหารประทวนเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยไม่
เพียงพอกับค่าครองชีพในปัจจุบัน ส่วนใหญ่มีรายได้มาจาก
เงินเดือนประจ าเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เมื่อมีหนี้สินมากขึ้น
จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของข้าราชการ  
และยังส่งผลไปถึงปัญหาในครอบครัว เช่น เกิดการหย่าร้าง 
เมื่อพ่อแม่หย่าร้าง ครอบครัวมีปัญหาก็จะส่งผลต่อบุตรหลาน
ข้าราชการทหารอาจไม่ได้เรียนหนังสือ มีการติดยาเสพติด 
อาชญากรรมต่างๆ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของตัว

387



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

ข้าราชการทหารเอง แต่ยังเป็นปัญหาต่อสังคมไทย และส่งผล
กระทบระยะยาวต่อประเทศชาติต่อไปอีกด้วย 
 การประสบปัญหาภาระหนี้สินของข้าราชการทหาร 
ท าให้ภาพลักษณ์ ของกองทัพและข้าราชการเสียหาย  
ซึ่งอาชีพทหารเป็นอาชีพที่จ าเป็นต้องได้รับการยอมรับจาก
คนในสังคม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเป็นผู้น า ความ
น่าเชื่อถือ ความเข้มแข็งอดทน และความเสียสละ อีกท้ังเมื่อ
เกิดปัญหาเกี่ยวกับการเงินและหนี้สินของข้าราชการทหารขึน้ 
เช่น การมีประวัติการผิดนัดช าระเงินหรือหนี้ต่างๆท าให้
ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆขาดความเช่ือถือเรื่องความ
มั่นคงทางการเงินจึงส่งผลให้ไม่สามารถขอสินเช่ือต่างๆได้ 
อาทิเช่น สินเช่ือรถยนต์ สินเชื่อท่ีอยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต 
และอื่นๆ ท าให้บุคคลภายนอกและหน่วยงานอื่นๆมองว่า
ข้าราชการทหารเป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรที่ประสบปัญหา
ด้านการเงินจึงส่งผลให้ขาดความน่าเช่ือถือและขาดการ
ยอมรับจากประชาชนในสังคม  

การวิจัยนี้จึงวิจัยมุ่งหมายที่ที่จะศึกษาภาระหนี้สิน
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ของ
นายทหารช้ันประทวน ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานการณ์ 
การเป็นหนี้  ด้ านปั จจัยที่มี ผลต่อการเป็นหนี้  และด้ าน
ผลกระทบที่เกิดจากการเป็นหนี้เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ข้าราชการทหารมีการด าเนินชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและหลุดพ้นจากวงโคจรของการเป็นหนี้
ต่อไป เพื่อให้ข้าราชการทหารกลับมาได้รับการยอมรับและ
เชื่อถอืจากประชาชนในสังคมมากขึ้น   
   
2. ส ารวจวรรณกรรม 
 เสริมสกุล บุญภักดี (2553) ได้ศึกษาค่านิยมและ
พฤติกรรมในการด ารงชีวิตของข้าราชการครูที่มีหนี้สิน 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการครู อ าเภอนครไทย จังหวัด
พิษณุโลก พบว่าข้าราชการครูที่มีหนี้สินซึ่งมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย
คนละ 34,820 บาทต่อเดือน ส าหรับด้านปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการด ารงชีวิตของข้าราชการครูที่มีหนี้สินคือปัจจัยด้าน
ค่านิยมและปัจจัยด้านพฤติกรรม โดยปัจจัยด้านค่านิยมที
อิทธิพลมากที่สุด คือปัจจัยด้านการใช้เครื่องอ านวยความ
สะดวก รองลงมาคือ การใช้ของฟุ่ม เฟือย ปั จจัยด้าน

พฤติกรรมคือปัจจัยการดูแลสุขภาพ รองลงมาคือการเข้า
สังคมหรือการพบปะสังสรรค์ เมื่อเปรียบเทียบปัจจัยทั้งสอง
ด้านจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านค่านิยมมีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิต
ของข้าราชการครูที่มีหนี้สินมากว่าปัจจัยด้านพฤติกรรม 
 มนไท จันทร์ทอง (2556) ได้ศึกษาภาวะหนี้สินของ
บุคลากรในกองอ านวยการรักษาความมั่ นคงภายใน
ราชอาณาจักรหรือ กอ.รมน. ส่วนกลาง พบว่าบุคลากรใน 
กอ.รมน. ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการที่มาช่วยราชการที่มีอายุ 
50 ปีขึ้นไปการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและมีสถานภาพ
สมรส ส่วนใหญ่อาศัยที่พักของทางราชการ รายได้ต่อเดือน
ประมาณ 25,001 - 30,000 บาท รายจ่ายต่อเดือนส่วนใหญ่
รายจ่ายมากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป มีหนี้สินอยู่ที่ร้อยละ 
70.62  หนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย รองลงมาเป็น
หนี้ เพื่อใช้จ่ายส่วนตัว เหตุจูงใจในการก่อหนี้ส่วนใหญ่ 
เนื่องจากต้องการมีความทัดเทียมกันในสังคม อีกทั้งการ
ตัดสินใจบริโภคสินค้าและบริการที่บ่งบอกถึงพฤติกรรมการ
เลียนแบบมีผลต่อภาวะหนี้สินด้วย ส่วนใหญ่ใช้แหล่งสินเชื่อ
ธนาคาร รองลงมาแหล่งสินเช่ือสหกรณ์ออมทรัพย์  
 นันทรัตน์ จิโรภาส (2552) ได้ศึกษาภาวะหนี้สิน
ข้าราชการครู โรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา พบว่ามีหนี้สินซึ่งต้องผ่อนช าระหนี้สินประมาณ 
เดือนละกว่า 15,000 บาท สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นแหล่งที่
ครูนิยมกู้ยืมเงินมากที่สุด รองลงมาเป็นธนาคารอาคาร
สงเคราะห์  ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินคือ 
ความต้ อ งการปั จจั ยพื้ น ฐานด้ านการช าระบ้ าน พั ก 
และรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล ความต้องการด้าน
สวัสดิการ การผ่อนช าระยานพาหนะ การศึกษาเล่าเรียน 
และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งอบายมุขไม่ว่าจะเป็นสุรา บุหรี่ 
การพนัน รวมถึงการซื้อของด้วยเงินผ่อน ในขณะที่ปัจจัยส่วน
บุคคลไม่มีความสัมพันธ์กับภาวะหนี้สินด้านจ านวนหนี้สินใน
ปัจจุบันและด้านวงเงินในการผ่อนช าระหนี้สินเฉลี่ยต่อเดือน 
 นุกูล ตรีเจริญ (2548) ได้ศึกษาภาวะหนี้สินของ
นายทหารช้ันประทวนสังกัดกองบัญชาการกองพลทหารปืน
ใหญ่ต่อสู้อากาศยาน พบว่านายทหารช้ันประทวนส่วนใหญ่มี 
รายได้เฉลี่ย 12,292.34 บาท โดยมีค่าใช้จ่ายในครอบครัวโดย
เฉลี่ยค่าอยู่ที่ 8,607.86 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่มีพฤติกรรม
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การบริโภคและการใช้จ่าย ด้านการรับประทานอาหารนอก
บ้าน สิ่งอ านวยความสะดวกในบ้านเป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายที่มากเป็นล าดับหนึ่งคือ ค่าอาหาร 
นายทหารช้ันประทวนทุกช้ันยศมีหนี้สินกันทุกคนโดยมีหนี้สนิ
เฉลี่ย 281,552.89 บาท แหล่งเงินกู้ในระบบคือสหกรณ์ออม
ทรัพย์เพื่อไปซื้อบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการวาง
แผนการใช้เงินที่ กู้ มาให้ เกิดประโยชน์กับตนเองและ
ครอบครัวมากท่ีสุดเมื่อถึงเวลาเกษียณอายุราชการ 

งานวิจัยนี้แตกต่างจากงานวรรณกรรมในอดีตที่
ส ารวจมา 4 ด้าน คือ มีการใช้ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจ านวนมาก
ถึง 3,204 ตัวอย่างซึ่งจะท าให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้น มีการน าสมการแบบจ าลองทางเศรษฐมิติมาใช้ใน
การวิเคราะห์ภาระหนี้สิน มีการใช่ตัวแปรใหม่ๆทีย่ังไม่เคยใช้
ในการวิเคราะห์มาก่อน ได้แก่ ศาสนา เหล่าทัพ เงินหุ้นสะสม 
และยอดเงินฝาก รวมทั้งมีการส ารวจเชิงลึกอีกจ านวน 50 
ตัวอย่างเพื่อน ามาวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการมีภาระ
หนี้สินของข้าราชการทหารได้อย่างลึกซึ่งมากข้ึน  
  
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยประยุกต์ใช้วิธกีารวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
research) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการทหารช้ัน
ประทวน สังกัด กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 3,204 นาย 
จากข้อมูลทุติยภมูิระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กันยายน พ.ศ.2561 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด 
เพื่อศึกษาสถานการณ์การเป็นหนี้โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics)  
 การวิจัยความสัมพันธ์ของปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระที่มี
ผลภาระหนี้สินโดยทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test และ
ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression 
analysis) ด้ วยวิธีก าลั งสองน้ อยที่ สุ ด  (Ordinary least 
square) ดังสมการต่อไปนี ้ 
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โดยที่  Debt คือตัวแปรมูลค่าหนี้สิน Age คือตัวแปรอายุ 
Gen คือตัวแปรเพศ Rank คือตัวแปรหุ่นช้ันยศ 7 กลุ่มช้ันยศ 
ได้แก่ กลุ่มช้ันยศ จ.ส.อ.พิเศษ พ.จ.อ.พิเศษ และ พ.อ.อ.
พิเศษ (Rank1) กลุ่ม ช้ันยศ จ.ส.อ. พ.จ.อ. และ พ.อ.อ. 
(Rank2) กลุ่มช้ันยศ จ.ส.ท. พ.จ.ท. และ พ.อ.ท. (Rank3) 
กลุ่มช้ันยศ จ.ส.ต. พ.จ.ต. และ พ.อ.ต. (Rank4) กลุ่มช้ันยศ 
ส.อ. และ จ.อ (Rank5) กลุ่มช้ันยศ ส.ท. และ จ.ท. (Rank6) 
โดยก าหนดให้กลุ่มช้ันยศ ส.ต. และ จ.ต. (Rank7) เป็นกลุ่ม
ช้ันยศฐาน EDU คือตัวแปรระดับการศึกษา  Mar คือตัวแปร
หุ่นสถานภาพสมรส 3 สถานภาพ ได้แก่ สถานภาพโสด 
(Mar1) สถานภาพสมรส (Mar2) โดยที่ สถานภาพอื่นๆ 
(Mar3) เป็นสถานภาพฐาน  Sal คือตัวแปรเงินเดือน  Sha 
คือตัวแปรมูลค่าหุ้นสะสม  Fn คือตัวแปรหุ่นสาเหตุการเป็น
หนี้ 5 ปัจจัย ได้แก่ การซื้อบ้าน (Fn1) การซื้อที่ดิน (Fn2) 
การท าธุรกิจส่วนตัว (Fn3) การซื้อรถยนต์  (Fn4) โดย
ก าหนดใหก้ารต่อเติมบ้าน (Fn5) เป็นสาเหตุฐาน  Grp คือตัว
แปรหุ่นสังกัดเหล่าทัพ 3 เหล่าทัพ ได้แก่ ทหารบก (Grp1) 
ทหารเรือ (Grp2)  โดยก าหนดให้ ทหารอากาศ (Grp3) เป็น
เหล่าทัพฐาน Rgn คือตัวแปรหุ่นศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ 
(Rgn1) ศาสนาคริสต์ (Rgn2) โดยก าหนดให้ ศาสนาอิสลาม 
(Rgn3) เป็นศาสนาฐาน และ  คือค่าสัมประสิทธ์ิ 
 กรณีที่ค่าความน่าจะเป็น (Probability) ของตัวแปร
หรือสัมประสิทธ์ิใดๆ ในผลการค านวณการถดถอยเชิงพหุคูณ
มีค่าต่ ากว่า 0.01 แสดงว่ามีค่าความเช่ือมั่น 99% กรณีที่ค่า
ความน่าจะเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 0.01 ถึง 0.05 แสดงว่ามีค่า
ความเช่ือมั่น 95% กรณีที่ค่าความน่าจะเป็นมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.05 ถึง 0.10 แสดงว่ามีค่าความเช่ือมั่น 90% และกรณีที่มี
ค่าความน่าจะเป็นมีค่ามากกว่า 0.10 แสดงว่ามีค่าความ
เชื่อมั่นต่ ากว่า 90% 
 การวิจัยศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเป็นหนี้โดย
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งใช้ข้อมูลปฐมภูมิ
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ข้าราชการ
ทหารชั้นประทวน จ านวน 50 นาย จากการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)  
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4. ผลการศึกษาวิจัย 
4.1 สถานการณ์การภาระหนี้สิน 
 การศึกษาพบว่าข้าราชการทหารช้ันประทวน สังกัด 
กองบัญชาการกองทัพไทยในด้านหนี้เงินกู้สามัญ พบว่ามี 

การกู้สามัญจ านวน 1,000,001 – 1,500,000 บาทมากที่สุด 
ร้อยละ 41.3 รองลงมาคือการกู้สามัญจ านวน 500,001 – 
1,000 ,000 บาท  ร้อยละ  26 .0  การกู้ ส ามัญ จ านวน 
1,500,001 – 2,000,000 บาท ร้อยละ 17.7 การกู้สามัญ
จ านวนต่ ากว่า 500,000 บาท ร้อยละ 10.5 และน้อยที่สุดคือ
การกูส้ามัญจ านวนตั้งแต่ 2,000,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 3.5 
ตามล าดับ โดยมีสาเหตุการกู้สามัญ มากที่สุดคือการท าธุรกิจ
ส่วนตัวร้อยละ 41.0 รองลงมาคือการซื้อบ้านร้อยละ 19.7  
การซื้อที่ดินร้อยละ 18.0  การซื้อรถยนต์ร้อยละ 11.8 และ
น้อยที่สุดคือการต่อเติมบ้านร้อยละ 8.5 ตามล าดับ 
 ในด้านหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 19.9 
กู้ฉุกเฉินจ านวน 50,001 – 100,000 บาท รองลงมาคือการกู้
ฉุกเฉินจ านวน 30,001 – 50,000 บาท ร้อยละ 17.7 การกู้
ฉุกเฉินจ านวน 1-10,000 บาท ร้อยละ 12.8 การกู้ฉุกเฉิน
จ านวน 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 7.2 การกู้ฉุกเฉิน
จ านวน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 4.8 การกู้ฉุกเฉิน
จ านวน 100,001-150,000 บาท ร้อยละ 1.9 และน้อยที่สุด
คือการกู้ฉุกเฉินจ านวนตั้งแต่ 150,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 
0.1 ตามล าดับ โดยมีสาเหตุการกู้ฉุกเฉินมากที่สุดคือการ 
ใช้จ่ายส่วนตัวร้อยละ 54.9 รองลงมาคือการซ่อมแซมบ้าน
ร้อยละ 18.3 การซ่อมรถยนต์ ร้อยละ 10.26 การจ่ ายค่ า
รักษาพยาบาลร้อยละ 5.75 การจ่ายค่าเทอมบุตรร้อยละ 4.51 
การจ่ายค่าเช่าบ้านร้อยละ 3.27 และน้อยที่สุดคือการจ่ายค่า
เทอมตนเองร้อยละ 2.95 ตามล าดับ 
 ส่วนใหญ่มีเงินกู้รวมจ านวน 1,000,001 – 2,000,000 บาท 
มากที่สุด ร้อยละ 62.1 รองลงมามีเงินกู้รวมจ านวน 500,001 – 
1,000,000 บาท ร้ อยละ 25.1 มี เงินกู้ รวมจ านวนต่ ากว่ า 
500,000 บาท ร้อยละ 8.3 และน้อยที่สุดมีเงินกู้รวมจ านวน
ตั้งแต่ 2,000,001 บาทขึ้นไป ร้อยละ 4.5 ตามล าดับ  
  
4.2 ปัจจัยท่ีมีผลต่อภาระหนี้สิน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ระดับความเช่ือมั่น 90% 

พบว่า อายุ ช้ันยศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับ
เงินเดือน ยอดเงินฝาก และจ านวนเงินหุ้นสะสมที่แตกต่างกัน 
มีผลต่อมูลค่าการกู้ยืมเงินที่แตกต่างกัน ในขณะที่ความ
แตกต่างทางเพศ เหล่าทัพ และศาสนา ไม่มีนัยส าคัญต่อ
มูลค่าการเป็นหนี้  
 
ตารางที่ 1 ผลการค านวณสมการถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธี 
   ก าลังสองน้อยที่สุด 
 
Variable Coefficient Std. Error    Prob. 

C 345629.80 82346.76  0.0000 *** 
AGE 2802.40 1007.11  0.0054 * 
GEN -10727.40 17693.23  0.5444 

RNK1 445761.90 59720.25  0.0000 *** 
RNK2 380730.50 42368.85  0.0000 *** 
RNK3 168102.00 34630.78  0.0000 *** 
RNK4 177402.30 34054.66  0.0000 *** 
RNK5 223021.70 31521.61  0.0000 *** 
RNK6 130443.10 32458.24  0.0001 *** 
EDU -9264.30 2884.06  0.0013 *** 

MAR1 77002.06 32551.80  0.0181 ** 
MAR2 86997.72 34585.36  0.0119 ** 
SAL -8.16 3.12  0.0090 *** 
SHA 3.24 0.19  0.0000 *** 
FN1 395273.30 29273.64  0.0000 *** 
FN2 441496.70 29777.29  0.0000 *** 
FN3 320997.40 26746.68  0.0000 *** 
FN4 23341.77 31911.05  0.4646 
GRP1 13984.02 20195.78  0.4887 
GRP2 35757.17 24454.38  0.1438 
RGN1 -13357.30 36320.52  0.7131 
RGN2 -45510.70 45362.08  0.3158 

R-squared =  0.3115 
 
หมายเหตุ: * หมายถึงมีระดับความเชื่อมั่น 90% 
       ** หมายถึงมีระดับความเชื่อมั่น 95% 
      *** หมายถึงมีระดับความเชื่อมั่น 99% 
       และนอกนั้นมีค่าความเชื่อมั่นต่ ากว่า 90% 
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 ผลการค านวณสมการถดถอยเชิงพหุคูณด้วยวิธี
ก าลังสองน้อยที่สุด ในตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าตัวแปรต่างๆ 
ที่อยู่ในสมการสามารถอธิบายถึงภาระหนี้สินสหกรณ์ออม
ทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ของนายทหารช้ัน
ประทวนได้ ร้อยละ 31.15  โดยที่ตัวแปรทีร่ะดับความเชื่อมั่น
สูงกว่า 90% ได้แก่ อายุ ช้ันยศ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส เงินหุ้นสะสม และสาเหตุการกู้  มีค่าสัมประสิทธิ์ 
เป็นบวก กล่าวคือ 

ผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะมีแนวโน้มมูลค่าการกู้ยืมเพิ่มมากขึ้น 
ผู้ที่อายุเพิ่มขึ้น 1 ปี จะมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น 2,802.40 บาท 
ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากผู้ที่มีอายุมากขึ้นจะมีเงินเดือนท่ีสูงมาก
ขึ้นตามระยะเวลาในการท างานและก้าวไปสู่วัยที่ก าลังสร้าง
ความมั่นคงของตนเองและครอบครัว ท าให้ผู้ที่มีอายุที่มาก
ขึ้นจึงมีภาระการใช้จ่ายมากขึ้น ดังนั้นโอกาสในการกู้ยืมเงิน
เพื่อน ามาใช้จ่ายในกิจกรรมและเป้าหมายของชีวิตตนเองและ
ครอบครัวจึงเพิ่มขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ เสริมสกุล  
บุญภักดี (2553)  

ผู้ที่มีช้ันยศสูงขึ้นจะมีแนวโน้มของมูลค่าการกู้ยืมเพิ่มมาก
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีช้ันยศ ส.ต. และ จ.ต. พบว่าผู้ที่มี
ช้ันยศ จ.ส.อ.พิเศษ พ.จ.อ.พิเศษ และพ.อ.อ.พิเศษ จะมีภาระ
หนี้สินมากกว่าประมาณ 445,761.90 บาท ผู้ที่มีช้ันยศ จ.ส.อ. 
พ.จ.อ. และ พ.อ.อ. จะมีภาระหนี้สินมากกว่าประมาณ 
380,730.50 บาท ผู้ที่มีช้ันยศ จ.ส.ท. พ.จ.ท. และ พ.อ.ท. จะมี
ภาระหนี้สินมากกว่าประมาณ 168,102.00 บาท ผู้ที่มีช้ันยศ 
จ.ส.ต. พ.จ.ต. และ พ.อ.ต. จะมีภาระหนี้สินมากกว่าประมาณ 
177,402.30 บาท ผู้ที่มีช้ันยศ ส.อ. และ จ.อ จะมีภาระหนี้สิน
มากกว่าประมาณ 223,021.7 บาท ผู้ที่มีช้ันยศ ส.ท. และ จ.ท. 
จะมีภาระหนี้สินมากกว่าประมาณ 130,443.1 บาท ทั้งนี้น่าจะ
เนื่องมาจากผู้ที่มีช้ันยศสูงขึ้นจะมีความเงินเดือนที่สูงมากขึ้น
ตามช้ันยศที่เพิ่มขึ้นและก้าวไปสู่วัยที่ก าลังสร้างความมั่นคง
ของตนเองและครอบครัว มีความสนใจในการพัฒนาตนเอง 
เช่น ต้องการมีบ้าน ต้องการมีรถ ฯลฯ ท าให้ผู้ที่มีช้ันยศมาก
ขึ้นจึงมีภาระการใช้จ่ายมากข้ึน ดังนั้น โอกาสในการกู้ยืมเงิน
เพื่อน ามาใช้จ่ายในกิจกรรมและเป้าหมายของชีวิตตนเองและ
ครอบครัวจึงเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ มนไท 
จันทร์ทอง (2556) 

ผู้ที่มเีงินหุ้นสะสมสูงขึ้นจะส่งผลให้มูลค่าการกู้ยืมเพิ่มมาก
ขึ้น ผู้ที่มี เงินหุ้นสะสมเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะมีภาระหนี้สิน
เพิ่มขึ้นประมาณ 3.24 บาท ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากเมื่อมีเงิน
หุ้นสะสมสูงขึ้นจะส่งผลท าให้ศักยภาพและความเช่ือมั่นของ
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ต่อ
นายทหารช้ันประทวนผู้มีหุ้นสะสมสูงว่าน่าจะมีศักยภาพใน
การช าระคืนสูงกว่าผู้ที่มีเงินหุ้นสะสมน้อยกว่าและผู้ที่มีเงิน
หุ้นสะสมสูงกว่าอาจจะมีสิทธิ์ในการกู้ยืมในวงเงินท่ีสูงกว่าผู้ที่
มีหุ้นสะสมน้อยกว่า ดังนั้นจึงท าให้ผู้ที่มีเงินหุ้นสะสมสูงมี
มูลค่าการกู้ยืมเงินสูงกว่านั่นเอง 

ผู้ที่สถานภาพสมรสจะมีมูลค่าการกู้ยืมเงินสูงกว่าคนท่ี
สถานภาพอื่นๆ ผู้ที่มีสถานภาพสมรส จะมีภาระหนี้สินสูงกว่า 
77,002.06 บาท ทั้งนี้น่าจะเนื่องมาจากผู้ที่มีสมรสแล้วจะมี
ความต้องการในการสร้างครอบครัว สร้างบ้าน ซื้อรถยนต์  
มีบุตรธิดา ที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น 
ท าให้ผู้ที่มีสถานะสมรสแล้วมีมูลค่าการกู้ยืมเงินท่ีเพิ่มมากข้ึน
เพื่อน ามาเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวดังกล่าวสอดคล้องกับ
การศึกษาของ นุกูล ตรีเจริญ (2548) แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า 
ผู้ที่ มี สถานภาพโสดจะมีมูลค่ าการกู้ยืม เงินสูงกว่าคนที่
สถานภาพอื่นๆ 86,997.72 บาท ซึ่งสูงกว่าผู้ที่สถานภาพสมรส
เล็กน้อย 

เมื่อเปรียบเทียบภาระหนี้สินระหว่างผู้ที่กู้เพื่อการต่อเติม
บ้านกับสาเหตุอื่นๆ พบว่าผู้ที่กู้ เพื่อการซื้อที่ดินจะมีภาระ
หนี้สินสูงที่สุด โดยมากกว่า 441,496.70 บาท รองลงมาคือผู้ที่กู้
เพื่อการซื้อบ้าน โดยมากกว่า 395,273.30 บาท และผู้ที่กู้เพื่อ
การท าธุรกิจส่วนตัว โดยมากกว่า 320,997.40 บาท ตามล าดับ  
 ในขณะที่ระดับการศึกษาและเงินเดือนมีค่าสัมประสิทธิ์
เป็นลบ กล่าวคือ ผู้ที่มีระดับการศึกษาสูงขึ้น 1 ปี จะมีภาระ
หนี้สินลดลง 9,264.30 บาท และผู้ที่มีเงินเดือนสูงขึ้น 1 บาท 
จะมีภาระหนี้สินลดลง 8.16 35 บาท 
 
4.3 ผลกระทบที่เกิดจากภาระหนีส้ิน 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับนายทหารช้ันประทวน 
จ านวน 50 นาย เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากภาระหนี้สิน 
จ าแนกตามคุณลักษณะผู้ให้การสัมภาษณ์ได้ดังต่อไปนี้ 
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รูปที่ 1 สัดส่วนของผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ าแนกตามเพศ 

  
 ผู้ให้สัมภาษณ์มีเพศชาย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 
56 และ เพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
  

 
 

รูปที่ 2 สัดส่วนของผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ าแนกตามอาย ุ

 
 ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี จ านวน 13 คน คิด
เป็ นร้ อยละ 26 อายุ ระหว่ าง 31 – 40 ปี  จ านวน 13 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 17 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34 และ อายุระหว่าง 51 – 65 ปี  จ านวน 7 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14 
  

 
 

รูปที่ 3 สัดส่วนของผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 ผู้ให้สัมภาษณ์มีระดับการศึกษา ม.6 จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 ระดับการศึกษา ปวช. จ านวน 3 คน  
คิดเป็นร้อยละ 6 ระดับการศึกษา ปวส. จ านวน 10 คน  
คิดเป็นร้อยละ 20 ระดับการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44 
 

 
 

รูปที่ 4 สัดส่วนของผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 
 สถานภาพการสมรส ผู้ให้สัมภาษณ์มีสถานภาพ โสด 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 32 มีสถานภาพสมรสแล้ว 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 52 สถานภาพหย่า จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 16 
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รูปที่ 5 สัดส่วนของผู้ให้การสัมภาษณ์เชิงลึก 
จ าแนกตามจ านวนบตุร 

 
 จ านวนบุตร ผู้ให้สัมภาษณ์ไม่มีบุตร จ านวน 27 คน คิด
เป็นร้อยละ 54 มีบุตร 1 คน จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 28 
และมีบุตร 2 คนขึ้นไป จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
 
 จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก ใน  5 ด้ าน  ได้ ผลลัพ ธ์
ดังต่อไปนี้ 

ด้านเหตุผลในการเลือกหรือตัดสินใจกู้เงินกับสหกรณ์
ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด พบว่าส่วนใหญ่
มีเหตุผลว่าสหกรณ์ฯเป็นแหล่งที่ปล่อยกู้ในวงเงินที่ เรา
ต้องการและได้รับยอดวงเงินกู้สูงกว่าธนาคารพาณิชย์และ
แหล่งเงินกู้อื่นๆ ร้อยละ 84 รองลงมาคือ เหตุผลว่าอัตรา
ดอกเบี้ยถูกกว่าธนาคารพาณิชย์และแหล่งเงินกู้อื่น ร้อยละ 80 
เหตุผลว่าจ านวนเงินในการผ่อนช าระน้อยและสามารถผ่อน
ช าระระยะยาว ร้อยละ 74 เหตุผลว่าได้เงินปันผล ร้อยละ 68 
เหตุผลว่าเป็นแหล่งเงินกู้ส าหรับข้าราชการทหาร สังกัด บก.
ทท. ท่ีเข้าถึงง่าย อนุมัติเงินกู้ผ่านง่าย ระยะเวลาพิจารณาสั้น
กว่าธนาคารพาณิชย์และแหล่งเงินกู้อื่น ร้อยละ 64  เหตุผล
ว่าขั้นตอนการด าเนินการกู้  อาทิเช่น คนค้ าประกันและ
เอกสารหลักฐานในการท าสัญญาไม่ยุ่งยาก ร้อยละ 62  และ
เหตุผลว่ากู้ตามรุ่นพี่ที่ท างานหรือเพื่อร่วมงานแนะน า  
ร้อยละ 36 ตามล าดับ 
 ด้านวัตถุประสงค์ในการน าเงินที่ได้จากการกู้ยืมจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด ไปใช้ 

พบว่า การกู้เพื่อการลงทุน อาทิเช่น ซื้อที่ดิน ค้าขายผลไม้ 
เปิดร้านขายของ ท าสวน เปิดอู่ซ่อมรถยนต์ ท าธุรกิจส่วนตัว 
ท าฟาร์มไก่ไข่และไก่เนื้อ เปิดร้านกาแฟ เปิดร้านอาหาร เปิด
ร้านเสริมสวย เปิดร้านล้างอัดฉีด เพื่อปล่อยเงินกู้ เลี้ยงปลา
ทับทิม เปิดร้านขายเสื้อผ้า เป็นต้น ร้อยละ 40 รองลงมาคือ 
การกู้เพื่อที่อยู่อาศัย อาทิเช่น ซื้อบ้าน สร้างบ้าน ต่อเติมบ้าน 
เป็นต้น ร้อยละ 22 การกู้เพื่อสิ่งอ านวยความสะดวก อาทิ
เช่น ซื้อรถยนต์ ซื้อมอเตอร์ไซค์ เป็นต้น ร้อยละ 12 การกู้
เพื่อใช้หนี้ อาทิเช่น ให้พ่อแม่ใช้หนี้ ใช้หนี้ของตนเอง เป็นต้น 
ร้อยละ 8 การกู้ เพื่อน าไปแต่งงาน ร้อยละ 8 การกู้ เพื่อ
การศึกษา อาทิเช่น ค่าเทอมตนเอง ค่าเทอมบุตร เป็นต้น 
ร้อยละ 4 และการกู้เพื่ออื่นๆ อาทิเช่น ใช้จ่ายส่วนตัว ใช้จ่าย
ทั่วไป เป็นต้น ร้อยละ 4 ตามล าดับ 
 ด้านผลกระทบด้านดีที่ได้รับจากการเป็นหนี้สหกรณ์
ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด พบว่า ส่งผลให้
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ร้อยละ 48 รองลงมาคือ 
ส่งผลให้มีสภาพร่างกายและจิตใจที่ดี  มีความสุขในการ
ด าเนินชีวิต ร้อยละ 46 ส่งผลให้มีเงินไปลงทุน ได้ผลก าไร
จากการลงทุน ท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น มีอาชีพรองรับ
หลังวันท่ีลาออกจากราชการ หรือหลังวัยเกษียณอายุราชการ
ท าให้เกิดความมั่นคงในชีวิต ร้อยละ 40  ส่งผลให้มีเงินใช้
จ่ายในครอบครัว ท าให้ครอบครัวมีความสุข ท าให้สามารถ
ดูแลพ่อแม่และครอบครัวได้ ร้อยละ 34 ส่งผลให้มีทรัพย์สิน
เป็นของตนเอง ร้อยละ 34  ส่งผลให้มีที่อยู่อาศัยเป็นหลัง
แหล่ง ร้อยละ 22 และส่งผลให้มีเงินใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน 
ร้อยละ 16 ตามล าดับ 
 ด้านผลกระทบด้านเสียที่ได้รับจากการเป็นหนี้สหกรณ์
ออมทรัพย์ กองบัญ ชาการกองทัพ ไทย จ ากัด  พบว่า  
มีผลกระทบทางร่างกาย กล่าวคือ ท าให้นอนไม่หลับ 
เสี ยสุ ขภาพร่างกาย ร้อยละ 68 รองลงมาคื อ ท าให้ ถู ก
ผู้บังคับบัญชาต านิ ลงโทษ ลงทัณฑ์ ร้อยละ 32 และท าให้
เกิดปัญหายาเสพติด การลักขโมย การทะเลาะวิวาทต่างๆ 
ของบุตรเนื่องมาจากการหย่าล้างหรือแยกกันอยู่ของพ่อแม่ 
ร้อยละ22 ตามล าดับ มีผลกระทบทางจิตใจ กล่าวคือ ท าให้
เกิดความเครียด เกิดความวิตกกังวล คิดมาก เสียสุขภาพจิต 
เกิดอาการซึม เศร้า  ร้อยละ72 รองลงมาคือท าให้ ถูก
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ผู้บังคับบัญชาต านิ ว่ากล่าวตักเตือน ร้อยละ 32 และท าให้
บุตรเสียใจ เครียด คิดมากเนื่องจากการหย่าร้าง หรือแยกกัน
อยู่ของพ่อแม่ ร้อยละ 22 ตามล าดับ มีผลกระทบทางการเงิน 
กล่าวคือ ท าให้ เงินเดือนเหลือน้อย ไม่พอกับค่าใช้จ่าย  
ร้อยละ 84 รองลงมาคือ ท าให้ไม่มีเงินส่งเสียเลี้ยงดูพ่อแม่ 
หรือบุพการี เนื่องจากน าเงินไปช าระหนี้สหกรณ์ ร้อยละ 42 
และท าให้ถูกงดหรือลดบ าเหน็จ เนื่องจากการท างานที่ขาด
ประสิทธิภาพ ร้อยละ 12 ตามล าดับ และมีผลกระทบ
ทางการท างาน กล่าวคือ ท าให้ไม่อยากไปท างาน ร้อยละ 64 
และท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลง ท าให้งาน
ราชการเสียหายร้อยละ 12 มีผลกระทบทางครอบครัว 
กล่าวคือ ท าให้เงินไม่พอใช้กับรายจ่ายจึงต้องยืมหรือขอเงิน
จาก พ่อ แม่ พ่ี น้อง ญาติ เพื่อน ส่งผลให้คนอื่นเดือดร้อนไป
ด้วย ร้อยละ78 ท าให้ เกิดการทะเลาะกันในครอบครัว
เนื่องจากปัญหาการเงิน ร้อยละ 48 ท าให้เงินเดือนไม่พอใช้
ต้องหาอาชีพเสริม ต้องออกไปท างานกลางคืน ไม่ได้อยู่กับลูก
และครอบครัว ร้อยละ 48 ท าให้ส่งผลต่อคุณภาพการได้รับ
ศึกษาที่ดีของบุตรเนื่องจากปัญหาภายในครอบครัว ร้อยละ 
28 ท าให้เกิดปัญหาเรื่องเงินส่งผลต่อการหย่าร้าง หรือ
แยกกันอยู่ ร้อยละ 22 และท าให้บุตรมีปัญหาตามมาเพราะ
ครอบครัวไม่อบอุ่นเนื่องจากการหย่าล้าง หรือแยกกันอยู่ของ
พ่อแม่ ร้อยละ 22 ตามล าดับ  
 ด้านภาระค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากการใช้จ่ายปกติ
พื้นฐานที่จะต้องรับผิดชอบและนอกเหนือจากการใช้หนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด พบว่า มี
ค่าใช่จ่ายอื่น  ๆดังนี้ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่าเล่าเรียนของตนเอง ส่งเงิน
กลับบ้านให้พ่อ แม่  และครอบครัว ค่างวดรถยนต์  ค่างวดรถ
มอเตอร์ไซค์ ค่าเรียนพิเศษลูก ค่าเช่าห้องพักเนื่องจากยังไม่ได้รับ
สิทธิห้องพักสวัสดิการ จึงจ าเป็นต้องจ่ายค่าห้องพักด้วยตนเอง 
ภาระที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานท าธุรกิจ ใช้หนี้ต่าง  ๆ
รวมทั้งหนี้นอกระบบ ค่านมลูก และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันทั่งไป 
อาทิเช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
5. สรุปผล 
 นายทหารช้ันประทวนเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
กองบัญชาการกองทัพไทย จ ากัด เฉลี่ยคนละประมาณ 
1,216,813.05 บาท แบ่งเป็นจ านวนเงินกู้สามัญเฉลี่ยคนละ

ประมาณ 1,188,504 บาท และจ านวนเงินกู้ฉุกเฉินเฉลี่ยคนละ
ประมาณ 28,308.05 บาท โดยทีข่้าราชการทหารช้ันประทวนที่ยิ่ง
มี อายุ ช้ันยศ เงินหุ้นสะสมมากขึ้นจะยิ่งมีภาระหนี้มากขึ้น  
และผู้ที่มีสถานภาพสมรสจะมีภาระหนี้มากกว่าสถานภาพอื่นๆ 
ในทางตรงข้ามยิ่งมีระดับการศึกษาและเงินเดือนสูงขึ้นจะมี
ภาระหนีล้ดลง  
 ข้าราชการทหารช้ันประทวนส่วนใหญ่นิยมกู้เงินเพื่อ
น าไปลงทุนท าธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด รองลงมาคือการกู้เพื่อซื้อ
บ้านและที่ อยู่อาศัย ซึ่ งสะท้อนให้ เห็นว่าข้าราชการทหาร 
ช้ันประทวนมีการวางแผนการด าเนินชีวิตเพื่อเตรียมพร้อมในการ
ใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุราชการในอนาคต ถือว่าส่วนใหญ่ไม่ได้ 
กู้เงินเพื่อใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองมากจนเกินไปนัก   
 การเป็นหนี้สินดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งในด้านดีและ
ด้านเสียแต่ละปัจเจกบุคคลแตกต่างกันไป กล่าวคือ ด้านดี
ส่งผลให้บางคนปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีสภาพ
ร่างกายและจิตใจที่ดีมีความสุขในการด าเนินชีวิต และมีเงิน
ลงทุนในการประกอบกิจการต่างๆ เพื่อให้ได้ก าไรมาใช้จ่ายใช้
ชีวิตประจ าวันท าให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ในขณะที่ผลกระทบ
ในด้านเสียส่งผลให้บางคนมีเงินเดือนเหลือน้อยลงไม่พอกับ
ค่าใช้จ่าย ท าให้สุขภาพร่างกายทรุดโทรม ท าให้จิตใจเกิด
ความเครียด วิตกกังวล นอนไม่หลับ เสียสุขภาพจิต และยัง
ส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการท างานลดลง ท าให้งาน
ราชการเสียหาย  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 กองบัญชาการกองทัพไทยควรมีการอบรมและส่งเสริม 
ให้นายทหารช้ันประทวนมีความรู้ทางด้านการเงิน อาทิเช่น 
การวางแผนและการบริหารจัดการทางการเงิน การสร้างวินัย
ทางการเงิน การออม เป็นต้น รวมไปถึงการอบรมวินัยในการ
ท างาน โดยเน้นผลสัมฤทธิ์และติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ 
เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในหลักของความพอเพียงได้
อย่างถูกต้อง ซึ่ งจะช่วยลดภาระหนี้สินจากการกู้ท าให้
ประสิทธิภาพการท างานที่สูงขึ้น และส่งผลให้มีความสุขใน
การด าเนินชีวิตต่อไป 
 กองบัญชาการกองทัพไทยควรมีการตรวจสอบและ
ติดตามภาระหนี้สินของข้าราชการทหารช้ันประทวนทุกคน
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อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องเพื่อที่จะทราบปัญหาและ
สามารถแก้ไข ป้องกัน หรือบรรเทาปัญหาได้ทันท่วงที  
 กองบัญชาการกองทัพไทยควรจัดให้มีศูนย์ส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อให้ค าปรึกษาด้านการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเพื่อเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่นายทหารช้ันประทวน 
 กองบัญชาการกองทัพไทยควรจัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษา
ปัญหาครอบครัวเพื่อช่วยแก้ปัญหานายทหารช้ันประทวนที่มี
ปัญหาครอบครัวอันเนื่องมาจากภาระหนี้สิน  
 กองบัญชาการกองทัพไทยควรเพิ่มเติมกิจกรรมส่งเสริม
สุขภาพร่างกายมากขึ้น อาทิเช่น การออกก าลังกาย การเล่น
กีฬา การตรวจสุขภาพ เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มการส่งเสริมด้าน
โภชนาการโดยการดูแลสวัสดิการอาหารและการรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน์มากยิ่งขึ้น เพื่อลดปัญหาเรื่องสุขภาพ
ของข้าราชการทหารช้ันประทวน 
 กองบัญชาการกองทัพไทยควรเพิ่มบรรยากาศการ
ท างานที่ผ่อนคลายและมีความสุขในการท างานมากยิ่งขึ้น 
เพื่อช่วยลดความเครียดในการท างานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานมากขึ้น 
 กองบัญชาการกองทัพไทยควรเพิ่มสวัสดิการบ้านพัก
อาศัยและสวัสดิการด้านรถรับส่งในการเดินทางไปปฏิบัติงาน
ให้เพียงพอกับข้าราชการมากขึ้น เพื่อลดค่าใช่จ่ายในด้านที่
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 กองบัญชาการกองทัพไทยควรส่งเสริมให้นายทหาร 
ช้ันประทวนมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น อาทิเช่น การจัดสรร
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เพื่อให้มีความรู้ในด้านต่างๆที่เพิ่มขึ้น  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมตราสารหนี้เมื่อเทียบกับผลการด าเนินงานของตลาด โดยใช้มาตราวัดผลการด าเนินงานตามตวัแบบของชาร์ปในการ
ศึกษา (ตัวแบบของชาร์ปถูกพัฒนาโดย William F. Sharpe,1966) ศึกษาจากกองทุนรวมตราสารหนี้ทั้งหมด 30 กองทุน 
ช่วงเวลาศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนธันวาคม 2559 ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนส่วนใหญ่ของกองทุนที่
ศึกษามีค่าน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ไทย และไม่มีกองทุนรวมตราสารหนี้ใดเลยที่มีผลการด าเนินงานสูง
กว่าผลการด าเนินงานของตลาดตลอดช่วงระยะเวลาที่ศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของงานวิจัยโดยส่วนใหญ่ของ
ต่างประเทศ 
ค าหลัก  กองทุนรวมตราสารหนี้ ผลการด าเนินงานของกองทุน ความเสีย่ง อัตราผลตอบแทน  
 
Abstract 
This study investigates the performance of fixed income mutual fund in Thailand. The purpose of this paper 
is to analyze whether fixed income funds outperform the market. Sharpe Ratio (The Sharpe Ratio was 
developed by Nobel laureate William F. Sharpe,1966) are used for the study. The study takes the sample 
of 30 fixed income funds for the period from January 2011 to December 2016. The results indicate that 
average return of almost fixed income funds were less than Composite Bond Index return and the all of 
funds were unable to outperformed either benchmark over the total sample period. The results confirm 
the results of other studies of the mutual funds performance in developed market. 
Keywords:  Fixed-income Mutual Funds,  Fund Performance , Risk , Return 
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1. บทน า 
 กองทุนรวม(mutual fund) คือโครงการลงทุนประเภท
หนึ่งที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและระดมเงินทุนโดยการออก
ขายหน่วยลงทุน(Unit Trust)แก่นักลงทุนรายย่อย แล้วน า
เงินดังกล่าวไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินต่างๆ ตาม
นโยบายการลงทุนที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวนของกองทุนรวม 
ซึ่งเงินกองทุนดังกล่าวจะถูกบริหารโดยผู้จัดการกองทุน
(Fund Manager) โดยผลตอบแทนที่ได้รับมาจากกองทุนนั้น
จะน ามาจัดสรรคืนให้กับผู้ลงทุนในกองทุนตามสัดส่วนที่ได้
ลงทุนไว้ก่อนหน้า ผลตอบแทนของกองทุนอาจอยู่ในรูปของ
เงินปันผล(Dividend) ถ้ากองทุนนั้นมีนโยบายการจ่ายปันผล
และ/หรืออยู่ในรูปของก าไรจากส่วนต่างของมูลค่าหน่วย
ลงทุน(Capital Gain) 
 กองทุนรวมเป็นรูปแบบการลงทุนที่เหมาะกับนักลงทุน
ที่ไม่มีความช านาญในการลงทุนหรือไม่มีเวลาในการศึกษา
ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน ดังนั้นกองทุนรวมจึง
เป็นรูปแบบการลงทุนที่น่าสนใจและได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลายในปัจจุบันส าหรับนักลงทุนรายย่อย จากข้อมูลของ
บริษัทจัดการลงทุนพบว่า ในช่วงกว่าสองทศวรรษที่ผ่านมา
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหารงานของบริษัท
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม(บลจ.) เมื่อเทียบกับ GDP ได้
เพิ่มจากร้อยละ 2.61 ต่อ GDP ในปี พ.ศ. 2535 เป็นร้อยละ 
32.58 ต่อ GDP ในปี 2560 และหากจะพิจารณาเฉพาะ
กองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้  
(Fixed Income Fund) พบว่า มีจ านวนกองทุนรวมตราสาร
หนี้เพิ่มจาก 43 กองทุน(คิดเป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 
61,000 ล้านบาท) ในปี พ.ศ. 2543 เป็น 461 กองทุน(คิด
เป็นมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 2.6 ล้านล้านบาท) หรือคิดเป็น
ร้อยละมากถึง 52.24 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน
รวมทั้งหมดของประเทศ (ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 
2561)  ซึ่งตัวเลขดังกล่าวมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
แสดงให้เห็นได้ชัดว่ากองทุนรวมตราสารหนี้มีบทบาทที่ส าคญั
ในการก าหนดทิศทางและความมั่นคงของตลาดทุนใน
ประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการลงทุนของนักลงทุนที่มี
ความเสี่ยงต่ าและช่วยเป็นแหล่งระดมเงินทุนของธุรกิจที่
คลาดแคลนเงินทุนสามารถจัดหาเงินทุนโดยมีต้นทุนในการ

จัดหาเงินทุนต่ าได้อีกด้วย 
 เป็นที่ทราบกันดีว่ากองทุนรวมตราสารหนี้คือกองทุน
รวมที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ อาทิ ตราสาร
แห่งหนี้ภาครัฐ ตราสารแห่งหนี้ของรัฐวิสาหกิจ ตราสารที่มี
ลักษณะคล้ายเงินฝาก ตราสารหนี้ที่เปลี่ยนมือได้ ธุรกรรม
การซื้อโดยมีสัญญาขายคืน ตราสารหนี้ภาคเอกชนและตรา
สารหนี้ต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งตราสารหนี้เป็นตราสารที่ผู้
ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนตามที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ซึ่ง
โดยปกติผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจะคงที่เสมอตลอดอายุ
ของตราสารนั้น  แต่จากงานของ Droms and Walker 
(2006)[1]  และ Grose, Dasilas and Alexakis (2014) [2]  
ซึ่งวิจัยเกี่ยวข้องกับความสม่ าเสมอของผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตราสารหนี้ พบว่ากองทุนรวมตราสารหนี้หลายๆ
กองทุนไม่สามารถรักษาระดับความสม่ าเสมอของผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้  
 การศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวม(mutual 
fund performance) เป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจเป็นอย่าง
มากทั้งในและต่างประเทศ ทั้งการศึกษาในเชิงวิชาการและ
การศึกษาส าหรับนักลงทุนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจใน
กองทุนรวม โดยมีการศึกษาเชิงประจักษ์จ านวนมากที่ศึกษา
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวม  อาทิ งานวิจัยของ 
Jensen( 1986) [3] Fama( 1991) [4] , Grinblatt and 
Titman(1988) [5] ถึงแม้ว่าการศึกษาผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมตราสารทุนจะมีอย่างแพร่หลายในหลายๆ
ประเทศทั่วโลกทั้ ง  สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร 
ออสเตรเลีย จีน และอินเดีย เป็นต้น แต่การศึกษาผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ยั งไม่มีมากนัก
โดยเฉพาะในประเทศไทย จึงเป็นที่น่าสนใจในการศึกษาว่า
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศไทย
จะเป็นอย่างไร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเชิงวิชาการ
และเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมกองทุนรวม รวมถึงเป็น
แนวทางในการวางแผนการลงทุนของนักลงทุนอีกด้วย 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์หลักในการศึกษา 2 ประการ
คือ ประการแรก เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทน ความเสี่ยง
และผลการด าเนินงานของกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุน
ตราสารหนี้ โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆเพื่อใช้
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เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทุน ประการที่สอง
เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่
ปรับความเสี่ยงแล้ว เพื่อวัดผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ตราสารหนี้โดยใช้มาตรวัดของ Sharp โดยเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานของตลาด เพื่อวัดว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ใน
แต่ละปีนั้นสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากกว่าตลาดหรือไม่ 
 

2. ทบทวณวรรณกรรม 
 กองทุนรวมมีบทบาทหลักในการสร้างผลตอบแทนให้มี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของนักลงทุน ภายใต้
ระดับความเสี่ยงท่ีนักลงทุนยอมรับได้ ดังนั้น ในการศึกษาผล
การด า เนินงานของกองทุนรวมโดยทั่วไปจึ งเป็นการ
ค านวณหาอัตราผลตอบแทนโดยรวมที่ได้รับจากการลงทุน
ทั้งหมด ค านวณความเสี่ยงของกองทุน และน าอัตรา
ผลตอบแทนที่ค านวณได้นั้นมาปรับด้วยความเสี่ยง(risk-
adjusted return) ซึ่งถูกใช้เป็นมาตรวัดผลการด าเนินของ
กองทุน การวัดผลการด า เนินของกองทุนดังกล่าวถูก
พัฒนาขึ้นโดย Sharp(1966)[6], Treynor(1966)[7]  และ 
Jensen(1968) ผลค านวณที่ได้มักถูกน ามาเปรียบเทียบกับ
ผลการด าเนินงานของตลาด หรือผลการด าเนินงานโดยเฉลี่ย
ของกองทุนอื่นๆ  
การศึกษากองทุนรวมในต่างประเทศ 
 การศึกษาเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
เชิงประจักษ์ในอดีต พบข้อสนับสนุนที่ว่าราคาหุ้นในตลาด
โดยรวมมีการเคลื่อนไหวแบบสุ่มและราคาได้สะท้อนข่าวสาร
และปัจจัยพื้นฐานไปหมดแล้ว ดังนั้นผู้จัดการกองทุนไม่
สามารถบริหารกองทุนให้มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์ได้ เช่นการศึกษา
ของ Jensen (1968) , Fama (1991) , Bogle (1998)  [8], 
Davis (2001) [9]  อย่างไรก็ตามการศึกษาของ Brown and 
Goetamann (1995)  [10]  และ Gruber (1996)  [11]  ที่
ศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวมระยะสั้นพบว่า 
ผู้จัดการกองทุนสามารถสร้างผลการด าเนินท่ีดีได้ในช่วงสั้นๆ
เท่านั้น 
 การศึกษาในช่วงหลังนั้น จะเน้นการศึกษาผลการ

ด าเนินงานของกองทุนรวมว่า หากผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมมีผลการด าเนินงานที่ดีแล้ว ผลการด าเนินงานที่ดี
นั้นเกิดจากทักษะที่ดีของผู้จัดการกองทุน(skill) หรือเกิดจาก
ความโชคดี(luck) อาทิ Kosowski et al. (2006) [12]  พบว่า
มีเพียงกองทุนประเภทที่ เน้นการเติบโต(growth fund)
เท่านั้นที่มีผลการด าเนินงานที่ดีและผลการด าเนินงานที่ดีนั้น
เกิดจากความสามารถหรือทักษะ(skill)ของผู้จัดการกองทนุ 
 นอกจากนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับการวัดความสม่ าเสมอ
ของผลการด าเนินงานของกองทุน อาทิ Hendricks, Patel, 
and Zeckhauser (1993) [13]  ศึกษาความสม่ าเสมอของ
ผลการด า เนิ น งานของกองทุนรวม โดย ใ ช้ วิ ธี วั ด ค่ า
ความสัมพันธ์(Correlation) ผลการศึกษาพบว่า กองทุนรวม
ที่มีผลการด าเนินงานที่ดีในปีก่อนหน้า จะสามารถรักษาผล
การด า เนินงานที่ดีต่อไปได้ ในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับปรากฎการณ์ “Hot Hands” ที่มีแนวคิดว่า
หากกองทุนมีผลการด าเนินงานท่ีดีในอดึตจะสามารถสร้างผล
การด าเนินที่ต่อเนื่องได้ อย่างไรก็ตาม Bollen and Busse 
(2005) [14]  พบว่าผลการด าเนินของกองทุนรวมไม่มีความ
สม่ า เสมอเมื่ อ ใ ช้ข้ อมู ลรายปี  และ  Giamouridis and 
Sakellariou (2008[15])  พบว่าผลการด า เนินงานของ
กองทุนรวมไม่สม่ าเสมอไม่ว่าจะวัดความสม่ าเสมอรายเดือน
หรือรายไตรมาส 
 การศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวมของตลาด
เกิดใหม่ในประเทศก าลังพัฒนา(emerging market) เริ่มมีให้
เห็นมากขึ้นในช่วงหลังปี ค.ศ. 2000 และผลการศึกษาโดย
ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่ากองทุนรวมของตลาดเกิดใหม่มีผล
การด าเนินงานที่ดีและสามารถเอาชนะตลาดได้ อาทิ 
การศึกษาของ Huji and Post (2011) [15]  พบว่าผลการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมในประเทศก าลังพัฒนามีค่าแอล
ฟ่าเป็นบวกและมีผลการด าเนินที่ดีกว่าผลการด าเนินงานของ
ตลาด สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Rao et al. (2017) 
[16]  Swinkels and Rzezniczak (2009) [17]  Bialkowski 
and Otten (2011)  [18]  และ  Borensztein and Gelos 
(2000) [19]  ที่พบว่าผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตรา
สารทุนในตลาดเกิดใหม่มีผลการด าเนินที่ดีกว่าตลาด
(market return) และผู้จัดการกองทุนมีความสามารถในการ
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จับจังหวะการลงทุนของตลาดได้ ซึง่ประสิทธิภาพการบริหาร
กองทุนของผู้จัดการกองทุนตลาดเกิดใหม่ของประเทศท่ีก าลงั
พัฒนาที่ดีกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น คาดว่าเนื่องมาจาก
ตลาดทุนของประเทศก าลังพัฒนายังไม่มีประสิทธิภาพมาก
นั ก ( less-efficient market)  จึ งท า ให้ ผู้ จั ดการกองทุน
สามารถจับจังหวะการลงทุนเพื่อรับผลตอบแทนท่ีเกินปกติได้
(abnormal returns) และจะยิ่งสร้างผลตอบแทนได้มากข้ึน
ในช่วงช่วงเกิดวิกฤต Buchanan et al. (2011) [20] 
 ส าหรับการศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตรา
สารหนี้นั้นยังมีไม่มากนักเมื่อเทียบกับกองทุนรวมตราสารทุน 
โดยปกติมักจะใช้วิธีวัดผลการด าเนินงานของกองทุนที่มีการ
ป รั บ ด้ ว ย ค ว า ม เ สี่ ย ง ( risk-adjusted performance) 
การศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้โดย
ส่วนใหญ่ให้ผลการศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ Blake , 
Elton and Gruber (1993) [21]   Kahn and Rudd (1995) 
[22]  Gallo , Lockwood and Swanson (1997) [23]  และ 
Ferson , Henry and Kisgen (2006)  [24]  ศึ กษาพบว่ า
ผู้จัดการกองทุนมีประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนได้ต่ า
กว่าค่ามาตรฐาน (Underperform) 
 
การศึกษากองทุนรวมในประเทศไทย 
 ส าหรับประเทศไทยการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
การด าเนินงานของกองทุนรวมโดยมากเป็นการศึกษาอัตรา
ผลตอบแทน ความเสี่ยงและผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมตราสารทุนประเภทต่างๆ ทั้งกองทุนรวมดัชนี กองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมตราสารทุน เป็นต้น โดย
พิจารณาว่ากองทุนใดสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่า
ค่ามาตรฐานก็จะสรุปว่ากองทุนนั้นมีประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานสูงกว่านั่นเอง อาทิ จักรณัถเทพ กรินชัย (2544) 
[1]  กชพร ทัศนบริสุทธ์ิ (2552) [2]  ณิชนันทน์ ทิพย์พาณิชย์ 
(2553) [3]  ภัชลักษณ์ ทรัพย์เงินทอง (2556) [4]  วีนัส เอม
วัฒนา(2558) [5] 
 การศึกษากองทุนรวมในช่วงหลังจะมีการศึกษาในเชิง
ลึกมากขึ้น ซึ่งเป็นการศึกษาความสม่ าเสมอหรือความ
ต่อเนื่องของผลการด าเนินของกองทุนรวมทั้ง สรศาสตร์ สุข
เจริญสิน และ ปริยดา สุขเจริญสิน(2556) [6]  คมวุธ วิศว

ไพศาล และ กัลยานี ภาคอัต (2557) [7]  และ ณัฐวุฒิ เจน
วิทยาโรจน์ (2560) [8]  โดย สรศาสตร์ สุขเจริญสิน และ 
ปริยดา สุขเจริญสิน(2556) ได้ศึกษาผลการด าเนินงานและ
ความสม่ าเสมอของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย ซึ่ง
กองทุนที่จะถูกพิจารณาว่ามีความสม่ าเสมอคือกองทุนที่มีผล
การด าเนินงานสูง(ต่ า) กว่าเกณฑ์มาตรฐานในช่วงเวลาหนึ่ง
ในอดีต(t+1) และยังคงมีผลการด าเนินงานที่สูง(ต่ า) กว่า
เกณฑ์มาตรฐานในช่วงเวลาถัดมา( t)  เ ช่นกัน โดยผล
การศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตรา
สารทุนจะมีความผันผวนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและการ
ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกองทุนรวม
ตราสารทุนในประเทศไทยโดยเฉลี่ยแล้วสามารถปรับกลยุทธ์
การลงทุนได้ดีในช่วงตลาดขาลงมากกว่าตลาดขาขึ้น และมี
กองทุนรวมเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่สามารถสร้างผลตอบแทน
เกินปกติเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆและกองทุนรวม
ตราสารทุนส่วนหนึ่งสามารถรักษาผลการด าเนินงานที่ดีให้มี
ความสม่ าเสมอในระยะสั้นได้เท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์ (2560) ซึ่งวัดความต่อเนื่องของ
ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย
ในช่วง 1995-2014 ผลการด าเนินงานของกองทุนรวมโดย
เฉลี่ยไม่สามารถชนะผลการด าเนินงานของตลาดหลังปรับ
ความเสี่ยงได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 เมื่อกล่าวถึงการศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนใน
แต่ละภาวะเศรษฐกิจ ปิยนุช ชวนเกษมวิวัฒน์(2559) [9] ได้
ศึกษาวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย์ในแต่ละภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย 
โดยค านวณหาผลการด าเนินงานของกองทุนในแต่ละช่วง
ภาวะเศรษฐกิจ แล้วคัดเลือกเฉพาะกองทุนที่มีผลการด าเนิน
ดีกว่าตลาดและสรุปจ านวนกองทุนที่เหมาะสมในการลงทุน
ส าหรับภาวะเศรษฐกิจแบบขยายตัวและภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตัว 
 ส าหรับการศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตรา
สารหนี้ กชพร ทัศนบริสุทธิ์ (2552) ศึกษาความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้  เมื่อวัดผลการ
ด าเนินงานด้วยมาตรวัดของ Sharpe พบว่ามีเพียง 1 กองทุน
เท่านั้นที่มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยความเสี่ยงที่
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ต่ ากว่าค่าดัชนีราคาพันธบัตรรัฐบาล นั่นหมายความว่า
กองทุนรวมตราสารหนี้ส่วนใหญ่นั้นมีผลการด าเนินงานที่
ดีกว่าผลการด าเนินงานของตลาด 
 จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นที่น่าสนใจว่า ผล
การด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ในประเทศไทยจะ
มีประสิทธิภาพหรือไม่เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ
ตลาด ซึ่งการศึกษาในประเด็นของกองทุนรวมตราสารหนี้นี้
ยังไม่แพร่หลายนักในประเทศไทย ทั้งที่มีกองทุนรวมตราสาร
หนี้อยู่เป็นจ านวนมากและเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี(ข้อมูลจาก
ส านักงาน กลต.)  
 
3. กระบวนการศึกษา 

งานวิจัยนี้ศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุนรวม
ตราสารหนี้ ระยะกลางและระยะยาว(General Fixed 
Income Fund) จ านวน 30 กองทุน ตั้งแต่ปี พ .ศ . 2554 
และกองทุนรวมนั้นยังคงด าเนินการอยู่จนกระทั่งปี พ .ศ. 
2559  
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 
 งานวิจัยนี้รวบรวมข้อมูลมูลค่าสินทรัพย์รวมสุทธิ(NAV) 
ของกองทุนรวมตราสารหนี้รายวัน มาจากเวปไซต์ให้เงิน
ท างานผ่านกองทุนรวม(www.thaimutualfund.com) และ
ใช้อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 เดือน
( Government Bond Yield) เ ป็ น ตั ว แ ท น ข อ ง อั ต ร า
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง(Risk-free 
Rate) รวมถึงใช้ข้อมูลดัชนีตราสารหนี้ไทย (Composite 

Bond Index)1 จากเวปไซด์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ThaiBMA) เพื่อใช้เป็นค่ามาตรฐานในการเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทน(Benchmark) และใช้วัดความสามารถในการ
ด าเนินงานของกองทุนรวมโดยเปรียบเทียบกับตลาด 
 
ขั้นตอนการวิจัย 
1. ค านวณอัตราผลตอบแทนของกองทุนตามสมการที่ (1) ซึ่ง
เป็นแนวคิดเดียวกับการหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน

                                                           
1 ดัชนีตราสารหนี้ไทย(Composite Index) เป็นดัชนีที่วัดการลงทุนในตราสารหนี้ทุก
ประเภทในตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งสามารถวัดความเคลื่อนไหวของการลงทุนในตรา
สารหนี้ทั้งตลาด 

(Holding Period Return) โดยจะแปลงค่าการค านวณจาก
อัตราผลตอบแทนรายวันเป็นอัตราผลตอบแทนรายปีเพื่อใช้
ในการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อไป 
 
               Rt = (NAVt - NAVt-1) / NAVt-1              (1)   

โดย  Rt      คืออัตราผลตอบแทนของกองทุนในวันที่ t (%) 
      NAVt   คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ณ วันที่  t 
(บาท) 
 NAVt   คือมูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย ณ วันที่ t-1 
(บาท) 
2. ค านวณค่าสถิติพรรณาต่างๆของอัตราผลตอบแทนกองทุน
รวม ทั้งค่าเฉลี่ย(Mean) ค่ามัธยฐาน(Median) ค่าสูงสุด
(Maximum) ค่าต่ าสุด(Minimum) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) โดยเฉลี่ยในแต่ละปี และ
เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้
เทียบกับค่ามาตรฐาน(Benchmark) ซึ่งงานวิจัยนี้จะใช้ทั้ง 
Government Bond Yield และ Composite Bond Index 
เป็นค่ามาตรฐาน 
3. ค านวณผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนีต้าม
มาตรวัดของ Sharp ซึ่งเป็นการวัดส่วนเกินอัตราผลตอบแทน
ของกองทุนรวมที่ปรับด้วยค่าความเสี่ยงรวมของกองทุน เมื่อ
ค่า Sharp’s Ratio ยิ่งมีค่ามากก็หมายถึงกองทุนนั้นมีผลการ
ด าเนินที่ดีมากด้วย กล่าวคือผู้จัดการกองทุนมีความสามารถ
ในการบริหารกองทุนได้เป็นอย่างดี 
             Sharp’s Ratio = (Rp – Rf) / σp                (2) 
 
 
โดยที่ Rp คืออัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมที่ต้องการ
วัดผลโดยเฉลี่ย 
  Rf คืออัตราผลตอบแทนของการลงทุนที่ปราศจาก
ความเสี่ยง(Risk-free Rate) 
  σp คือความเสี่ยงหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
กองทุนรวม 
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4. คัดเลือกและสรุปจ านวนกองทุนรวมที่มีผลการด าเนินงาน
ดีกว่าผลการด าเนินงานของตลาด(ใช้ผลการด าเนินงานของ
ดัชนีตราสารหนี้ไทยแทนผลการด าเนินงานของตลาด ) 
  
4. ผลการศึกษา 
ตารางที่ 1 รายงานค่าสถิติ เ ชิงพรรณาต่างๆของอัตรา
ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ในช่วงระยะเวลาที่
ท าการศึกษา ช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2559 จะเห็นได้ว่าอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารหนี้มีความผันผวน
เล็กน้อยซึ่งอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยสูงที่สุดคืออัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยในปี พ.ศ. 2557 โดยมีอัตราผลตอบแทน
เฉลี่ย 3.7003% และปีที่มีค่าเฉลี่ยอัตราผลตอบแทนต่ าที่สุด
คือ ปี พ.ศ. 2559 โดยมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยในปีดังกล่าว
เท่ากับ 1.2468% ซึ่งอาจเป็นเพราะปัจจัยภายนอกประเทศ 
เช่นการออกจากสหภาพยุโรปของประเทศอังกฤษและ
แนวโน้มการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางของ
สหรัฐอเมริกาท าให้ราคาตราสารหนี้ลดลงมากในเดือน
สุดท้ายของปี นอกจากนี้เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมของทุก
กองทุนพบว่าอัตราผลตอบแทนของทุกกองทุนเป็นบวก
ทั้งหมด 
 
ตารางที ่ 1 แสดงค่าสถิติเชิงพรรณนาของอัตราผลตอบแทนของกองทุน
รวมตราสารหนี้ พ.ศ. 2554-2559 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  2 แสดงอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวมโดยเฉลี่ย โดย
เปรียบเทียบกับ Benchmark คือดัชนีตราสารหนี้ไทย(Composite 
Bond Index)   แ ละ  อั ต ร าผลตอบแทนของพั น ธบั ต ร รั ฐบ าล
(Government Bond Yield)  
 

 
 
ตารางที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานรายปีโดยเฉลี่ยของกองทนุ
รวมตราสารหนี้ โดยเปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนที่ใช้
เป็นเกณฑ์มาตรฐาน(Benchmark) นั่นคืออัตราผลตอบแทน
ของดัชนีตราสารหนี้ไทย(Composite Bond Index) และ
อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาล(Government Bond 
Yield)  ตั้ ง แ ต่ ปี  พ .ศ . 2554-2559 จะ เห็ น ไ ด้ ว่ า อั ต ร า
ผลตอบแทนจากกองทุนรวมตราสารหนี้มีค่าต่ ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ไทย(Composite Bond 
Index) ยกเว้นในปี 2557 เท่านั้นท่ีมีผลตอบแทนของกองทุน
มีค่าใกล้เคียงกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ไทย 
นั่นคือผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้ มีค่ามากกว่า
ผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้ไทยอยู่ 0.0792% จะเห็นได้
ว่าโดยรวมแล้วกองทุนรวมตราสารหนีโดยเฉลี่ยสร้างอัตรา
ผลตอบแทนได้ต่ ากว่า(Underperform) อัตราผลตอบแทน
ของตลาด(Composite Bond Index) และเมื่อเปรียบเทียบ
กับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลพบว่ากองทุนรวม
ตราสารหนี้มีผลการด าเนินงานที่ดีกว่า กล่าวคือมีอยู่ 3 ปีที่
อัตราผลตอบแทนของกองทุนมากกว่าอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์รัฐบาล 
 
 

ปี พ.ศ.
ค่าเฉล่ีย

(mean)

ค่ามธัยฐาน

(median)

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation)

ค่าสูงสุด

(Maximum)

ค่าต่่าสุด 

(minimum)

2554 2.2073% 2.1518% 0.3728% 3.0659% 1.6028%

2555 3.0360% 2.9866% 0.4733% 3.9722% 2.1912%

2556 2.5753% 2.5207% 0.4904% 3.7455% 1.6393%

2557 3.7003% 3.7143% 0.7105% 5.6187% 1.9142%

2558 2.6177% 2.5200% 0.6211% 3.7258% 1.4967%

2559 1.2468% 1.2495% 0.3971% 1.9305% 0.4475%

ปี พ.ศ.
ผลตอบแทนของ

กองทุนรวมโดยเฉล่ีย
(1)

Composite 
Bond Index 
return (2)

(2)-(1)
Government 
Bond Yield 

(3)
(3)-(1)

2554 2.2073% 3.7581% 1.5507% 2.8989% 0.6916%
2555 3.0360% 3.6704% 0.6344% 2.9745% -0.0615%
2556 2.5753% 3.8704% 1.2951% 2.5794% 0.0041%
2557 3.7003% 3.6211% -0.0792% 2.0718% -1.6285%
2558 2.6177% 3.0422% 0.4244% 1.6111% -1.0067%
2559 1.2468% 2.4959% 1.2491% 1.4144% 0.1675%
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ภาพที ่1 แสดงจ านวนกองทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้โดย

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับอัตราผลตอบแทนของพันธบัตร
รัฐบาล(Government Bond Yield) 

 

จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นจ านวนกองทุนรวมตราสารหนี้ที่
ส ามารถสร้ า งผลตอบแทนได้ สู งกว่ า /ต่ า กว่ าอั ต ร า
ผลตอบแทนของรัฐบาล ซึ่งเป็นตัวแทนของอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ย ง(Risk-free Rate)
นั่นเอง ทั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนโดยยังไม่
พิจารณาถึงระดับความเสี่ยง จากภาพดังกล่าวช้ีให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานของกองทุนรวมตราสารหนี้ที่กว่ากึ่งหนึ่งไม่
สามารถด าเนินงานแล้วสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มได้  
ยกตัวอย่างในปี 2554 มีกองทุน 29 กองทุนจาก 30 กองทุน
ที่สร้างผลตอบแทนได้ต่ ากว่าผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่
ปราศจากความเสี่ยง โดยตามทฤษฎีแล้วกองทุนรวมควรมี
อัตราผลตอบแทนของกองทุนที่ดีกว่าอัตราผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง(Government Bond 
Yield) เพราะกองทุนรวมตราสารหนี้มีระดับความเสี่ยงสูง
กว่าหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยงซึ่งเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มี
ความเสี่ยงในการผิดนัดช าระหนี้(Default Risk) แสดงให้เห็น
ว่ากองทุนรวมตราสารหนี้ท าผลตอบแทนของกองทุนได้ต่ า
กว่าที่ควรจะเป็น 
 

 
ภาพที ่2 แสดงจ านวนกองทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้โดย

เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนกับอัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสาร
หนี้ไทย (Composite Bond Index) 

 

จากภาพที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมตราสารหนี้ส่วนใหญ่มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าตลาด 
(งานวิจัยนี้ก าหนดให้อัตราผลตอบแทนของดัชนีตราสารหนี้
ไทยเป็นอัตราผลตอบแทนของตลาด) นั่นคือกองทุนรวมตรา
สารหนี้มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนของ
ดัชนีตราสารหนี้ไทย ซึ่งมีเพียงปี 2557 เพียงปีเดียวเท่านั้นท่ี
จ านวนกองทุนตราสารหนี้ที่มีผลตอบแทนสูงกว่าตลาดมี
จ านวนมากกว่ากองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนต่ ากว่า เห็นได้
ชัดในภาพรวมว่าผลการด าเนินงานของกองทุนรวมตราสาร
หนี้ไม่สามารถเอาชนะตลาดได้ สอดคล้องกับผลการศึกษา
ของงานวิจัยต่างๆ อาทิ Blake , Elton and Gruber (1993) 
[21]   Kahn and Rudd (1995) [22]  Gallo , Lockwood 
and Swanson (1997)  [23]  แล ะ  Ferson , Henry and 
Kisgen (2006) [24]  ซึ่งมีการศึกษาพบว่าผู้จัดการกองทุนมี
ประสิทธิภาพในการบริหารกองทุนได้ต่ ากว่าค่ามาตรฐาน 
(Underperform) 
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ภาพที ่3 แสดงจ านวนกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีผลการด าเนินงานเป็น

บวก/ลบ ตามมาตรวัดของ Sharp (Sharp’s Ratio) 

 
 ผลการศึกษาท่ีกล่าวไปก่อนหน้าน้ีเป็นผลการศึกษา
ที่พิจารณาผลการด าเนินงานจากอัตราผลตอบแทนของ
กองทุนรวมตราสารหนี้  ส าหรับส่วนนี้จะพิจารณาอัตรา
ผลตอบแทนส่วนเกินที่ปรับด้วยความเสี่ยงรวม(Risk-
Adjusted Return) ตามมาตรวัดของชาร์ป(Sharp’s Ratio) 
ซึ่งผลการศึกษาตามภาพที่ 3 แสดงผลการด าเนินงานของ
กองทุนรวมที่มีผลการด าเนินงานตามาตรวัดของชาร์ปเป็น 
บวกในปี 2554 2556 และ 2559 ที่มากกว่าจ านวนกองทุน
รวมที่มีผลการด าเนินงานเป็นลบ  ส่วนในปีอื่นๆผลการ
ด าเนินงานของกองทุนส่วนใหญ่มีค่าเป็นลบมากกว่าเป็นบวก 
ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วสาเหตุที่มีกองทุนที่อัตราผลตอบแทน
ส่วนเพิ่มเมื่อปรับความเสี่ยงเป็นลบจ านวนมาก อาจเป็น
เพราะกองทุนรวมตราสารหนี้ โ ดยส่ วนใหญ่มีอั ตรา
ผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้รัฐบาล
(Government Bond Yield) เป็นผลให้อัตราผลตอบแทน
ส่วนเกินเป็นลบนั่นเอง 

 
ภาพที ่4 แสดงจ านวนกองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีผลการด าเนินงานตาม

มาตรวัดของ Sharp (Sharp’s Ratio) โดยเปรียบเทียบกับผลการ
ด าเนินงานของตลาด(Benchmark) 

 

จากภาพที่ 4 แสดงให้เห็นว่าไม่มีกองทุนรวมตรา
สารหนี้กองทุนใดเลยที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าผลการ
ด าเนินงานตลาด นั่นคือกองทุนรวมตราสารหนี้ทุกกองทุนมี
ประสิทธิภาพการด าเนินต่ ากว่า 
5. สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 งานวิจัยนี้ศึกษาเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมตราสารหนี้โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ซึ่งการศึกษาผลการด าเนินงานของกองทุน
ได้รับความสนใจอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในประเทศและ
ต่างประเทศ เพราะนักลงทุนที่ลงทุนในกองทุนรวมก็มีความ
คาดหวังว่าผู้จัดการกองทุนจะสามารถบริหารกองทุนให้มีผล
การด าเนินงานสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ภายใต้ระดับความ
เสี่ ยงที่ ยอมรับได้  ผลการศึกษาของงานวิจัยนี้ ยืนยัน
ผลการวิจัยส่วนใหญ่ กล่าวคือ ผลตอบแทนของกองทุนรวม
ตราสารหนี้ไม่สามารถเอาชนะผลตอบแทนของตลาดได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้
ส่วนเพิ่มที่ปรับด้วยความเสี่ยงแล้ว ผลการวิจัยพบว่า ไม่มี
กองทุนใดเลยจากทั้ง 30 กองทุนรวม ในระยะเวลา 5 ปี ท่ีจะ
สามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าผลตอบแทนของตลาด 
ซึ่งอาจเป็นเพราะผลตอบแทนของกองทุนรวมมีความผันผวน
มากกว่ าความผันผวนของตลาดมาก เมื่ อพิ จารณา
ผลตอบแทนของกองทุนโดยค านึงถึงความเสี่ยงแล้วสะท้อน
ให้เห็นถึงผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าผลการด าเนินงานของ
ตลาดที่ใช้เป็น Benchmark อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งในช่วงปีท่ี
ศึกษา(พ.ศ. 2554-2559) เป็นช่วงที่ประเทศไทยมีเหตุการณ์
ความไม่แน่นอนทางการเมืองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจท าให้
ผู้จัดการกองทุนไม่สามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร  และเมื่อพิจารณาเฉพาะ
ผลตอบแทนของกองทุนรวมตราสารหนี้โดยเปรียบเทียบกับ
ผลตอบแทนจากดัชนีตราสารหนี้ไทยที่ก าหนดให้เป็นค่า
มาตรฐานนั้น พบว่ามีเพียงปี 2557 เพียงปีเดียวเท่านั้นที่มี
จ านวนกองทุนรวมตราสารหนี้ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนได้
มากกว่าค่ามาตรฐาน นั่นคือมี 16 กองทุนจาก 30 กองทุนที่
มีผลตอบแทนจากการด าเนินสูงกว่าค่ามาตรฐานนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยในอนาคต 
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จากการศึกษานี้พบว่าผลการด าเนินของกองทุนรวมตราสาร
หนี้ไม่สามารถชนะผลการด าเนินงานของตลาดได้ ดังนั้นจึงมี
ค าถามต่อเนื่องจากงานวิจัยว่าเหตุใดนักลงทุนจึงยังคงลงทุน
ในกองทุนรวมตราสารหนี้ไทยอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้ม
เติบโตมาโดยตลอด ดังนั้นอาจมีการต่อยอดงานวิจัยเพิ่มเติม
โดยการศึกษาผลการด าเนินของกองทุนรวมตราสารหนี้โดย
แยกตามช่วงของภาวะเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อช่วยตอบค าถาม
งานวิจัยว่าเหตุใดนักลงทุนจึงยังคงลงทุนในกองทุนรวมตรา
สารหนี้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าผลการด าเนินงานของกองทุน
รวมตราสารหนี้นั้นไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น 
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Abstract 
In this study, a liquidity timing ability of mutual fund managers in emerging markets had been examined. 
The analysis bases on three important emerging markets in ASEAN Economic Community, namely Indonesia, 
Malaysia, and Thailand.  Mutual fund managers in the sample was found that they have an ability to forecast 
the market wide liquidity at aggregate level. Additional, we provided the evidence suggested that the high 
ability fund managers can successfully manage the liquidity in all markets at portfolio level. Besides, a 
robustness tests with alternative liquidity measures are applied and showed similar results.  

Keywords: liquidity timing, mutual fund performance, timing ability 
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1. Introduction 

The literature of mutual fund managers’ timing 
ability conventionally focuses on the market 
timing ability and the volatility timing ability. A 
mutual fund managers’ ability to forecast the 
market return is firstly focused. The mutual fund 
managers who successfully time the market 
return are able to increase the portfolio exposure 
before the market progresses, and able to 
decrease the portfolio exposure before the 
market declines. Consequently, these fund 
managers produce a superior return. The prior 
literatures widely studied on the superior 
performance predominantly market timing ability 
of fund manager, they failed to document the 
market timing ability of fund [1-5].  

In contrast, Jiang, Yao, and Yu (2007) and Bollen 
and Busse (2001) strongly support that fund 
managers have market timing ability in the U.S. 
market. Besides, Busses (1999) develops a 
volatility timing model in which he allows mutual 
fund managers to forecast the market volatility 
rather than the market return.  
More recent timing literature suggests that the 
mutual fund managers have the ability to time 
the market wide liquidity. This is called the 
liquidity timing model [8]. Although, the liquidity 
is one of important risk factors in the market, 
limited number of studies have focused on the 
liquidity timing of mutual fund. Particularly, most 
of their conclusion from prior studies are based 
on the evidence of developed market. For 
example, Cao, Chen, Liang, and Lo (2013) provide 
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the evidences suggest that both hedge fund and 
mutual fund managers in US market shows a 
positive market liquidity timing. Bodson et al. 
(2013) and Karstanje et al. (2013) document a 
positive liquidity timing of mutual fund managers 
in U.S mutual fund industry. Although, liquidity 
plays a more important role in emerging markets 
[10-12], the study of liquidity market in emerging 
market is ignored.   
Unlike the previous studies, we aim to examine 
the ability of mutual fund manager to time the 
market wide liquidity in emerging markets. 
Specifically, we aim to explore whether the 
mutual fund managers in emerging market can 
strategically adjust their portfolio betas based on 
their expectation about future market liquidity. 
We focused our study on the emerging markets 
for the following reasons. First of all , the liquidity 
risk plays more important role in emerging 
markets than developed markets [13]. Therefore, 
it is import to understand how mutual fund 
managers allocate their portfolio in the less liquid 
markets. As a result, the present of liquidity risk 
allows the opportunity for the mutual fund 
managers to time the market wide liquidity. To fill 
in the liquidity timing literature gap, we 
considered mutual fund managers’ liquidity 
timing ability in three largest emerging economies 
in Asian Economic Community (AEC) namely—
Indonesia, Malaysia, and Thailand1 during the 

                                                 

1 Asian Economic Community (AEC) is a group of 10 
nations namely Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, 
Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, 
Thailand, Viet Nam. Among these nations, Singapore is the 
only developed market. We drop Philippines, and Viet 
Nam from our study due to the lack and incomplete data, 

period of 2000-2017. In order to evaluate the 
liquidity timing of mutual fund managers, we 
applied Amihud (2002) illiquidity measure as a 
proxy of market illiquidity. Our finding suggests 
the positive liquidity timing at aggregate levels 
and suggest the positive liquidity timing of higher 
performing portfolio at portfolio levels  

The remainder of the study is organized as 
follows. Section 2 provides brief of liquidity timing 
model. Section 3 shows data and methodology 
in this study. Section 4 shows empirical results on 
both aggregate level and portfolio level. The last 
section is conclusion and summary. 
2. Liquidity timing 
2.1 Liquidity measure  
The basic definition of market liquidity is an ability 
to trade a given volume of assets or securities 
without significantly affecting their prices. Many 
researchers consequently support an important 
role of liquidity in asset pricing [14-16]. 
Furthermore, they suggest a negative relationship 
between the market liquidity and the asset 
returns. In order to quantify the magnitude of 
market liquidity, we firstly apply the Amihud 

(2002) illiquidity measure—𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 . We 

construct 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡  of stock i in month t as 
follow: 

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 =
1

𝑇
∑

|𝑅𝑡,𝑑
𝑖 |

𝑉𝑡,𝑑
𝑖

𝑇
𝑑=1   (1) 

while we drop the other markets due to the unavailable 
of both equity data and mutual fund data. However, at 
the end of 2017, a data from world bank demonstrate 
that our sample economics size represents 75.87% of GDP 
among emerging markets in AEC.  
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𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 is the illiquidity measure of stock i in 

month t where 𝑅𝑡,𝑑
𝑖  is the return of the stock i 

on day d in month t. The daily trading volume—

𝑉𝑡,𝑑
𝑖  are aggregated for each month t. The daily 

ratio of |𝑅𝑡,𝑑
𝑖 | and 𝑉𝑡,𝑑

𝑖  are aggregated for each 
month,  t average by the total number of trading 

day—T in month t. The larger 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡 , the 
lesser the stock liquidity.  
2.2 Liquidity timing model 
The prior literature documents a clear association 
between market liquidity and the mutual fund 
performance [8, 17]. The mutual fund managers 
have to manage both the portfolio allocation and 
fund’s liquidity management. For example, as the 
fund performance affects investor fund flows, the 
mutual fund managers are incentivized to correct 
asset allocation according to the market liquidity 
conditions. Furthermore, the mutual fund 
managers necessary to manage the portfolio 
liquidity to meet daily investors’ redemption. This 
redemption demand can be large during a down 
market condition. As a consequence, the mutual 
fund managers need to make decisions on 
holding cash or invest in the assets. Given that the 
mutual fund managers have the ability to time 
the market liquidity, if the mutual fund managers 
forecast that the market liquidity will be 
increased in the future, they will move out of 
cash, and allocate more toward market portfolio. 
If the mutual fund managers correctly forecast, 
the market liquidity improve. Then, the market 
asset price is increased. As a consequence, the 

                                                 

2 See further detail in Cao et al. (2013a,b).  
3 We form the SMB, and HML based on the Fama and 
French (1993) procedure. Then, we form MOM according 

mutual fund managers can generate superior 
abnormal return. In order to identify the liquidity 
timing of mutual fund manager, we followed Cao 
et al. (2013) liquidity timing model by allowed the 
mutual fund managers to manage their portfolio 
betas based on the expectation of future market 
liquidity.  

βmp = β0mp + γp(Lm,t − Lm
̅̅ ̅̅ )  (2) 

where  𝛾𝑚𝑝 is the coefficient of market liquidity 

ability. 𝐿𝑚,𝑡 is the market liquidity in month t 

,and  𝐿𝑚
̅̅ ̅̅   is the rolling mean of the previous 60-

month market liquidity2.  
In order to evaluate the mutual fund 
performance, we applied the Cahart (1997) 
standard four factor model3 to explain the 
mutual fund portfolio returns as follow:  

𝑟𝑝𝑡 = 𝛼𝑝 + 𝛽𝑚𝑝𝑟𝑚𝑡 + 𝛽𝑠𝑚𝑏𝑆𝑀𝐵𝑡 +

𝛽ℎ𝑚𝑙𝐻𝑀𝐿𝑡 + 𝛽𝑚𝑜𝑚𝑀𝑂𝑀𝑡 + 𝜀𝑝𝑡  (3) 

Where 𝑟𝑚𝑡 is the market excess return in month 
t. We follow Fama and French (1993) to construct 

the 𝑆𝑀𝐵𝑡—the size mimic portfolio return, and 

𝐻𝑀𝐿𝑡—the value mimic portfolio return. We 

further constructed the 𝑀𝑂𝑀𝑡—the 
momentum mimic portfolio return follow Cahart 
(1997). Also, we substituted the equation (2) into 
(3) to develop the liquidity timing model as in 
equation (4): 

𝑟𝑝𝑡 = 𝛼𝑝 + 𝛽0𝑚𝑝𝑟𝑚𝑡 +

𝛽𝑠𝑚𝑏𝑆𝑀𝐵𝑡 + 𝛽ℎ𝑚𝑙𝐻𝑀𝐿𝑡 +
𝛽𝑚𝑜𝑚𝑀𝑂𝑀𝑡+γp(Lm,t − Lm

̅̅ ̅̅ )𝑟𝑚𝑡 +

𝜀𝑝𝑡  (4) 

The coefficient of market liquidity timing—𝛾𝑚𝑝 
is expected to be positive which indicates that 

to Cahart (1997) procedure. The construction of SMB, 
HML, MOM are based on domestic equity data which 
reports in section 3. 
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the mutual fund managers can correctly time the 
market liquidity. The mutual fund managers who 
successfully time the market liquidity allocate 
more to market assets if they believe that the 
market liquidity will be improved in the future. 
On the other hand, they will allocate more 
toward cash if they believe that the market 
liquidity will be lessen in the future. However, the 

negative value of 𝛾𝑚𝑝 indicates no market 
liquidity timing ability. 
3. Data and methodology  
3.1 Data 
In this study, we had gathered monthly stock 
returns, monthly market returns, and monthly 
risk-free rates from the Thomson Reuter 
Datastream database4. We obtain net asset value 
(NAV), and other mutual fund information from 
the Morningstar Direct Database. In order to 
compare the result internationally, we classify 
the fund objective according to the morning star 
classification method. Since the aim of this study 
is to examine the ability of mutual fund managers 
to forecast the market liquidity, we strongly 
focused on the domestic equity fund as follow 
the other mutual fund performance studies (e.g., 
W. E. Ferson and Schadt, 1996; Busses,1999; Cao 
et al., 2013b). We excluded international funds, 
funds of funds, index funds, trigger funds, bond 
funds, and money market funds. We additional 

                                                 

4 At the end of December 2017, there are 499 Indonesian 
stocks, 626 Malaysian stocks, and 648 Thai stocks in our 
sample. The market returns are based on the Indonesia 
Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia), The Malaysian 
Stock Exchange (Bursa Malaysia), and Thailand Stock 
Exchange (SET). Due to data limitation, we use the 
recommended risk-free rate list from Datastream website. 

excluded the Islamic fund and sharia fund from 
our sample for Malaysia and Indonesia market. 
We also excluded funds which provided data less 
than 24 months old. The study had done from 
January 2000 to December 2017. Subsequently, 
our sample consist of 605 unique funds—329 
from Thailand, 148 from Indonesia, and 128 from 
Malaysia. In sum, for each market, we have a total 
of 130,075 fund-month observation. 
Table 1 presents the fund descriptive statistic of 
mutual funds by country as of 2017. In the end 
of 2017, all of equity funds in our sample 
generated higher returns than the return of each 
market. For example, we found the domestic 
equity funds in Thailand have ability to produce 
an average return of 1.31 percent per month 
which is higher than 0.92 percent per month of 
the market return. During the same period, 
Indonesia equity funds can produce the 1.53 
percent per month which is higher than that of 
1.38 percent per month of the market return. On 
average, Malaysian mutual funds can generate 
less returns than Thai mutual funds and 
Indonesian mutual funds. However, the Malaysian 
mutual funds can generate the superior returns 
than the returns of the market return. The mutual 
fund return of our sample shows a consistent 
result with Ferreira, Keswani, Miguel, and Ramos 
(2013). All the liquidity measures are all positive. 

We use Indonesia SBI 90 day, Malaysia T-Bill band 4, and 
Thailand repurchase rate 3 month as proxies for market 
risk-free rate for Indonesia, Malaysia, and Thailand 
respectively. We construct the SMB, HML, and MOM 
factors for each market based on available data in our 
sample. 
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This demonstrates that the role of liquidity exists 
in these markets.    

[TABLE1] 
3.2 Mutual fund performance measurement 
To measure mutual fund returns, we calculated 
the total return from NAV as follows: 

rp,t =
NAVp,t−NAVp,t−1

NAVp,t−1
  (5) 

where rp,t is the return for mutual fund p in 

month t and NAVp,t is the price of the mutual 
fund in month t. For time-series study, the 
heteroscedasticity and autocorrelation are likely 
to exist. To alleviate both problems, we 
estimated our results follow Newey and West 
(1987) heteroscedasticity and autocorrelation-
consistent standard errors with one lag 
procedure.  
4. Empirical Analysis 
In this section, we researched whether mutual 
fund managers have an ability to time the market 
wide liquidity at both aggregate and portfolio 
level. We presented the evidence of liquidity 
timing in all markets and then we illustrated that 
the results are robust to both liquidity 
measurements. We also examine the liquidity 
timing in the presence of market timing and 
volatility timing. 
4.1 Aggregate level analysis 

[TABLE2] 
Table2 illustrates that the regression results for 
the aggregate level analysis of three markets—
Indonesia, Malaysia, and Thailand. We estimated 
t-statistics according to Newey and West (1987) 
heteroscedasticity and autocorrelation-consistent 
standard errors with one lag. For each market, we 

estimated the result using 𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄 as the 
liquidity proxy. We found that the mutual fund 

managers in these focused markets exhibit the 
ability to time the market wide liquidity except 
Malaysia. Based on the Amihud’s illiquidity 
measure, the coefficients are positively 
significance at 1% for Thai, and Indonesian funds. 
We further discovered that, at the aggregate level, 
the mutual fund managers in Thai and Malaysian 
market generate the positive abnormal return 
unlike the mutual fund managers in Indonesian 
market.  
4.2 Portfolio level analysis 
In this section, we evaluated the ability to time 
the market wide liquidity between the top 
performance funds and the poor performance 
funds. Our empirical work in this section allowed 
the investors to evaluate the liquidity timing skill 
of mutual fund managers. We formed the deciles 
portfolios based on the past performance follow 
Cahart (1997). These ten valued weighted 
portfolios of mutual funds are formed based on 
the calculation of trailing 12-month returns. We 
had hold the portfolio for one month and then 
rebalanced on a monthly basis. This had been 
generated the time-series of monthly returns for 
these decile portfolios from January 2001 to 
December 2017. For the funds that disappear or 
terminate during the year, we included our value 
weighted portfolio until they disappeared, as a 
result, our decile portfolio weights were 
readjusted correctly and free from the survivor 
bias problem. 

[TABLE3] 
We estimated the Eq (6) based on the Amihud’s 
illiquidity measure as the liquidity measure and 
report the result in table 3. The P10 is the top 
10% or best performing portfolio, while P1 is the 
bottom 10% or worst performing portfolio. Panel 
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A shows results of liquidity timing of mutual fund 
managers in Thai market. The coefficient of  

𝛾𝑚𝑡—liquidity timing of best performing 
portfolio is positively and significantly. This 
supports that the best portfolio can successfully 
times the market wide liquidity. As a 
consequence, this best performing portfolio 
generated 2.96% return per month. On the other 
hands, our finding indicates an inferior ability to 
forecast the market wide liquidity of the worst 
performing portfolio. We further found that this 
worst performing portfolio cannot generate the 
positive abnormal return. We further formed the 
zero investment portfolio—P11 by taking a short 
position on the worst performance portfolio and 
taking a long positive on the top performance 
portfolio5. We found the positively and 
significance of liquidity timing for P11. In addition, 
P11 is found that it can generate 3.61% per 
month. Our finding is consistence with the mutual 
fund performance literature in that the poor 
performance funds cannot generate the positive 

abnormal return. Moreover, we found both 𝛾𝑚𝑡 
and alpha are an increasing function of portfolio 
performance which have been reported in Thai 
market [22]. In Panel B, we provided the result 
based on Indonesian fund, the similar result was 
found with Panel A. We found all the portfolio 
have the positive liquidity timing ability. Although, 
the result in previous section shows that, in 
general, Indonesian mutual funds generated 
negative abnormal return, we demonstrated that 
the best performing portfolio can generate the 
positive abnormal return of 0.78% per month. 

                                                 

5 The payoff of this zero investment portfolio is similar to 
the difference performance of the top performance 

Furthermore, we presented that the P11 can 
generate the positive abnormal return as in Thai 
market. In Panel C, we found few evidences of 
liquidity timing for Malaysian funds. Despite, the 
coefficient of liquidity timing of P10 is positively 
significance at 10%, its coefficient is 0.000177. We 
also found that the coefficient of liquidity timing 
which negative for bottom performance portfolio 
(P1) and slightly increases for the higher 
performance portfolio is an increasing function of 
performance. However, we could not reject the 
null hypothesis that the coefficients are different 
from zero for the other Malaysian portfolios. We 
further discovered that the zero investment 
strategy—P11 can generate the positive 
abnormal return in Malaysian mutual fund 
industry. Our finding here is consistence with the 
prior literature in that the good performance 
funds can generate the positive abnormal return, 
while the poor performance funds cannot 
generate abnormal return to the investor [23-25]. 
5. Conclusion and summary  
Unlike the prior studies which was focused only 
on the role of liquidity timing ability of mutual 
fund in the develop markets, we presently aim to 
examine the ability of mutual fund manager to 
time the market wide liquidity in emerging 
markets. We provided the evidence of liquidity 
timing based on cross-country comparison. During 
our sample period between 2001 and 2017, we 
found that the equity mutual fund managers in 
ASEAN Economic Community successfully time 
the market liquidity. We further demonstrated 
that the best performing portfolios have the 

portfolio and worst performance portfolio or the 
difference between P10 and P1. 
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ability to time the market wide liquidity in all 
markets, while all the worst performing portfolios 
have negative or zero liquidity timing ability in all 

markets. Our finding suggests that the liquidity 
timing is another source of positive abnormal 
return of mutual funds.
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Table 1 demonstrates descriptive statistic for both independent and dependent variable. Panel A shows a descriptive statistic for independent variable. Panel B shows a descriptive statistic for 

dependent variable. Full sample is the average fund return. P1 is the return of the worst performing portfolio. P10 is the return of the best performing portfolio. 𝑅𝑚 are the market return in 
excess return. SMB, HML, and MOM are the mimic portfolio returns accounting for the size, value, and momentum, respectively. 

Panel A: Independent variable 

 THA IND MAL 

 Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. Min Max Mean Std. Dev. Min Max 

Rm 0.92% 7.48% -36.33% 30.80% 1.38% 6.65% -38.84% 21.97% 0.47% 7.18% -31.87% 33.08% 
Rf -0.07% 3.11% -18.21% 37.26% -0.21% 1.63% -10.34% 5.60% 0.00% 5.45% -27.33% 29.42% 

SMB 0.20% 0.92% -2.84% 3.87% -0.11% 1.62% -4.98% 10.05% 0.09% 0.82% -3.95% 5.15% 
HML -0.01% 1.01% -5.46% 3.24% 0.10% 2.29% -12.45% 8.87% -0.03% 1.29% -8.91% 7.61% 
MOM 0.56% 0.11% 0.39% 0.96% 0.68% 0.13% 0.48% 1.17% 0.48% 0.07% 0.36% 0.64% 

𝐼𝐿𝐿𝐼𝑄𝑖,𝑡  2.58 3.16 0.18 21.18 0.08 0.06 0.01 0.36 2.55 3.51 0.10 2.70 

Panel B: Dependent variable 

THA Full sample P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P10-P1 

Mean 1.31% 0.44% 0.85% 1.11% 1.16% 1.27% 1.37% 1.49% 1.52% 1.77% 2.09% 1.65% 
Std. Dev. 5.83% 5.35% 5.74% 5.99% 6.00% 6.01% 5.97% 6.00% 5.98% 6.00% 5.84% 2.25% 
Min -25.53% -29.13% -29.68% -27.78% -26.79% -24.86% -24.02% -24.25% -24.74% -23.91% -20.13% -4.67% 
Max 24.87% 17.72% 24.18% 25.52% 26.67% 26.60% 27.33% 26.78% 28.17% 24.18% 23.00% 10.02% 

IND Full sample P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P10-P1 

Mean 1.53% 0.22% 0.75% 1.10% 1.42% 1.43% 1.54% 1.78% 1.91% 2.32% 2.80% 2.58% 
Std. Dev. 6.30% 6.67% 6.05% 6.54% 6.76% 6.38% 6.51% 6.54% 6.44% 6.68% 6.20% 3.53% 
Min -31.48% -35.06% -32.59% -35.25% -36.11% -33.96% -31.65% -32.23% -31.77% -28.65% -17.54% -8.48% 
Max 25.40% 32.85% 23.06% 21.68% 27.50% 20.49% 24.63% 21.39% 23.44% 34.58% 24.37% 17.52% 

MAL Full sample P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P10-P1 

Mean 0.69% -0.28% 0.15% 0.40% 0.48% 0.56% 0.71% 0.88% 1.02% 1.26% 1.75% 2.02% 
Std. Dev. 3.53% 3.63% 3.76% 3.60% 3.51% 3.53% 3.61% 3.47% 3.59% 3.66% 3.95% 2.20% 
Min -12.41% -15.66% -16.76% -14.98% -14.38% -12.66% -12.21% -11.90% -11.77% -9.63% -8.40% -4.09% 
Max 11.02% 11.27% 11.68% 10.70% 11.23% 12.08% 11.86% 11.87% 11.56% 10.78% 15.99% 11.51% 
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Table 2 demonstrates the liquidity timing ability model at an aggregate level. Model (1) uses Amihud’s illiquidity ratio as the liquidity 

measurement. 𝑅𝑖 and 𝑅𝑚 are the average return of mutual funds and market return in excess return. SMB, HML, and MOM are the 

mimic portfolio returns accounting for the size, value, and momentum, respectively. 𝛾𝑚𝑡 is the estimated coefficient of liquidity 
timing ability. Adjusted R squared values (R2) are in percentage. p-values obtained by Newey and West (1987) procedure. T-statistic 
are shown in parentheses. ***, **, and * indicate statistical significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively. 

  THA IND MAL 

 Model (1) Model (1) Model (1) 

𝛽𝑚𝑝 0.925*** 0.990*** 1.051*** 

 (32.89) (48.26) (15.13) 

𝛽𝑠𝑚𝑏 0.788* -0.283 0.0971 

 (1.69) (-1.51) (1.47) 

𝛽ℎ𝑚𝑙 0.557* -0.182 0.0811** 

 (1.74) (-1.18) (2.17) 

𝛽𝑚𝑜𝑚 -1.288* 2.009* 0.152 

 (-1.90) (1.95) (0.72) 

𝛾𝑚𝑡(𝐴𝑚𝑖ℎ𝑢𝑑) 0.0129*** 1.912*** 0.0001 

 (6.75) (3.15) (0.03) 

𝛼𝑝 0.00991*** -0.0123* -0.00998 

 (3.04) (-1.91) (-0.96) 

R2 97.0% 93.7% 87.0% 
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Table 3 reports the result from Eq. (6)  when we apply the Amihud’s illiquidity ratio as the liquidity measurement. Panel A presents the result for Thailand while Panel B, and C present the result 
for Indonesia and Malaysia respectively. We present our results in decile portfolios. The other variables denotations are shown in Table 2. p-values obtained by Newey and West (1987) procedure 
are shown in parentheses. ***, **, and * indicate statistical significance at the 1%, 5%, and 10% levels, respectively. 

Panel A: THA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P10-P1 

𝛽𝑚𝑝 0.855*** 0.882*** 0.908*** 0.932*** 0.953*** 0.937*** 0.942*** 0.949*** 0.957*** 0.933*** 0.0780** 

 (31.52) (38.68) (36.21) (37.40) (27.64) (31.58) (29.26) (29.34) (24.46) (22.81) (2.32) 

𝛽𝑠𝑚𝑏 0.775*** 0.462** 0.396 0.487 0.794 0.731 0.74 0.844 1.046* 1.608** 0.833 

 (2.91) (1.98) (1.11) (1.30) (1.38) (1.36) (1.19) (1.42) (1.67) (2.43) (1.44) 

𝛽ℎ𝑚𝑙 0.467** 0.278* 0.278 0.355 0.604 0.586 0.523 0.561 0.791* 1.133** 0.666 

 (2.21) (1.74) (1.23) (1.56) (1.50) (1.49) (1.18) (1.34) (1.84) (2.28) (1.59) 

𝛽𝑚𝑜𝑚 0.521 0.389 -0.526 -0.635 -0.754 -1.617** -1.299* -2.039*** -3.122*** -3.795*** -4.316*** 

 (0.52) (0.63) (-0.72) (-1.38) (-0.84) (-2.12) (-1.79) (-3.12) (-3.43) (-2.86) (-4.51) 

𝛾𝑚𝑡 0.00153 0.00301** 0.00739*** 0.0111*** 0.0156*** 0.0169*** 0.0166*** 0.0162*** 0.0180*** 0.0228*** 0.0212*** 

 (0.69) (1.98) (4.34) (6.73) (6.25) (8.18) (7.85) (7.38) (6.50) (7.33) (8.27) 

𝛼𝑝 -0.00657 -0.00131 0.00489 0.00534** 0.00608 0.0117*** 0.0113*** 0.0155*** 0.0227*** 0.0296*** 0.0361*** 

 (-1.44) (-0.35) (1.38) (2.02) (1.43) (2.90) (2.91) (4.15) (5.32) (4.50) (6.54) 

R2 96.30% 97.20% 96.90% 97.30% 96.20% 95.90% 95.80% 95.60% 94.00% 90.60% 23.90% 

Panel B: IND P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P10-P1 

𝛽𝑚𝑝 0.968*** 0.945*** 1.029*** 1.037*** 1.028*** 1.011*** 1.001*** 1.000*** 1.021*** 0.864*** -0.104* 

 (25.23) (36.84) (81.40) (39.23) (69.88) (61.34) (56.73) (53.43) (28.99) (17.63) (-1.85) 

𝛽𝑠𝑚𝑏 -1.228* -0.129 -0.304* -0.0867 -0.275* -0.338*** -0.192 -0.0709 -0.250 0.0457 1.274** 

 (-1.70) (-0.64) (-1.93) (-0.47) (-1.92) (-3.41) (-1.01) (-0.32) (-1.18) (0.11) (2.55) 

𝛽ℎ𝑚𝑙 -0.673 0.000916 -0.208** -0.0781 -0.225** -0.240** -0.0988 -0.122 -0.162 -0.0171 0.656** 

 (-1.31) (0.01) (-2.03) (-0.49) (-1.99) (-2.56) (-0.82) (-0.66) (-0.73) (-0.06) (2.08) 

𝛽𝑚𝑜𝑚 1.148 0.0285 1.374 2.963** 1.884** 3.328** 1.226 2.717** 4.332*** 1.089 -0.0584 

 (0.57) (0.03) (1.45) (2.26) (2.35) (2.56) (1.26) (2.33) (3.18) (0.81) (-0.03) 

𝛾𝑚𝑡 1.472** 1.708*** 1.544*** 1.348*** 1.731*** 1.642*** 1.786*** 1.866*** 2.142* 3.881** 2.409 

 (2.11) (3.45) (4.70) (3.77) (3.09) (2.79) (2.97) (2.85) (1.86) (2.10) (1.10) 

𝛼𝑝 -0.0196 -0.00542 -0.0129** -0.0202** -0.0121** -0.0206*** -0.00529 -0.0138* -0.0206** 0.00780* 0.0274* 

 (-1.39) (-0.85) (-2.23) (-2.53) (-2.47) (-2.69) (-0.87) (-1.88) (-2.53) (1.86) (1.95) 

R2 78.50% 91.30% 94.80% 93.10% 95.90% 94.70% 95.00% 91.30% 87.30% 77.50% 14.00% 417



Panel C: MAL P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P10-P1 

𝛽𝑚𝑝 1.040*** 1.034*** 1.065*** 1.060*** 1.038*** 1.052*** 1.061*** 1.048*** 1.052*** 1.047*** 0.00688 

 (13.70) (14.29) (15.81) (17.11) (15.48) (15.24) (15.63) (15.08) (14.04) (12.62) (0.17) 

𝛽𝑠𝑚𝑏 21.96*** 14.28** 8.601 6.627 4.126 2.025 6.645 4.946 10.09 20.23** -1.727 

 (3.11) (2.20) (1.20) (1.14) (0.62) (0.37) (1.00) (0.78) (1.19) (1.98) (-0.26) 

𝛽ℎ𝑚𝑙 17.58*** 11.50*** 7.974** 6.428* 5.237 2.876 6.040 5.318 7.455 11.63* -5.946 

 (4.75) (3.11) (2.02) (1.91) (1.41) (0.91) (1.64) (1.55) (1.41) (1.75) (-1.20) 

𝛽𝑚𝑜𝑚 0.152 0.173 0.014 0.284 0.183 0.318 0.149 -0.0207 0.281 0.0585 -0.0932 

 (0.67) (0.74) (0.06) (0.97) (0.95) (1.46) (0.66) (-0.11) (1.43) (0.28) (-0.50) 

𝛾𝑚𝑡 -0.001*** -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.001 0.000* 0.001*** 

 (-2.63) (-0.50) (-0.43) (0.47) (0.36) (0.52) (0.59) (1.23) (1.59) (1.69) (7.24) 

𝛼𝑝 -0.0215* -0.0177 -0.00724 -0.0181 -0.0124 -0.0171 -0.00751 0.00215 -0.00918 0.00547 0.0270*** 

 (-1.91) (-1.59) (-0.59) (-1.29) (-1.36) (-1.61) (-0.67) (0.22) (-0.92) (0.52) (3.28) 

R2 84.20% 83.00% 85.40% 87.20% 86.20% 86.80% 87.00% 86.70% 85.20% 82.40% 18.10% 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้โครงงาน (Project-Based 
Leaning :PBL) ว่ามีผลต่อความรู้ความเข้าใจด้านบัญชีหรือไม่อย่างไร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนรู้แบบโครงงาน 
จ านวน 32 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ จ านวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการเรียนรู้และ
แบบทดสอบ สถิติที่ใช้คือการทดสอบค่าที  ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องวงจรบัญชีสูงกว่า
กลุ่มควบคุม  ซึ่งอาจเกิดจากที่ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงและลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง ท าให้มีความรู้
ความเข้าใจมากกว่าการเรียนรู้แบบปกต ิ โดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์รายการค้าที่ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นสูงที่สุดซึ่ง
ถือเป็นขั้นตอนส าคัญ หากวิเคราะห์รายการค้าผิดอาจส่งผลต่อการบันทึกบัญชีที่ผิดพลาดได้ ในส่วนเนื้อหาที่มีความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มขึ้นน้อยที่สุด คือ เรื่องงบการเงิน อาจเกิดจากรายการในงบการเงินแต่ละกิจการแตกต่างกัน จึงควรน าวิธีการเรียน
รูปแบบอื่นมาใช้ร่วมด้วย เช่น การเพิ่มชุดฝึกทักษะที่เน้นการฝึกปฏิบัติและการวิเคราะห์กิจการที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น  

ค าหลัก : วงจรบัญชี, ความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี, การเรียนรู้แบบโครงงาน 
 
Abstract 
This research is a quasi-experimental research. The purpose is to study the learning process with the 
Project-Based Leaning (PBL) that affect the accounting knowledge. The sample used in this study was 
students of business administration Chaiyaphum Rajabhat University. The samples were divided into 2 
groups,  an experimental group of 32 students taught by using PBL and a control group of 35 students 
taught by using usual leaning. The research instruments are the learning plan and the achievement test. 
Data were analyzed through use of t-test. The research results found that knowledge of accounting cycle 
of the experimental group was significantly higher than the control group, especially  the business 
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transactions analysis. The least understood content is the financial statement. This might be due to 
different transactions in financial statements of companies. Further study may consider other learning 
forms and a variety of practice exercises to improve student’s knowledge.  

Keywords : Accounting Cycle, Account Knowledge, Project-Based Learning 
 
บทน า 
 การด า เนิ น ธุ รกิ จ ให้ ป ระสบความส า เร็ จและมี
ประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยข้อมูลที่สะท้อนถึงสภาพความเป็น
จริงของการด าเนินธุรกิจ  เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ และ
การบริหารงานของธุรกิจ  ซึ่งข้อมูลที่มีความส าคัญกับการ
ตัดสินใจนั้นส่วนใหญ่มักมาจากข้อมูลทางบัญชี  เนื่องจาก 
“การบัญชี” (Accounting)  เป็นกระบวนการในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลรายการค้าต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกิจการ เช่น 
รายการที่เกี่ยวกับการลงทุน การซื้อขายสินค้าหรือบริการ 
การรับเงิน การจ่ายเงิน รวมถึงรายการที่สามารถวัดมูลค่า
เป็นเงิน น ามาจดบันทึก จ าแนกเป็นหมวดหมู่ตามหมวดบัญชี  
สรุปผล เป็นรายงานทางการเงิน [1] เช่น งบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุ น  ซึ่ ง เป็ นการสะท้ อนถึ ง
ความสามารถในการด าเนินงานและแสดงฐานะทางการเงิน
ของกิจการ  
 การบัญชีจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินธุรกิจ
ทุกประเภท แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของเจ้าของ
ธุรกิจ แต่สิ่งหนึ่งที่กิจการต้องการทราบในเรื่องเดียวกันคือ 
ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งเป็น
ข้อมูลที่ส าคัญในการตัดสินใจ การวางแผน และการควบคุม  
ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจจึงต้องมีความถูกต้อง 
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และมีความเพียงพอต่อการตัดสินใจ 
ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดทางด้านบัญชีโดยเฉพาะขั้นตอนการท าบัญชี 
หรือที่เรียกว่า “วงจรบัญชี”  (Accounting  Cycle)  เป็น
การแสดงขั้นตอนการท าบัญชีทั้งระบบ ท่ีก าหนดให้ธุรกิจทุก
ประเภทต้องปฏิบัติตามหลักการเดียวกัน โดยเริ่มจากการ
รวบรวมเอกสารรายการค้าที่เกิดขึ้น น ามาวิเคราะห์สมการ
บัญชี จากนั้นท าการบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน  เมื่อสิ้นงวด
บัญชีจะผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทเพื่อหายอด

คงเหลือของแต่ละบัญชี เพื่อจัดท างบทดลองและงบการเงิน 
ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรบัญชี [2]  ซึ่งเนื้อหาเรื่อง
วงจรบัญ ชีส่วนใหญ่ จะได้ รับการเรียนรู้จากสถานบัน
การศึกษา ในรายวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น รวมถึงการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ก ากับดูนักบัญชีโดยตรง แต่
อย่างไรก็ตาม จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่ามี
องค์กรขนาดเล็กรวมถึงหน่วยงานของรัฐ เช่น วิสาหกิจชุมชน 
กองทุนหมู่บ้าน สหกรณ์  ยังประสบปัญหาด้านการจัดท า
บัญชี  ท าให้ขาดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้เพื่อการบริหาร
จัดการ การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพจึงเกิดขึ้นได้ยาก เช่น
ปัญหาการท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน พบว่าผู้มีหน้าที่จัดท า
บัญชีของกองทุนหมู่บ้าน โดยส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาใน
ระดับสูง ผู้จัดท าบัญชีในหลาย  ๆ กองทุนเป็นเพียงชาวบ้าน
ซึ่งจบการศึกษาเพียงระดับประถมเท่านั้น ท าให้ขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีถึงแม้จะได้รับการ
อบรมด้านการจัดท าบัญชีและงบการเงินแล้วก็ตาม[3] อีกทั้ง
ยังพบปัญหาการจัดท าบัญชีของสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง 
พบว่าสหกรณ์ขาดเจ้าหน้าที่ที่ ให้ค าปรึกษาและแนะน า
เกี่ยวกับการท าบัญชี และเจ้าหน้าท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการท าบัญชี ถึงแม้จะมีการฝึกอบรมทางด้านบัญชี
แล้วก็ตาม[4] 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวหากไม่ได้รับการแก้ปัญหา
อาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานและความส าเร็จของ
องค์กรได้  การพัฒนาความรู้ทางด้านบัญชีให้กับกลุ่มที่ยังไม่
มีความรู้และทักษะทางด้านบัญชีจึงส าคัญ นักวิชาการหลาย
ท่านได้หาวิธีการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การเรียนรู้จาก
ปัญหา (Problem Based Learning : PBL)  เพื่อส่งเสริม
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น [5], [6], 
[7] วิธีการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมให้ทุกคน
มีปฏิสัมพันธ์กัน ช่วยเหลือกัน การเป็นผู้น าและทักษะการ
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ท างานเป็นทีม [8] รวมถึงการเรียนรู้จากชุดฝึกทักษะเพื่อฝึก
ปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ให้ เกิดความช านาญ  [9]  ซึ่ งผล
การศึกษาพบว่าวิธีการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถพัฒนาความรู้
ความสามารถของนักบัญชีให้สูงขึ้นได้ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า
การเรียนรู้ดังกล่าวยังใช้วิธีการเรียนรู้ในห้องเรียนซึ่งอาจไม่
แตกต่างจากการเรียนแบบเดิม ๆ  จึงอาจไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาความรู้ความสามารถของนักบัญชีในปัจจุบัน ภายใต้
การแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การ
ท าบัญชีจึงต้องปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์ การเรียนรู้
ทฤษฏีร่วมกับการฝึกปฏิบัติจากเหตกุารณจ์รงิกับแหล่งเรยีนรู้
จริง อาจเป็นหนึ่งแนวทางในการพัฒนานักบัญชี ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีได้ดียิ่งขึ้น  
 การเรียนรู้แบบโครงงาน (Project  Based Leaning : 
PBL) เป็นการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อท่ีสนใจ
ศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งอาจเป็นเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนของ
การบัญชี เพื่อศึกษาปัญหา และแสวงหาวิธีการแก้ปัญหา 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ได้ค าตอบในเรื่องนั้น ๆ 
อย่างแท้จริง ผ่านการเรียนรู้ที่มีขั้นตอน เริ่มจากการก าหนด
หัวข้อโครงงาน การวางแผน การปฏิบัติงาน และการ
น าเสนอผลงาน [10] ซึ่งในแต่ละขั้นตอนผู้เรียนจะได้ฝึกคิด 
ฝึกปฏิบัติ ฝึกการท างานเป็นทีม เพื่อให้ได้ผลงานตามที่
ก าหนดในหัวข้อโครงงาน จากลักษณะของการเรียนรู้แบบ
โครงงานอาจเป็นหนึ่งแนวทางในการพัฒนานักบัญชีได้
เหมาะสมในยุดปัจจุบัน  ซึ่งสอดคล้องกับการทบทวน
วรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่ามีการน ารูปแบบการเรียนแบบ
โครงงานมาพัฒนาผลการเรียนรู้วิชาบัญชี เช่น การท า
โครงงานของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมซึ่งประสบปัญหา
เกี่ยวกับการอ่านรายงานทางการเงิน เช่น งบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุน พบว่านักศึกษามีผลการเรียนดีขึ้น 
[11]  การน ารูปแบบการเรียนรู้แบบโครงงานมาพัฒนา
ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
เบื้องต้น และความสามารถในการท างานกลุ่ม พบว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจกระบวนการการประเมินมูลค่าของสินทรัพย์
เบื้องต้นดีขึ้น อีกทั้งการเรียนแบบกลุ่มยังช่วยกระตุ้นให้
ผู้เรียนสนใจการเรียนมากขึ้น [12] นอกจากนี้ยังพบมีการน า
โครงงานมาพัฒนาการเรียนรู้ ใน เรื่องอื่น  ๆ เช่น การ

พัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา 
การท างานเป็นทีม และการพัฒนาคุณภาพผลงานให้ดียิ่งขึ้น 
[13], [14]  จากผลการศึกษาจึงสนับสนุนได้ว่าการเรียนรู้
แบบโครงงานมีความเหมาะสมที่จะน ามาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจของ
นักบัญชีกับเนื้อหาด้านอื่น ๆ ซึ่งจากการศึกษายังไม่มีงานวิจยั
ใดท่ีมีการน าการเรียนรู้แบบโครงงานมาทดลองใช้ เพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี โดยเฉพาะเรื่องวงจรบัญชีมา
ก่อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจน าแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(Project Based Leaning : PBL) มาสร้างแผนการเรียนรู้
ส าหรับคนที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี หรือบุคคล
ทั่วไปที่ต้องการศึกษาทางด้านบัญชีเบื้องต้น โดยให้นักศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจซึ่งถือเป็นตัวแทนของบุคคลที่ไม่มี
ความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชี แต่ต้องท าบัญชี เป็นกลุ่ม
ทดลองแล้วเปรียบเทียบกับกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนรู้ด้วย
วิธีโครงงาน  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่ อศึกษากระบวนการการจัดการเรียนรู้ โดยใช้
โครงงาน (Project Based Leaning) ว่ามีผลต่อความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องวงจรบัญชีหรือไม่และมีผลอย่างไร 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ได้รูปแบบการเรียนรู้ทางด้านบัญชี โดยใช้การเรียนรู้
แบบโครงงาน ส าหรับสถาบันการศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนบัญช ี
 2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ต่อกระบวนการจัดท า
บัญชีของธุรกิจ ตามขั้นตอนของวงจรบัญชี ซึ่งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และการศึกษาวิชาบัญชีท่ีสูงขึ้น  
 3. องค์กรทั้งรัฐและเอกชน สามารถน ารูปแบบการ
เรียนรู้แบบโครงงานไปใช้เป็นแนวทางในการจัดอบรม
พนักงานในองค์กร เพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ของพนักงานที่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านบัญชีเพื่อให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีเบื้องต้นได้   
 
กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐานการวิจัย 
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 ในการศึกษาในครั้งนี้ เป็นการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
ด้านบัญชี ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อก าหนดแนวคิดใน
การวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 

 
สมมติฐานการวิจัย 
 นักศึกษาท่ีได้รับการเรียนรู้แบบโครงงานมีความรู้ความ
เข้าใจ เรื่องวงจรบัญชี สูงกว่านักศกึษาที่ได้รับการเรียนรู้แบบ
ปกติ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 เป็นการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-experimental 
research design)  แ ล ะ เ ชิ ง ป ริ ม า ณ  (Quantitative 
Research)   ด าเนินการทดลองแบบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มทดลอง
ที่ได้รับการเรียนรู้แบบโครงงาน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ
เรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับ ดังน้ี 
 1. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาหลักสูตร
บริห ารธุ รกิ จบัณ ฑิ ต  มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ ชัยภู มิ  ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้น ประจ าภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2560  กลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้  เป็นการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multistage Stage Sampling) โดยมีขั้นตอน
การเลือกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
  1.1 ผู้ วิ จั ย เลื อกกลุ่ ม ตั วอย่ างแบบ เจาะจง 
(Purposive Sampling)  จ านวน 2 ห้องเรียน โดยพิจารณา
จากห้องเรียนที่ผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเรียนการ
สอนด้วยตนเอง เพื่อให้เช่ือมั่นว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม จะ
ได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับแนวคิด  ทฤษฏี  เรื่องวงจรบัญ ชี  
ตลอดจนได้รับค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจกรรมการ
เรียนรู้ไม่แตกต่างกัน   
  1.2 ท าการทดสอบก่อนเรียน  เพื่อวัดความรู้
พื้นฐาน เรื่องวงจรบัญชี ของกลุ่มตัวอย่างว่ามีความรู้พื้นฐาน 
เรื่องวงจรบัญชีแตกต่างกันหรือไม่  เพราะถ้ามีความรู้พื้นฐาน
ไม่เท่ากันตั้งแต่ต้น อาจมีผลต่อประสิทธิภาพของแผนการ
สอน  ซึ่งจากการทดสอบพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มมี
ความรู้พื้นฐานเรื่องวงจรบัญชีไม่แตกต่างกัน โดยนักศึกษา
สาขาวิชาการเงินและการธนาคารมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน   
( x ) เท่ากับ 1.86  นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการมีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน ( x ) เท่ากับ 1.79    

การเรียนรู้แบบโครงงาน 
ตามแนวคิดของส านักงาน
การศึกษา (2550) 
ประกอบดว้ย 
1. การน าเสนอหวัข้อ
โครงงาน 
2. การวางแผน 
3. การปฏิบัติงาน 
4. การน าเสนอผลงาน 

การเรียนรู้แบบปกต ิ
ตามแผนที่ก าหนดใน(มคอ.3) 
ประกอบดว้ย  
1. การน าเข้าสู่บทเรียน 
2. การสอน 
3. การสรุป 
4. การประเมินผล 

 

กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม 

ผลการเรียนรู้ เร่ืองวงจรบัญชี จ าแนกตามเน้ือหา 
5 ด้าน คือ 
    1. การวิเคราะห์รายการค้า  
    2. การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน 
    3. สมุดบัญชีแยกประเภท  
    4. งบทดลอง 
    5. งบการเงิน 

 

คะแนนผลเรียนรู ้
เร่ืองวงจรบัญชี 

 

คะแนนผลเรียนรู ้
เร่ืองวงจรบัญชี 

 

 เปรียบเทียบคะแนนผลการเรียนรู ้
ด้วยแบบทดสอบปรนัย 
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  1.3 ท าก ารสุ่ ม ตั วอย่ า งแบ บ ง่าย  (Simple 
random sampling) ด้วยวิธีจับสลาก เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ทั้ง 2 กลุ่ม มีโอกาสที่จะถูกเลือกเท่า ๆ กัน โดยเลือกให้เป็น
กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จากการ     
จับฉลาก ปรากฏว่าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร เป็น
กลุ่มทดลอง จ านวน 32 คน ได้รับการเรียนรู้แบบโครงงาน 
และ สาขาวิชาการจัดการ เป็นกลุ่มควบคุม จ านวน 35 คน 
ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ 
 2. การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย แผนการเรียนรู้แบบโครงงาน แผนการ
เรียนรู้แบบปกติ และแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ มี
วิธีการสร้างและพัฒนาเครื่องมือดังน้ี 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน  
  1)  ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 [15] โดยค านึงถึงค าอธิบายรายวิชา
และผลการเรียนที่คาดหวัง เรื่องวงจรบัญชี ในรายวิชา
หลักการบัญชีขั้นต้น เลือกเนื้อหาเพื่อเขียนแผนการเรียนรู้
และด าเนินการเขียนแผนการเรียนรู้ เรื่องวงจรบัญชี โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ การวิเคราะห์รายการค้า การ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท งบทดลอง 
และ         งบการเงิน [16]  แสดงวงจรบัญชี ได้ดังรูปที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 วงจรบัญชี [16] 

 2) ศึกษาแนวคิดและการสร้างแผนการเรียนรู้
แบบโครงงาน ตามแนวคิดของส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา (2550)  ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน ได้แก่ การ
ก าหนดหัวข้อโครงงาน การวางแผน การปฏิบัติงาน และการ
น าเสนอผลงาน  
 3) จัดท าแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยใช้
ระยะเวลาในการเรียนรู้ทั้งหมด 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 
ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น  24 ช่ัวโมง   
  4) น าแผนการเรียนรู้แบบโครงงานเสนอต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาก่อนน าไปทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง 
 5) น าแผนการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ได้รับ
การปรับปรุงแล้วไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มทดลอง 
ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จ านวน 32 
คน  
   2.2 แผนการเรียนรู้แบบปกติ  เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ท่ีจะน าไปทดลองใช้
กับกลุ่มควบคุม มีขั้นตอนการสร้างและหาประสิทธิภาพ
เครื่องมือในการวิจัย ดังนี้ 
 1)  ศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 [15]  โดยค านึงถึงค าอธิบายรายวิชา
และผลการเรียนที่คาดหวัง เรื่องวงจรบัญชี ในรายวิชา
หลักการบัญชีขั้นต้น เลือกเนื้อหาเพื่อเขียนแผนการเรียนรู้
และด าเนินการเขียนแผนการเรียนรู้ เรื่องวงจรบัญชี โดยแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น 5 เรื่อง ได้แก่ การวิเคราะห์รายการค้า การ
บันทึกบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท งบทดลอง 
และงบการเงิน [16] 
 2) จัดท าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรูแ้บบปกติ 
โดยก าหนดขั้นตอนการเรียนรู้  ตามวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชาหลักการบัญชีข้ันต้น
ที่ก าหนดใน (มคอ.3) ได้แก่ การน าเข้าสู่บทเรียน การสอน 
การสรุปผล และการประเมินผล 
 3) จัดท าแผนการเรียนรู้ แบบปกติ  โดยใช้
ระยะเวลาในการเรียนรู้  ทั้ งหมด 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ       
4 ช่ัวโมง รวมทั้งสิ้น  24 ช่ัวโมง   

การวิเคราะห์
รายการค้า
(หลักฐาน) 

การบันทึก
รายการ      

(สมุดรายวัน) 

 

การแยกประเภท
รายการ  

(บัญชีแยก
ประเภท) 

 

การสรุปรายการ              
(งบทดลอง) 

 
 

การปรับปรุงรายการ                                                            
(ท าในสมุดรายวันทัว่ไปและ 

บัญชีแยกประเภท) 
 

การจัดท างบการเงิน                                                            
(เช่น งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะ

การเงิน) 
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 4) น าแผนการเรียนรู้แบบปกติเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา
ก่อนน าไปทดลองใช้กับกลุ่มควบคุม 
 5) น าแผนการเรียนรู้แบบปกติ  ที่ ได้ รับการ
ปรับปรุงแล้วไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับกลุ่มควบคุม ได้แก่ 
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ จ านวน 35 คน  
 2.3  แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ  เร่ืองวงจร
บัญชี ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้ 
เรื่องวงจรบัญชี ตามล าดับดังนี้ 
  1) สร้างแบบทดสอบ เรื่องวงจรบัญชี โดยใช้
แบบทดสอบแบบปรนั ย เลื อกตอบแบบ  4 ตั ว เลื อก 
ครอบคลุมเนื้อหา 5 เรื่อง เรื่องละ 5 ข้อ รวมทั้งสิ้น 30 ข้อ 
 2) น าเสนอแบบทดสอบเสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ จ านวน 3 ท่าน ประเมินแล้วหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Congruence : IOC) 
โดยข้อสอบทุกข้อมีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67 – 1.00  แล้ว
น าแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจมาทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างวิจัย เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
ข้อสอบเป็นรายข้อด้วยวิธีวัดความยากง่ายของข้อสอบ 
(Difficulty index  or  Easiness)  และค่าอ านาจจ าแนก
ของข้อสอบ (Discriminant  index )  จากผลการทดลอง 
(Try Out) ปรากฏว่า แบบทดสอบก่อนเรียนมีค่าความยาก
ง่าย (P) อยู่ระหว่าง  0.41 – 0.69  ค่าอ านาจจ าแนก (R)  
อยู่ในเกณฑ์ 0.25 – 0.63 ส่วนผลการทดลอง (Try Out) 
แบบทดสอบหลังเรียนมีค่าความยากง่าย (P) อยู่ระหว่าง  
0.28 – 0.88  ค่าจ าแนก (R)  อยู่ในเกณฑ์ 0.22 – 0.70 
 3) ปรับปรุงแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ 
ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ แล้วน าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบอีกครั้งแล้วไปใช้ทดลองกับกลุ่ม
ตัวอย่างจริง 
 
วิธีการเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 2 แหล่ง คือ 
 1. ข้ อ มู ล ป ฐม ภู มิ  (Primary Data)  ผู้ วิ จั ย เป็ น
ผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2560  ระหว่างวันที่ 18  กันยายน  2560  ถึง 27 ตุลาคม 

2560 โดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
จ านวน 2 ห้องเรียน รวม 67 คน  ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลอง
ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1.1  ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) เรื่อง
วงจรบัญชี ด้วยแบบทดสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 
ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้เรื่อง
วงจรบัญชีของนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม ก่อนการทดลอง โดยใช้
สถิติทดสอบค่าที (Independent t-test)    
 1.2  ด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้ง 
2 กลุ่ม โดยผู้วิจัยเป็นผู้สอนเองทั้ง 2 กลุ่ม ในเนื้อหาเดียวกัน
และใช้ระยะเวลาในการสอนเท่ากัน คือ 6 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 4 ช่ัวโมง  รวม 24 ช่ัวโมง โดยกลุ่มทดลองจะได้รับการ
เรียนรู้แบบโครงงาน และกลุ่มควบคุมจะได้รับการเรียนรู้
แบบปกติ โดยขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานมีขั้นตอนการ
เรียนรู้ ดังนี้ 
  1)  ขั้นก าหนดหัวข้อโครงงาน เป็นขั้นตอน
ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจศึกษาด้วย
ตนเอง เป็นการเรียนแบบกลุ่ม กลุ่มละ 7-8 คน ร่วมกันระดม
ความคิดในการเลือกธุรกิจที่ต้องการศึกษาวงจรบัญชี โดย
เป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
หรือตั้งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิที่สามารถเดินทางในการศึกษา
นอกห้องเรียนได้ จากนั้นผู้เรียนติดต่อประสานงานด้วยวาจา
และเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษา
วงจรบัญชีของธุรกิจด้วยตนเอง และรายงานต่ออาจารย์เพื่อ
ด าเนินการในขั้นต่อไป 
  2)  ขั้นวางแผน  หลังจากที่แต่ละกลุ่มได้รับ
การอนุมัติหัวข้อโครงงานแล้ว สมาชิกในกลุ่มร่วมกันวางแผน
เพื่อก าหนดระยะเวลาในการศึกษา วิธีการศึกษาและการ
รวบรวมข้อมูล ก าหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สมาชิกในกลุ่ม จากนั้นน าเสนอแผนต่ออาจารย์ เพื่อเป็น
แนวทางในการติดตามการด าเนินงาน ในขั้นนี้ผู้เรียนได้ฝึก
การคิดวิเคราะห์ รู้จักวางแผนการท างานอย่างเป็นระบบ อีก
ทั้งได้ฝึกการท างานเป็นทีม ซึ่ งเป็นทักษะส าคัญในการ
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  3)  ขั้นการปฏิบัติงาน เป็นการด าเนินงาน
หลังจากได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ ผู้เรียนจึงลงมือ
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ปฏิบั ติ ตามแผน  เริ่มจากการเข้ าไปศึกษาสภาพการ
ด าเนินงานของธุรกิจ ผ่านการส ารวจเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้
มีประสบการณ์ตรง จากนั้นรวบรวมรายการค้าที่เกิดขึ้น
ในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามขอบเขตที่ผู้ประกอบการเปิดเผยได้
น ามาจัดท าบัญชีตามขั้นตอนของวงจรบัญชี จากนั้นสรุปผล
การศึกษาเป็นแฟ้มงาน ในขั้นนี้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง
ผ่านการเรียนรู้จากเหตกุารณ์จริงในสถานประกอบการ ท าให้
ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจขั้นตอนการท าบัญชีมากกว่าการเรียนรู้
จากการบรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว 
  4)  การน าเสนอผลงาน เป็นขั้นที่ผู้เรียนต้อง
สรุปข้อค้นพบจากการศึกษาเป็นแฟ้มงาน และน าเสนอ
ผลงานในช้ันเรียน ท าให้ผู้เรียนได้ฝึกการเรียบเรียงความคิด 
สรุปประเด็นส าคัญ ๆ จากการเรียนรู้รวมถึงตอบข้อซักถาม
ของผู้สอนและเพื่อนกลุ่มอื่น ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกัน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
เรื่องวงจรบัญชีสูงขึ้น 
 ทั้งนี้ ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมโครงงาน
ผู้เรียนจะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองทุกขั้นตอน โดย
อาจารย์จะเป็นเพียงที่ปรึกษาและคอยให้ค าแนะน าเมื่อ
ผู้เรียนต้องการเท่าน้ัน  
  1.3  หลังการทดลอง ผู้วิจัยท าการทดสอบหลัง
เรียน (Post-test) ด้ วยแบบทดสอบแบบปรนั ย  แบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ ซึ่งเป็นแบบทดสอบ  
คนละชุดกับแบบทดสอบก่อนเรียน แต่มีความยากง่ายไม่
แตกต่างกัน จากนั้นท าการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องวงจรบัญชี ระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียน ของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เพื่อเปรียบเทียบ
ความก้าวหน้าของแผนการเรียนรู้ทั้ ง 2 วิธี โดยใช้สถิติ
ท ด ส อ บ ค่ าที  (Paired Samples t-test) แ ล ะ ท า ก า ร
เปรียบเทียบคะแนนทดสอบหลังเรียน ระหว่างกลุ่มทดลอง
และกลุ่มควบคุม เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนการ
เรียนรู้ทั้ง 2 วิธี โดยใช้สถิติทดสอบค่าที (Independent t-
test)     
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จาก หนังสือ ต ารา เอกสาร วารสาร 
สิ่งพิมพ์ บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับ

เนื้อหาเรื่องวงจรบัญชี โดยครอบคลุมถึงเรื่อง การวิเคราะห์
รายการค้า การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยก
ประเภท งบทดลอง และงบการเงิน รวมถึงการศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการ
เรียนรู้ ข้อจ ากัด และวิธีการวัดและประเมินผล เพื่อเป็น
ข้อมูลในการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ 
 
ผลการวิจัย 
 จากการศึกษา เรื่อง การพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้าน
บัญชี ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน ผลการวิจัยแสดงได้ดังนี้ 
  
ตารางที่ 1 ความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง
วงจรบัญชี ของกลุ่มทดลอง 

เนื้อหาทดลอง 
 ก่อนเรียน   หลังเรยีน  P-value 

( x ) S.D. ( x ) S.D. 
 

การวิเคราะห์
รายการค้า 

1.63 0.79 5.00 0.98 .00** 

การบันทึกบัญชี
ในสมุดรายวัน 

1.34 0.83 4.38 1.01 .00** 

สมุดบัญชีแยก
ประเภท 

2.13 1.10 4.66 1.00 .00** 

งบทดลอง 2.06 0.95 4.63 1.10 .00** 
งบการเงิน 1.78 1.01 3.75 1.44 .00** 

รวม 1.79 0.44 4.48 0.67 .00** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 จากตารางที่  1  พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มทดลองมี
ความรู้ความเข้าใจ เรื่องวงจรบัญชีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( x ) เท่ากับ 1.79 มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียน ( x ) เท่ากับ 4.48  เมื่อพิจารณาความรู้ความ
เข้าใจจ าแนกตามเนื้อหา 5 เรื่อง พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องวงจรบัญชีหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ใน  
ทุก ๆ เรื่อง  โดยเนื้อหาที่ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น
มากที่สุด คือ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า มีคะแนนเฉลี่ย
ก่อนเรียน ( x ) เท่ากับ 1.63  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x ) 
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เท่ากับ 5.00 ส่วนเนื้อหาที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นน้อย
ที่สุด คือ เรื่องงบการเงิน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( x ) 
เท่ากับ  1.78  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x ) เท่ากับ 3.75 
 
ตารางที่ 2 ความรู้ความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียน  เรื่อง
วงจรบัญชี ของกลุ่มควบคุม 

เนื้อหาทดลอง 
 ก่อนเรียน   หลังเรยีน  P-value 

( x ) S.D. ( x ) S.D. 
 

การวิเคราะห์
รายการค้า 

2.00 1.00 3.89 1.49 .00** 

การบันทึกบัญชี
ในสมุดรายวัน 

1.80 1.08 3.49 1.29 .00** 

สมุดบัญชีแยก
ประเภท 

1.71 1.05 3.60 1.46 .00** 

งบทดลอง 1.80 0.96 2.66 1.35 .00** 
งบการเงิน 1.97 1.07 2.51 1.31 .07 
รวม 1.86 0.53 3.23 0.98 .00** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
 จากตารางที่ 2 พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มควบคุมมีความรู้
ความเข้าใจ เรื่องวงจรบัญชีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( x ) เท่ากับ 1.86 คะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียน ( x ) เท่ากับ 3.23  เมื่อพิจารณาความรู้ความเข้าใจ
จ าแนกตามเนื้อหา 5 เรื่อง พบว่ากลุ่มควบคุมมีความรู้ความ
เข้าใจในเนื้อหาเรื่องวงจรบัญชีหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในเรื่อง  
ทุก ๆ เรื่อง ยกเว้นเรื่อง เรื่องงบการเงิน ที่พบว่าผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย จนไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( x ) เท่ากับ 
1.97  คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x ) เท่ากับ 2.51 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องวงจรบัญชี
หลังเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

เนื้อหาทดลอง 
กลุ่มทดลอง  กลุ่มควบคุม  P-value 

( x ) S.D. ( x ) S.D. 
 

การวิเคราะห์
รายการค้า 

5.00 0.98 3.89 1.49 .00** 

การบันทึกบัญชี
ในสมุดรายวัน 

4.38 1.01 3.49 1.29 .00** 

สมุดบัญชีแยก
ประเภท 

4.66 1.00 3.60 1.46 .00** 

งบทดลอง 4.63 1.10 2.66 1.35 .00** 
งบการเงิน 3.75 1.44 2.51 1.31 .00** 
รวม 4.48 3.34 3.23 0.98 .00** 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 จากตารางที่ 3  เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียน 
พบว่าโดยภาพรวมกลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
วงจรบัญชีสูงกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ย ( x ) 
เท่ากับ 4.48 กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ย ( x ) เท่ากับ 3.23  
เมื่อพิจารณาความรู้ความเข้าใจจ าแนกตามเนื้อหา 5 เรื่อง 
พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่องวงจร
บัญชีสูงกว่ากลุ่มควบคุมในทุก ๆ  เรื่อง  โดยเนื้อหาที่มี
ความรู้ความเข้าใจหลังเรียนแตกต่างกันมากที่สุด คือ เรื่อง 
งบทดลอง  โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x ) 
เท่ากับ 4.63 ในขณะกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน    
( x ) เท่ ากับ  2.66  ส่ วนเนื้ อหาที่ มี ความรู้ความเข้าใจ
แตกต่างกันน้อยที่สุด คือ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า  โดย
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x ) เท่ากับ  5.00 
ในขณะที่กลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( x ) เท่ากับ 
3.89 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลองและวิจัยเชิง
ปริมาณ เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการเรียนรู้โดยใช้
โครงงาน (Project Based Leaning : PBL) มีต่อการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจทางด้านบัญชี ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับ
การเรียนแบบโครงงาน เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ได้รับ
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การเรียนรู้แบบปกติ ของนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ    
ผลการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูล แสดงได้ดังนี้ 
 1. ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องวงจรบัญชี ของกลุ่มทดลองที่ได้รับการเรียนรู้แบบ
โครงงาน พบว่าโดยภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาจ าแนกตามเนื้อหาของวงจรบัญชี 
พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนในทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์
รายการค้าที่ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นมากที่สุด  
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนวัดความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องวงจรบัญชี ของกลุ่มควบคุมที่ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ  
พบว่าโดยภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่า   
ก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
พิจารณาจ าแนกตามเนื้อหาของวงจรบัญชี พบว่ากลุ่ม
ควบคุมที่ได้รับการเรียนรู้แบบปกติ มีความรู้ความเข้าใจหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนในทุก ๆ เรื่อง ยกเว้น เรื่องงบการเงิน 
ที่มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนไม่แตกต่างกัน  
 3. ผลการเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเรื่องวงจร
บัญชี ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังได้รับการ
เรียนรู้ พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาเรื่อง
วงจรบัญชีสูงกว่ากลุ่มควบคุม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาความรู้ความเข้าใจจ าแนก
ตามเนื้อหา 5 เรื่อง พบว่ากลุ่มทดลองมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาเรื่องวงจรบัญชีสูงกว่ากลุ่มควบคุมในทุก ๆ เรื่อง   
 
อภิปรายผลวิจัย 
 ผลการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เรื่องวงจรบัญชี  
พบว่าการเรียนรู้แบบโครงงานช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องวงจรบัญชี ของผู้เรียนได้สูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติ  
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียนรู้แบบโครงงาน  (Project-
based Learning) เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง โดยมีผลงานส าเร็จเป็นรูปธรรม  แสดงถึงผลการ
เรียนรู้ด้วยความเข้าใจที่ เกิดจากการเรียนรู้ของผู้ เรียน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ John Dewey ที่เช่ือว่าการเรียนรู้

จากการกระท าจริง (Learning by Doing)  ผู้เรียนจะได้รับ
ประสบการณ์จริงจนสามารถจดจ าเรื่องราวหรือเหตุการณ์
ต่าง ๆ ได้ยาวนานและคงอยู่กับผู้เรียนตลอดไป [17]  
 เมื่อพิจารณาความรู้ความใจ เรื่องวงจรบัญชี จ าแนก
ตามเนื้อหาทั้ง 5 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า  
การบันทึกบัญชีในสมุดรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท      
งบทดลอง และงบการเงิน ผลการวิจัย พบว่าการเรียนรู้แบบ
โครงงานช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความใจเนื้อหาเรื่องวงจรบัญชี
สูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติ ในทุก ๆ เรื่อง  โดยเนื้อท่ีผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจสูงที่สุด คือ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า 
ที่เป็นเช่นนี้อาจเกิดจากผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์รายการค้าจาก
เอกสารที่เกิดขึ้นจริง ท าให้รู้จักคิดวิเคราะห์ จ าแนก แยกแยะ 
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นอย่างมี เหตุมีผล จึงสามารถ
วิเคราะห์ เหตุการณ์ทางธุรกิจได้ว่าเหตุการณ์ใดถือเป็น
รายการค้าและเหตุการณ์ใดไม่ถือเป็นรายการค้า ซึ่งแตกต่าง
จากการเรียนรู้แบบปกติ ที่ผู้เรียนวิเคราะห์รายการค้าผ่าน
โจทย์ตัวอย่างที่ผู้สอนเป็นผู้ก าหนดขึ้น  [18] กล่าวไว้ว่าการ
เรียนรู้จากโจทย์ปัญหาผู้เรียนอาจใช้วิธีท่องจ าหรือเลียนแบบ
จากผู้สอน จึงท าให้ไม่ได้ฝึกคิด ฝึกแก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อ
เจอเหตุการณ์ทางธุรกิจที่แตกต่างจากตวัอย่างอาจไมส่ามารถ
แยกแยะรายการค้าได้อย่างถูกต้อง  
  ส่วนเนื้อหาที่ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นน้อย
ที่สุด คือ เรื่องงบการเงิน ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าถึงแม้การ
เรียนรู้แบบโครงงานจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องงบการเงินสูงกว่าการเรียนแบบปกติ แต่เพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยเมื่อเทียบกับเนื้อหาเรื่องอื่น ๆ  ทั้งนี้อาจเกิดจากใน
ขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงาน แม้จะมีการศึกษาจากข้อมูล
ทางบัญชีจากแหล่งเรียนรู้จริง  ข้อมูลหรือรายการทางบัญชีที่
เกิดขึ้นเป็นเพียงบางส่วนตามขอบเขตที่ผู้ประกอบการ
สามารถเปิดเผยได้ จึงอาจไม่ครอบคลุมองค์ประกอบของ   
งบการเงิน ดังนั้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องงบการเงินมากขึ้น ควรน าวิธีการสอนรูปแบบอื่นมาใช้
ร่วมด้วย เช่น การเรียนรู้จากชุดฝึกทักษะ การเรียนรู้จาก
โจทย์ปัญหาหรือการสร้างสถานการณ์จ าลอง เพื่อฝึกการคิด
วิ เคราะห์ และการค านวณ  เป็ นต้น  ซึ่ งสอดคล้องกับ         
ผลการศึกษาของ [19] พบว่าแนวทางการพัฒนาความรู้ความ
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เข้าใจในเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้นต้อง
ประกอบด้วยการได้ดูหรือการได้เห็นรูปแบบของงบการเงิน 
ส่วนเนื้อหาที่มีลักษณะการค านวณต้องเกิดจากการลงมือท า 
ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
ของงบการเงินได้ดียิ่งขึ้น 
 จากผลการศึกษาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้แบบ
โครงงานนอกจากจะช่วยพัฒนาใหผู้้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหาเรื่องวงจรบัญ ชีสูงกว่าการเรียนรู้แบบปกติแล้ว 
กิจกรรมโครงงานในแต่ละขั้นตอนยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ รู้จักวางแผนการท างาน การแก้ปัญหาระหว่างการ
ท างาน และสามารถท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ ซึ่งเป็นทักษะ
ส าคัญที่ เกิดประโยชน์ต่อผู้ เรียนโดยตรง สอดคล้องกับ
แนวทางการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องการให้ผู้เรียนสามารถคิด
เป็น ท าเป็น และแก้ปัญหาได้ [20] ดังนั้นเมื่อพิจารณาจาก
ผลการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้น จึงสนับสนุนได้ว่าการเรียนรู้แบบ
โครงงานเหมาะสมให้สถาบันการศึกษาน าไปเป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาที่เน้นการปฏิบัติและการ
เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมจริง เช่น วิชาการบัญชีเพื่อการ
จัดการ  การบัญชีต้นทุน เป็นต้น จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางมากกว่าการเรียนรู้แบบ  
เดิม ๆ นอกจากนี้ หน่วยงานท่ีมีหน้าที่ก ากับดูแลนักบัญชี ไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน สามารถน าไปใช้
เป็ นแนวทางในการจัดการอบรม เพื่ อพัฒนาความรู้
ความสามารถให้กับผู้ปฏิบัติงานทางด้านบัญชีโดยเฉพาะผู้ที่
ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรง รวมถึงผู้ที่สนใจ
ศึกษางานทางด้านบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถ
จัดท าบัญชีเบื้องต้นได้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและต่อ
องค์กรต่อไป   
 
 
ข้อจ ากัดในการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 1. ในกระบวนการเรียนรู้แบบโครงงาน แม้จะมี
การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จริง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลหรือ
รายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นเป็นเพียงบางส่วนตามขอบเขตที่
ผู้ประกอบการสามารถเปิดเผยได้ ซึ่งอาจไม่ครอบคลุมทุก
รายการค้าของกิจการ ดังนั้นผู้สอนควรท าข้อตกลงเบื้องต้น

กับผู้ประกอบการให้ชัดเจนถึงขอบเขตในการศึกษา และควร
ให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนให้ เกิดความเข้าใจก่ อนลงมือท า
โครงงาน 
 2. การวิจัยในครั้งนี้  เป็นการศึกษาผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานกับเนื้อหาเรื่องวงจรบัญชี  
ดังนั้นหากมีการวิจัยครั้งต่อไป อาจมีการศึกษากับเนื้อหา
สาระทางด้านอื่น ๆ หรือเทคนิคการเรียนรู้แบบอื่น ๆ ที่
แตกต่างจากการวิจัยในครั้งนี้ เช่น เปรียบเทียบกับการเรียนรู้
จากปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning) วิธีการ
เรียนรู้แบบกลุ่ม การเรียนรู้แบบใช้ชุดทักษะ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ
ติดตาม Facebook Fan page Online ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ และศึกษาประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
Facebook Fan page Online ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ จ านวน 384 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากจ านวนผู้ใช้ 
Facebook Fan page Online ในจังหวัดชลบุรี โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ Chi-square, Independent samples t-test, One-Way 
ANOVA 

ผลการศึกษาพบว่า Facebook Fan page Online ในจังหวัดชลบุรี นั้น ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการใช้ Social 
Network 6 ปี ขึ้นไป และมีบัญชีผู้ใช้ Facebook Fan page Online ในจังหวัดชลบุรี มากที่สุดโดยใช้ช่องทาง Internet 
Smartphone ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ ส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้ากับ
ความเหมาะสมของราคา เพราะไม่เห็นสินค้าจริงและไม่มั่นใจในระบบป้องกันข้อมูลลูกค้า ผู้ใช้บริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ที่
ยังคงมีความเช่ือมั่นและเห็นว่าหากมีบริการเก็บเงินปลายทาง หรือการรับช าระผ่านบัตรเครดิต มีความรวดเร็วในการจัดส่ง
สินค้า และมีการระบุ ขนาด ราคา คุณภาพอย่างชัดเจน รวมถึง การมีบริการหลังการขายที่ดี และการจัดระเบียบร้านค้า
ออนไลน์จะช่วยให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและมีทัศนคติที่ดียิ่งขึ้นในการซื้อสินค้าออนไลน์ 

 

ค าส าคัญ : กลยุทธ์ทางการตลาด ธุรกิจออนไลน์ Facebook Fan page Online ในจังหวัดชลบุรี 
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Abstract 

This survey research aims to examine behavior of Facebook Fan page Online in Chonburi in 
organization or products and to study benefit and satisfaction of Facebook Fan page Online 384 people by 
simple random selection using a questionnaire. Statistically analyzed in frequency, percentage, mean 
score, S.D. and Chi-square, Independent samples  
T-test, One-Way ANOVA. 

The results showed that the most people who use Facebook Fan page Online in Chonburi have 
experience for using Facebook Fan page Online in Chonburi more than 6 years by using the Internet 
Smartphone. The users purchase products from social networks, most are concerned about the quality of 
products with affordable prices because they cannot see the actual product and ensure the protection of 
customer information. However, such a some of user that order by the online still has confidence and 
that if there is a call or payment by credit card. Shipping is quick and has a clearly stated price, quality 
and includes great after sale service. And organizing online stores to help consumers with the confidence 
and a better attitude to On-line shopping 

 

Keywords: marketing strategy, online business, Fan page Online in Chonburi 
 
บทน า 

ปัจจุบันสภาพของผู้คนในสังคม มีการด ารงชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ เพราะสภาพแวดล้อมของชีวิตมี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิธีการด ารงชีวิตก็ต้อง
เปลี่ยนไปตามสภาพใหม่ที่เกิดขึ้น สิ่งส าคัญที่แทบทุก
ประเทศในปัจจุบันล้วนต้องการสร้างเปลี่ยนแปลงเพื่อให้
ได้ซึ่งความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ จึง
มีการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ 
ขึ้นมา ท าให้ความได้ เปรียบในเรื่ องทรัพยากรทาง
ธรรมชาติถูกแทนที่ด้วยความได้เปรียบในด้านเทคโนโลยี 
กล่าวคือในปัจจุบันประเทศที่ เป็นเจ้าของเทคโนโลยี
สามารถสร้างความเจริญมั่งคั่งในทางเศรษฐกิจได้อย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากความจ าเป็นต่างๆในด้านการด ารงชีวิต
ของคน ที่ พึ่ งพ า เทค โน โลยี ม ากขึ้ น เทค โน โลยี ที่ มี
ความส าคัญอย่างมาก และเติบโตอย่างรวดเร็วมาโดย
ตลอด คือ เทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็น
เครือข่ายขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงติดต่อสื่อสารข้อมูลไปได้ทั่ว
โลก เป็นสังคมออนไลน์ขนาดใหญ่ที่มีการสื่อสารด้วยภาพ 
เสียง และข้อความ ผ่านเครื่องมือที่รองรับอินเทอร์เน็ต 

จากข้อมูลของเว็บไซต์ popgazine.com พบว่า เมื่อย้อน
ไปเมื่อ 1 ทศวรรษหรือ 10 ปีที่ผ่านมา อินเทอร์เน็ตได้มี
การเติบโตอย่างมหาศาล ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปี 2545 
มีจ านวนผู้ ใช้  569 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ  9.1 ของ
ประชากรทั่วโลกทั้งหมด และในปี 2555 มีจ านวนผู้ใช้  
2.27 พันล้านคน คิดเป็นร้อยละ 33 ของประชากรทั่วโลก
ทั้งหมด 

จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี 
และระบบเครือข่ายสัญญาณต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จึงท าให้การสื่อสารในยุคปัจจุบันมี
ความสะดวกมากยิ่ งขึ้น  เพราะเหตุนี้  จึงเกิดการน า
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจขายสินค้าและ
บริการผ่านออนไลน์ โดยข้อเด่นชัดของธุรกิจรูปแบบน้ี คือ 
สามารถลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
โดยการลดบทบาทของความส าคัญขององค์ประกอบทาง
ธุรกิจลง เช่น ท าเลที่ตั้ง อาคารประกอบการ โกดังเก็บ
สินค้า ห้องแสดงสินค้า รวมถึงพนักงานขาย พนักงาน
แนะน าสินค้า พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ดังนั้นธุรกิจขาย
สินค้าและบริการผ่านออนไลน์ จึงช่วยลดข้อจ ากัดด้าน
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ระยะทาง ด้านเวลา และด้านต้นทุนในการท าธุรกรรมลง
ได้อย่างมาก รวมถึงสินค้ามีราคาที่ต่ ากว่าท้องตลาดด้วย
และโดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องการอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม
เพื่ อ ด า เนิ น กิ จ ก รรมต่ า ง  ๆ  ร่ วมกั น  ท า ให้ มี ก าร
ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ท างานสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้
สังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการด าเนินชีวิตร่วมกันทั้ง
ในด้านครอบครัว ด้านการท างาน ตลอดจนสังคมและ
การเมืองท าให้ไม่สามารถหลกีเลี่ยงการพบปะ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารระหว่างกันได้ เมื่อมนุษย์มีความจ าเป็นที่
ต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจึงมีการพัฒนาการ
หลายด้านที่ตอบสนองเพื่อให้ใช้งานได้ตามความต้องการ 
ย้อนกลับไปราวปี 1450 ครั้งนั้นโลกต้องตะลึงกับสื่อ
สิ่งพิมพ์ครั้งแรก โดย Johannes Gutenberg แต่ในวันนี้
เวลานี้เป็นยุคดิจิตอลนิตยสาร TIME ได้มอบต าแหน่ง 
Person of the year 2010 ให้ แก่  Mark Zuckerberg 
จากการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ (social network) 
ที่ เข้ ามาเปลี่ ยนแปลงรูปแบบการสื่ อสารและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารของคนท่ัวโลกกว่า 500 ล้านคน 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาไปอย่างไม่
หยุดยั้ง จึงเป็นยุคที่ทุกคนต้องปรับตัว ปรับกลยุทธ์และ
มองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการด าเนินการธุรกิจนอกจาก
จะต้องท าความเข้าใจกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ นวัตกรรมต่าง 
ๆ ที่ผ่านเข้ามา ยังต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมการสื่อสารของผู้คนอีกด้วย ซึ่งพฤติกรรมที่
น่ าสนใจยิ่ งอย่างหนึ่ งคือ  การเข้าสู่ เครือข่ ายสั งคม
ออนไลน์(social network) หรือกลุ่มของผู้คนท่ีแบ่งปันสิ่ง
ที่สนใจร่วมกันโดยเครื่องมือที่เรียกว่า Social network 
site หรือ Social network service (SNS) ตัวอย่างเช่น 
Hi5, Myspace, Facebook, Twitter แ ล ะ อื่ น  ๆ  อี ก
มากมายโดยปกติแล้วสิ่งที่เป็น SNS เหล่านี้จะให้บริการ
พื้นฐาน คือการให้เราสร้างข้อมูลส่วนตัว (profile) ของ
เราลงในเว็บไซด์ (website) บางที่อาจอนุญาตให้น าเข้า
ข้อมูล(Upload file) รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือ
เสียงและเปิดให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เรา Upload 
ไว้ได้ และ สามารถเขียนข้อความถึงกันได้ที่เรียกกันว่า 
การโพสท์ข้อความ (Post) หรือคอมเม็นต์ (Comment) 
นอกจากนั้นยังมีช่องทางของข้อความส่วนตัว(Personal 

message) ให้สามารถคุยอย่างเป็นการส่วนตัวกับเพื่อน
บางคน จึงกลายเป็นหัวใจส าคัญในโลกอินเทอร์เน็ต และ
กลายเป็นศูนย์กลางของการสื่อสารอย่างรวดเร็วจนอาจ
กล่าวได้ว่า สังคมออนไลน์กลายเป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อน
รูปแบบการสื่อสารแบบใหม่ไปเรียบร้อยแล้ว โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ผ่านเว็บไซต์ www.facebook.com หรือที่ผู้คน
มากมายนิยมเรียกสั้น ๆ ว่า Facebook  ซึ่งถือได้ว่าเป็น
อันดับหนึ่งของแวดวง Social Network ในปัจจุบัน สิ่ง
หนึ่ งที่นับได้ว่ ามีส่วนในการสร้างความส าเร็จให้กับ 
Facebook  คือการที่ Facebook ได้มีการเปิดโอกาสให้
บุคคลที่มีช่ือเสียงศิลปิน นักแสดง นักการเมือง รวมทั้ง
องค์กร หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ 
รวมทั้งผู้ประกอบธุรกิจรายย่อยสามารถลงทะเบียนสร้าง 
Facebook Fan page Online ของตนเองเพื่อเป็นอีก
หนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสาร หรือสร้างการปฏิสัมพันธ์
กับผู้ที่มีความช่ืนชอบและสนใจในตัวบุคคลหรือองค์กรนั้น 
ๆโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสร้าง และไม่มีการจ ากัด
จ านวนผู้เข้าชมเหมือน Facebook ส่วนบุคคลที่สามารถมี
รายช่ือเพื่อนได้ไม่เกิน 5,000 คน โดย Facebook Fan 
page Online นั้นนอกจากจะเป็นช่องทางในการสื่อสาร
แล้ว ยังสามารถน ามาใช้เป็นช่องทางในการตรวจสอบ
ข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน า
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สร้างแคมเปญโปรโมชั่นในการดูแล 
สร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งเป็นช่องทางที่สามารถ
น ามาใช้ในการขยายตลาดได้อย่างสะดวกอีกด้วย ท าให้ใน
ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ได้มีการเลือกใช้ Facebook 
Fan page เป็นช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการ เพื่อบรรลุเป้าหมายทางการสื่อสารที่องค์กร
หรือผลิตภัณฑ์นั้น ๆ วางไว้ (โซเชียลมาร์เก็ตติ้ง,2554, 
นิตยสาร E-commerce, น .33) โดย Facebook  ได้มี
การก าหนดประเภทของ Facebook Fan page Online 
ออกเป็น 6 ประเภทหลักประกอบไปด้วยธุรกิจท้องถิ่น 
หรือสถานที่ บริษัท องค์กร หรือสถาบันตรายี่ห้อ หรือ
ผลิตภัณฑ์ ศิลปิน วงดนตรี หรือ บุคคลสาธารณะ บันเทิง 
และชุมชนออนไลน์ จากการส ารวจข้อมูลด้านสื่อที่เข้าถึง
ผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก นั้น พบว่า สื่อ อินเตอร์เน็ต ที่
แม้กลุ่มผู้ใหญ่อาจจะยังใช้น้อยอยู่ แต่กลุ่มวัยรุ่นและวัย
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ท างานใช้เยอะมากโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ใช้งานมากเป็น
อันดับ รองจากโทรทัศน์เลยทีเดียว โดย 2 อินเตอร์เน็ต
ผ่านหากแยกดูการใช้งานอินทางโทรศัพท์มือถือ และแท็บ
เล็ตแล้วนั้น จะเห็นว่ากลุ่มวัยรุ่นและวัยท างานนั้นใช้มาก
ยิ่งกว่าการเสพสื่อผ่านทางโรงภาพยนตร์และเกือบเท่า
นิตยสารเลยทีเดียว จากข้อมูลทั้งหมดน่าจะเป็นแนวทาง
ปรับปรุงและศึกษาวิธีการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม
ของสินค้าที่ผู้บริโภคให้ความสนใจ  เพื่อที่จะดึงเงินใน
กระเป๋าของผู้บริโภค เพียงแต่ศึกษาให้เข้าใจในกลยุทธ์
การใช้สื่อรวมถึงวิธีในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อ
ประเภท ต่าง ๆ เท่านี้การขายสินค้าให้ผู้บริโภคก็จะ
เป็นไปได้ไม่ยากนัก 

จากมูลเหตุ ดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การมีการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในประเทศ
ไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องมาตลอดจนถึงปัจจุบัน 
รัฐบาลมีการจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร แผนแม่บทฯ (ICT) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศให้ เป็นระบบและมีความต่อเนื่องจากแผนแม่บท
ฯ ICT ฉบับแรกในปี 2545 จนมาถึงปีปัจจุบัน คือ แผน
แม่บทฯ ICT ฉบับที่ 3 ปี 2557-2561 เป็นการด าเนินการ
ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของประเทศไทย ระยะปี พ.ศ. 2554 – 2563 หรือ ICT 
2020 ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ
ไทยมุ่ งสู่  Smart Thailand ในปี พ.ศ.2563 โดยกรอบ 
ICT 2020 นี้ได้ก าหนดให้มีการจัดท าแผนแม่บท ICT เพื่อ
เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่วางไว้แนวคิดส าคัญ
ในการจัดท าแผนแม่บท ICT ฉบับที่  3 คือต่อยอดการ
พัฒนาจากแผนแม่บท ICT ฉบับที่  2 เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องในการพัฒนาด้าน ICT ของประเทศไทย โดยยึด
หลักการพัฒนาแบบยั่ งยืน  หรือ  Sustainability ซึ่ ง
หลักการพัฒนาด้าน ICT แบบยั่งยืนนี้ประกอบไปด้วย
ปัจจัยส าคัญ ได้แก่ หลักธรรมาภิบาล (Governance) 
หลักความมั่ นคงปลอดภัยทางโลกไซเบอร์  (Cyber 
Security) หลักการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลก
ร้อน (Green ICT) หลักการพัฒนาที่สอดคล้องกับหลัก

กฎหมาย มาตรฐาน ระเบียบและวิธีการด้าน ICT (Laws 
& Regulations Development) หลักการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์วุฒิภาวะด้าน ICT ที่ เกี่ยวข้อง (Maturity 
Model) และหลักการพัฒนาที่ลงถึงระดับชุมชนและ
ท้ อ ง ถิ่ น  ( Community & Region Based 
Development) จนในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารมีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคนเราจน
กลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการด ารงชีวิต และความส าคัญ
ของปรากฏการณ์การติดต่อสื่อสารเครือข่ายออนไลน์ โดย
การใช้ Facebook Fan page Online จะสามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าที่ เป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้อย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง และสามารถสร้างฐานข้อมูลลูกค้า 
ความสนใจของลูกค้ า เพื่ อน ามาพัฒนาผลิตภัณ ฑ์
ตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้บริโภคและยังสามารถดึงดูดผู้บริโภคให้ติดตามรับรู้
ข่าวสารความเคลื่อนไหวและเกิดความสนใจในสินค้าได้
ตลอดเวลา จึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้า เพื่อหา
ค าตอบว่ากลุ่มผู้ติดตามในกรุงเทพมหานครนั้นคือใครบ้าง 
มีลักษณะประชากรศาสตร์เป็นอย่างไร มีพฤติกรรมการ
ติดตาม การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และทัศนคติต่อ
การสื่อสารผ่าน Facebook Fan page Online ประเภท
องค์กรและผลิตภัณฑ์อย่างไรทั้งนี้กรุงเทพมหานครนั้นถือ
เป็นพ้ืนที่ ท่ีมีผู้ใช้บริการ Facebook มากที่สุดในประเทศ
ไทยนอกจากน้ีองค์กรสถาบัน หรือธุรกิจต่าง ๆ ยังสามารถ
สร้างประโยชน์จากความส าเร็จในการสื่อสารผ่านโซเชียล
เน็ตเวิร์คกับกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวได้อีกด้วย อีกท้ังผู้วิจัย
ได้เล็งเห็นถึงความน่าสนใจของการสื่อสารในรูปแบบ
โซเชียลเน็ตเวิร์คว่าเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีความ
เช่ือมโยง เป็นที่นิยมและสามารถสร้างศักยภาพทางการ
สื่อสารได้อย่างมาก จึงนับได้ว่าเป็นสื่อใหม่ที่มาแรง 
น่าสนใจในการศึกษาค้นคว้า อีกทั้งยังมีทิศทางการ
เจริญเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อเนื่องทั้งในปัจจุบัน
และอนาคตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งอีกด้วย 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บรกิารติดตาม 
Facebook Fan page online ประเภทองค์กรและ
ผลิตภณัฑ ์
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2. เพื่อศึกษาประโยชน์และความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ Facebook Fan page online ประเภท
องค์กรและผลิตภณัฑ ์

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพื่ อ เป็ น แ น ว ท า ง ใน ก า ร ว า ง แ ผ น
ป ระช าสั ม พั น ธ์ ผ่ าน  Facebook Fan page online 
ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ ส าหรับผู้ที่มีความสนใจ
ศึกษาในพฤติกรรม การติดตาม การใช้ประโยชน์ และ
ความพึงพอใจที่ได้หรือคาดหวังที่จะได้จากข้อมูลข่าวสาร
ที่ ได้ จ ากการติ ด ต าม  Facebook Fan page online 
ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ของผู้รับสารกลุ่มนี้ 

2. ท าให้สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ไป
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินธุรกิจหรือกิจการการตลาดใน
รูปแบบของการออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต 

3. ผลการศึ กษาวิจั ยนี้  จะท า ให้ ผู้ ที่ ก าลั ง
ด าเนินงาน วางแผนการสื่อสารผ่านช่องทางเครือข่าย
สังคมออนไลน์ Facebook Fan page online สามารถ
เข้าใจการติดตาม ทัศนคติและพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
ของผู้รับสารในเขตจังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างกาวางแผนและ
ออกแบบการสื่อสารผ่านช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์
ที่มีประสิทธิภาพ 

4. ท าให้ทราบถึงแนวทางหรือแนวโน้มการท า
ธุรกิจออนไลน์ อย่างไรให้ยั่งยืนและประสบผลส าเร็จใน
ธุรกิจนั้น ๆ การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในโลก
สังคมออนไลน์ การต่อยอดธุรกิจ 
 
การทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ในการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการ Facebook 
Fan page Online ครั้งนี้ ต้องอาศัยความรู้ ความเข้าใจ
ใน 

 
 

เรื่องของการรับข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ การ
ออกแบบสารในการประชาสัมพันธ์  ตลอดจนความ
แตกต่างด้านการใช้งานเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ ดัง
รายการต่อไปนี้ 

สื่อสังคมออนไลน์ คือ ผู้ส่งสาร แบ่งปันสารใน
รูปแบบต่างๆ ไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดย
สามารถออนไลน์โดยสามารถโต้ตอบกัน ระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสารหรือผู้รับสารด้วยกันเอง [10] (พิชิต วิจิตร
บุญลักษณ์, 2554) 

[2] กมล  เครื่ องนัตตา  (2552) ได้ วิจั ย เรื่อ ง
พฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการรับ
ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ แต่มีข้อจ ากัดที่ กลุ่มเป้ าหมาย
เป็นนักศึกษา ดังนั้นจึงท าให้มีการเลือกรับข่าวสารไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ หลังเลิกเรียนและอยู่ในท่ีพักอาศัย 

[9] ปาณมุก บุญญพิเชษฐ (2555) ได้ศึกษาเรื่อง 
การออกแบบสารในการประชาสัมพันธ์การตลาดผ่าน 
Facebook Fan page online ของกลุ่มเครื่องส าอางตรา
สินค้าหรู 
 
วิธีการวิเคราะห ์

ตั วแปรต้นที่ ศึ กษา  คือ  ปั จจัยส่ วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และกลยุทธ์ทางการตลาด
สมัยใหม่ ซึ่งในท่ีนี้จะใช้ 5 มุมมองได้แก่ Consumer, 
Cost, Convenience, Communication แ ล ะ 
Attraction Marketing 

ตัวแปรตาม จะศึกษาถึง พฤติกรรมการใช้งาน
ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์  อันประกอบด้วย
ประสบการณ์ในการใช้ ช่องทางการใช้ ความถี่ในการใช้ 
ช่วงเวลาในการใช้ ระยะเวลาในการใช้วัตถุประสงค์ในการ
ใช้ คุณสมบัติของเครือข่ายสังคมออนไลน์ 

 
 
 
ขอบเขตด้านประชากร คือ กลุ่มผู้ใช้บริการที่มี

การติดตาม  Facebook Fan page Online ประเภท
องค์กรและผลิตภัณฑ์  ในจังหวัดชลบุรีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย จากจ านวนผู้ใช้ 
Facebook ในจั งหวัดชลบุ รี  มี จ านวน  395,546 คน 
(ที่มา: เว็บไซต์  
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faceblog.in.th/2012/05/faceboFacebookFanpage
Online สถิติ  ณ  เดือน  ตุลาคม  2558) น ามาค านวณ
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรค านวณของทาโร่ ยามาเน่ 
(Taro Yamane, 1973, p.108) ไ ด้ ข น า ด ข อ ง ก ลุ่ ม
ตัวอย่างประชากรที่น้อยที่สุดที่ยอมรับได้  คือ 384 คน 
ขอบเขตด้านระยะเวลา อยู่ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือน
มิถุนายน 2560 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี ่ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
Chisquare,Independent samples t-test, One-Way 
ANOVA และ LSD Correlation 
 
ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา  เรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจทาง
การตลาดแบบออนไลน์ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานผ่าน
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา Facebook 
Fan page Online ในเขตจังหวัดชลบุรี สามารถอภิปราย
ผลการศึกษาโดยเช่ือมโยงตามทฤษฎีและงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่ เกี่ยวข้องได้  ดังนี้  กลุ่มผู้ ใช้บริการ  Facebook Fan 
page Online ในเขตจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง มีอายุ 18-30 ปี จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสดส่วนใหญ่ เป็นนักเรียน 
นักศึกษา ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท ซึ่งมี
พฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
โดยรวม มีประสบการณ์การใช้งาน 6 ปี ขึ้นไป และจาก
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มผู้ใช้บริการ Facebook 
Fan page Online ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ ใน
จังหวัดชลบุรีมีความแตกต่างกันทางเพศ ระดับการศึกษา
อาชีพ และสถานภาพสมรส จะมีพฤติกรรมการใช้งานผ่าน
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน โดยมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ [8] สุพจน์ 
พันธ์หนองหว้า (2548) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่องทัศนคติและ
พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในจังหวัด
ชลบุรีผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย มีสถานภาพโสดอายุเฉลี่ย 18-30 ปี รายได้เฉลี่ยต่ า
กว่า 10,000 บาทต่อเดือนและจบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี และจากการศึกษาพบว่า มีความแตกต่างของ

พฤติกรรมการเปิดรับทางด้านระยะเวลาที่ใช้งานต่อวัน
มากที่สุด โดยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 รวมถึงปัจจัย
ด้านอายุ อาชีพ และรายได้ ก็มีผลทางด้านความแตกต่าง
ของพฤติกรรมการเปิดรับทางด้านระยะเวลาที่ใช้งานต่อ
วัน เช่น เดียวกัน ในส่วนของพฤติ กรรมการติดตาม 
Facebook Fan page Online นั้ น  ส่ ว น ใ ห ญ่ มี
ประสบการณ์ในการใช้ Social Network เกิน 6 ปีขึ้นไป 
ซึ่งมีบัญชีผู้ใช้ Facebook มากเป็นอันดับ 1 โดยใช้ผ่าน
ทาง Internet Smartphone มีวัตถุประสงค์หลักในการ
ใช้ Social Network คือ โพสต์ข้อความ รูปภาพ มาก
ที่สุด รองลงมา คือ การพูดคุยกับเพื่อนและช่ืนชอบใน
คุณสมบัติของ Social Network ด้านการมีแอพพลิเคช่ัน
ที่หลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกับการส ารวจของบริษัท แอน
เดอสัน  อนาลิติคส์  ที่ ได้ท าการวิเคราะห์การใช้งาน 
Facebook และ Social Network ของ กลุ่มอายุต่าง ๆ 
ในสหรัฐ พบว่า เหตุผลในการใช้ Social Network คือ
การติดต่อสื่อสารกับเพื่อน ๆ และเพื่อความสนุกสนาน 
 
อภิปรายผล 

จากการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการใช้งานผ่าน
ระบบ เครือข่ าย  Facebook Fan page Online ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามในจังหวัดชลบุรี เป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้ งนี้  จ านวน  384 คน  สามารถจ าแนก
รายละเอียดได้ดังนี้ 

1. ลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายจ านวน 
220 คน (ร้อยละ 57.29) และเพศหญิงจ านวน 164 คน 
(ร้อยละ 42.70) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด 
จ านวน  315 คน  (ร้อยละ  82.03) และน้อยที่สุด  คือ 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จ านวน  69 คน  (ร้อยละ 
17.96) ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-30  ปี (ร้อยละ 49) 
และน้อยที่สุด คือ 50-60 ปี (ร้อยละ 7.9) มีสถานภาพ
โสด จ านวน 203 คน (ร้อยละ 85.8) ส่วนใหญ่มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 15,000 บาท จ านวน235 คน (ร้อย
ละ 52.86) และน้อยที่สุด คือ มีรายได้มากกว่า 100,000 
บาท จ านวน 10 คน (ร้อยละ 2.6) 
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2. พฤติกรรมการใช้ Social Network ของกลุ่ม
ตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่ประสบการณ์ในการใช้ 
Social Network 6 ปี ขึ้นไป จ านวน 245 คน (ร้อยละ 
63.80) และน้อยที่สุดคือ น้อยกว่า 4 เดือน จ านวน 50 
ค น  (ร้ อ ย ล ะ  13.02) ส่ วน ให ญ่ มี บั ญ ชี ผู้ ใ ช้  Social 
Network คื อ  Facebook จ านวน  370 คน  (ร้อยละ 
96.35) โดยได้คะแนน อันดับ 1 ที่จ านวน 247 ราย (ร้อย
ละ 64.32) และมีช่องทางการใช้ Social Network จาก 
internet Smartphone มากที่ สุ ด  268 คน  (ร้ อยละ 
69.79 ) มีความถี่ในการใช้ Social Network ในแต่ละวัน
อยู่ที่ 6-8 ครั้ง จ านวน 112 คน (ร้อยละ 29.16) และมี
ช่วงเวลาการใช้ Social Network มากที่สุดคือ18.00-
21.00 น . จ าน วน  256 ร าย  (ร้ อ ย ล ะ  66.66) ส่ ว น
ช่วงเวลาที่ผู้ใช้ให้คะแนนอันดับ 1 มากที่สุดคือ ช่วง 8 โมง
เช้าถึง 9 โมงเช้า  จ านวน  102 ราย  (ร้อยละ  26.56) 
ส่วนมากมีระยะเวลาในการใช้ Social Network ในแต่ละ
วันประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชม. จ านวน 167 คน (ร้อยละ 
43.48) และส่วนน้อยคือ 3-4 ชม. จ านวน 65 คน (ร้อยละ 
16.92) ส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์การใช้ Social Network 
คือโพสต์ข้อความ/รูปภาพ จ านวน 357 ราย (ร้อยละ 
92.96) และได้คะแนน อันดับที่ 1 จ านวน 145 ราย (ร้อย
ละ 37.76) และคุณสมบัติของ Social Network ที่กลุ่ม
ตัวอย่างชอบมากที่สุดคือ  แอพพลิเคช่ันหลากหลาย 
จ านวน 265 คน ร้อยละ (69.01) และได้คะแนนอันดับ 1 
จ านวน 145 คน (ร้อยละ 37.76) โดยแหล่งหรือสื่อที่ท า
ให้ท่านสนใจใช้ Social Network มากที่สุดคือ เว็บไซต์ 
จ านวน 215 คน (ร้อยละ 55.98) 

3. ระดับความคิดเห็นรูปแบบและกลยุทธ์ธุรกิจ
ทางการตลาดแบบออนไลน์สมัยใหม่ของกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า มีระดับความคิดเห็นเมื่อจ าแนกตามรูปแบบและกล
ยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้าน 
Consumer มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทั้งหมด  2. 
ด้าน Cost มีความคิดเห็นอยู่ ในระดับมาก ยกเว้นใน
รูปแบบของสินค้าที่ขายผ่าน Facebook Fan page จะมี
ราคาถูกกว่าสินค้าที่ขายอยู่ตามร้านค้านั้น ส่วนใหญ่มี
ความคิดเห็นอยู่ ในระดับน้อย  3. ด้าน Convenience 
ส่ วน ใหญ่ มี ค วามคิ ด เห็ นอยู่ ใน ระดั บมาก  4. ด้ าน

Communication ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้นในรูปแบบของการสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จาก
ทั่วทุกมุมโลกนั้น ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากท่ีสุด (5 ด้าน Attraction 
Marketing นั้น ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็น
ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ [11] สร้อยตระกูล (ติว
ยานนท์) อรรถมานะ (2541) ให้ความหมายของกลยุทธ์
ธุรกิจทางการตลาดแบบออนไลน์สมัยใหม่ ไว้ว่า เป็นผล
ผสมผสานระหว่างความนึกคิด ความเชื่อ ความคิดเห็น 
ความรู้ และความรู้สึกของกระบวนการทางกลยุทธ์ธุรกิจที่มี
ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใด คนใดคนหนึ่ง หรือกับสถานการณ์ ใด
สถานการณ์หนึ่ง ซึ่งออกมาในทางประเมินค่า อาจเป็นไป
ในทางยอมรับหรือปฏิ เสธก็ได้ และความรู้สึกเหล่านี้มี
แนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น 

4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  ในเรื่องของ
ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างต้องการใช้ในการสั่งซื้อสินค้าพบว่า 
ส่วนใหญ่ไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าด้วยตนเอง จ านวน 268 
ราย (ร้อยละ 69.79) เนื่องจากสามารถดูคุณภาพได้ว่า
เหมาะสมกับราคาหรือไม่  ส่วนในเรื่องของราคาที่
เหมาะสมในการสั่งซื้อสินค้าทางระบบออนไลน์  ควรมี
ราคาไม่เกินเท่าใด ส่วนใหญ่คิดว่าราคาที่เหมาะสม คือ ไม่
เกิน 1,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของ [12] สาธิยา 
เถื่อนวิถี (2555) ที่ได้ศึกษาถึงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
และความพึงพอใจที่มีผลต่อ ช่องทางที่กลุ่มตัวอย่าง
ต้องการใช้ในการสั่งซื้อสินค้า พบว่า คนส่วนใหญ่ที่ไปซื้อ
สินค้าท่ีร้านค้าด้วยตนเองมักแสดงความคิดเห็นได้กล่าวว่า 
เพศที่ต่างกันจะท าให้การสั่งซื้อสินค้า มีความแตกต่างกัน
อย่างมากในเรื่องความคิด ค่านิยม ทั้ งนี้  เพราะว่า
วัฒนธรรมและสังคมก าหนดบทบาทและกิจกรรมของคน
สองเพศไว ้

5. การวิเคราะห์สมมติฐาน ได้แก่ สมมติฐานที ่1 
กลุ่มผู้ใช้บริการ Facebook Fan page Online ประเภท
องค์กรและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรี ที่มีลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่ แตกต่างกันมีพฤติกรรมติดตาม 
Facebook Fan page Online ที่ แ ต ก ต่ า งกั น  แ ล ะ 
สมมติฐานที่ 2 กลุ่มผู้ใช้บริการ Facebook Fan page 
Online ประเภท องค์กรและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรี ที่
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มีลักษณะทาประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันมีรูปแบบและ
กลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาดแบบออนไลน์สมัยใหม่ ที่
แตกต่างกัน โดยท าการทดสอบค่า t-test เพื่อทดสอบ
ความแตกต่างของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม และทดสอบค่า
ความแป รป รวน ทางเดี ย ว  (One-Way Analysis of 
Variance: F-test) เพื่อทดสอบกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่ม
ขึ้ น ไป  โด ยก าห น ดค่ าระดั บความ เช่ื อมั่ น ที่  95% 
สอดคล้องกับค ากล่าวของดารา ทีปะปาล (2542) กล่าว
ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การศึกษาถึงกระบวนการ
ต่างๆ ท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อท าการ
เลือกสรรการซื้อ การใช้ การบริโภค อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
บริการ ความคิด หรือประสบการณ์ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการ และความปรารถนาต่างๆ ให้ได้รับความพอใจ 
ขณะที่ [13] ศิริวรรณ เสรรีรัตน์ (2540) ได้ให้ความหมาย
สอดคล้องกัน ว่าเป็นพฤติกรรมซึ่งผู้บริโภคค้นหา การซื้อ 
การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์และบรกิารซึง่คาดวา่
จะสนองความต้องการของเขา หรือหมายถึงการศึกษา
พฤติกรรมมนุษย์ในลักษณะบทบาทของผู้บริโภคสามารถ
สรุปได้ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 กลุ่มผู้ ใช้บริการ Facebook 
Fan page Online ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์  ใน
จังหวัดชลบุรี ที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่าง
กัน  มีพฤติ กรรมการติ ดตาม  Facebook Fan page 
Onlineที่แตกต่างกัน 

1. ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  Facebook Fan page 
online ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรี ที่ม ี
เพศแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

2. ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  Facebook Fan page 
online ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรีที่มี 
อายุแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 

3. ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  Facebook Fan page 
online ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรีที่มี 
ระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้งานผ่าน
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

4. ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  Facebook Fan page 
online ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ในจังหวัดชลบุรีที่มี 
อาชีพแตกต่างกัน  มีพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

5. ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  Facebook Fan page 
online ประเภทองค์กรและในจังหวัดชลบุรีที่มี 
สถานภาพสมรสแตกต่างกันมีพฤติกรรมการใช้งานผ่าน
ระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์แตกต่างกัน 

6. ก ลุ่ ม ผู้ ใ ช้  Facebook Fan page online 
ประเภทองค์กรและผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดชลบุรี ที่มีรายได้ 
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกันพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ไม่แตกต่างกัน 
 
สมมติฐานที่  2 รูปแบบและกลยุทธ์ทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในทิศทางเดียวกัน 

1. รูปแบบและกลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาดแบบ
ออนไลน์สมัยใหม่ในด้าน Consumer มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรม การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในทิศทางตรงกันข้าม 

2. รูปแบบและกลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาดแบบ
ออนไลน์สมัยใหม่ ในด้าน Cost มีความความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรม การใช้งานผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์
ในทิศทางตรงกันข้าม 

3. รูปแบบและกลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาดแบบ
อ อ น ไล น์ ส มั ย ให ม่ ด้ า น  Convenience มี ค ว า ม
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในทิศทางตรงกันข้าม 

4. รูปแบบและกลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาดแบบ
ออนไลน์สมัยใหม่ ในด้ าน  Communication มีความ
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในทิศทางเดียวกัน  

5. รูปแบบและกลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาดแบบ
อ อ น ไล น์ ส มั ย ให ม่ ใ น ด้ า น  Attraction มี ค ว า ม
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม การใช้งานผ่านระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์ในทิศทางเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะ 
       การศึกษาเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาดแบบ
ออนไลน์ที่ มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา Facebook Fan 
page Online ใน เข ต จั งห วั ด ชล บุ รี ผู้ วิ จั ย ได้ แ บ่ ง
ข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ตอนดังน้ี 
       1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
       2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
      
      ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
       ส่วนของธุรกิจทางการตลาด 
       1.1 ธุรกิจทางการตลาดควรน าข้อมูลหรือข้อ
สารสนเทศที่ ได้จากการวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ
ด าเนินการตามนโยบายส่งเสริมทางการตลาดอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต 
       1.2 ธุรกิจทางการตลาดควรค านึงถึงหลักในการ
ให้บริการลูกค้าอย่างเป็นเลิศ  (Customer Service) ซึ่ง
เป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการรักษาลูกค้า
โดยเป็นการรักษาคุณภาพแห่ งการบริการ โดยที่ ผู้
ให้บริการหยิบยื่นและส่งมอบความประทับใจของการ
บริการที่เป็นเลิศแก่ลูกค้า เพื่อสร้างผลลัพธ์จากการส่ง
มอบบริการที่ดีให้ลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจอย่างสูงสุด 
 
       ส่วนของผู้บริโภค 
       1.3 ด้านข้อมูลส่วนตัว ควรมีการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบข้อมูลส่วนตัว เพื่อใช้ในการท าธุรกรรม 
(จ่ายเงิน) 
       1.4 ด้านสินค้า การที่ผู้บริโภคไม่เห็นสินค้าจริงก่อน
ก า ร สั่ ง ซื้ อ  อ า จ ท า ให้ เกิ ด ปั ญ ห า ใน เรื่ อ ง สิ น ค้ า 
ผู้ประกอบการควรมีการน าเสนอสินค้าตามสภาพที่เป็น
จริงให้เห็นก่อนการซื้อ-ขาย 
       1.5 ด้านช่องทางการช าระเงิน ผู้ประกอบการธุรกิจ
ควรสร้างความมั่นใจในเรื่องระบบโอนเงินผ่านธนาคาร
ออนไลน์ (E-banking) เพื่อน ามาซึ่งความไว้วางใจของ
ลูกค้ามากยิ่งข้ึนในอนาคต 

       1.6 ด้านการให้บริการ ผู้ประกอบการควรส่งเสริม
เรื่องของการบริการหลังการขายในธุรกิจออนไลน์ โดย
ผู้ขายจะบริการให้เป็นอย่างดี 
       2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
       2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ธุรกิจทางการตลาด
แบบออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้งานผ่านระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ กรณีศึกษา Facebook Fan 
page online ในเขตจังหวัดชลบุรี ว่ามีกลยุทธ์ธุรกิจทาง
การตลาดแบบออนไลน์อะไรบ้างที่ส่งผลท าให้ธุรกิจ
รูปแบบนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ 
       2.2 ควรท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระยะๆ ซึ่ง
เหมาะสมกับการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้บริการ
ผ่านระบบออนไลน์ท่ีมีจ านวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนา
นคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 2) เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนรว่มในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนที่มี ช่ือใน
ทะเบียนราษฎร์หรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  จ านวน 100 
คน และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบข้อมูล
โดยใช้การทดสอบค่า t–test และค่า F–test โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ภาพรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย พบว่า ด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75) รองลงมาคือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49) ด้านการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35) ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27) และ
ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนใน
เขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนที่มีช่ือใน
ทะเบียนราษฎร์หรืออาศัยอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลต าบลวัฒนานคร ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าหลัก : การมีส่วนร่วมของประชาชน การจัดการขยะ 
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Abstract 
The objectives of this research were 1) to study the level of participation in waste management of people 
in Wattananakon metropolitan area Wattananakon District 2) To compare the participation in waste 
management of people in Wattananakon municipality. Wattananakon District Sakaeo Province Classified by 
personal factors. The sample was a citizen named in the registration or living in the area responsible for 
the municipal Wattananakon. Wattananakon District. The data were analyzed by frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The data were analyzed by using t-test and F-test. 0.05. The research found 
that participation in waste management of people in Wattananakon municipality Wattananakon District 
There are 5 aspects of Sakaeo. The mean score was 3.41. (Mean 3.75), followed by how many were 
involved in the operation. (Mean 3.49). Participation in monitoring and evaluation (Mean 3.35). Participation 
in planning (Mean 3.27) and participation in decision making. (Average is 3.19). Participation in waste 
management of people in Wattananakon Metropolitan Municipality. Wattananakon District Srakaeo 
Province According to personal factors, it is found that people whose names are registered in the registry 
or live in the area of responsibility of Wattananakon sub-district with the gender, age, status, education 
level, occupation and average income per month. There was no statistically significant difference at the 
0.05 level. 
Keywords:  participation Waste Management 
 
1. บทน า 
 ขยะเป็นปัญหาส าคัญ ของมนุษยชาติ  โครงการ
สิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้เข้ามาเป็นหน่วยงานกลาง  
ที่ประสานความร่วมมือของประเทศต่าง ๆ ในการแก้ไข
ปัญหาขยะล้นเมืองด้วยการก าหนดให้มีโครงการวันรณรงค์
เพื่อโลกสะอาดเป็นครั้งแรกในปี 1993 เพื่อเชิญชวนให้ทุก
ประเทศได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับขยะในชุมชน
ของตน ท าให้ทุกคนได้เกิดความตระหนักถึงปัญหาขยะที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้ความ
ร่วมมือในการแก้ไขปัญหาขยะ การก าจัดขยะมูลฝอยของ
ชุมชนมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการขาดความ
รับผิดชอบของคนไทย คือ ประชาชนมักทิ้งภาระหน้าท่ีให้กับ
เจ้าพนักงานท าความสะอาดไม่ร่วมมือในการลดและน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ การแก้ไขปัญหาขยะจึงไม่ควรมองไปที่
เรื่องของส่วนรวมเพียงอย่างเดียว แต่ควรมองย้อนกลับมาที่
ตัวบุคคลเป็นหลัก ส าหรับแนวทางที่แก้ปัญหาขยะล้นเมือง  
ในภาคประชาชนนั้นสามารถใช้หลักการ 4 Rs สร้างจิตส านึก
ต่อสังคม ได้แก่ 1) ลดการใช้ ลดการบริโภคสินค้าที่ฟุ่มเฟือย

ใช้อย่างประหยัด และใช้เท่าที่จ าเป็น 2) การซ่อมแซมวัสดุ
สิ่งของที่ช ารุดให้อยู่ในสภาพที่ดีใช้งานได้นาน ไม่ต้องทิ้งเป็น
ขยะหรือต้องสิ้นเปลืองซื้อใหม่ 3) การใช้ซ้ า การน าสิ่งของที่
ใช้แล้วมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า 4) การน ากลับมาใช้ใหม่    
การน าขยะมาแปรรูป เพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ การลดขยะด้วย
วิธีการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีดียิ่งขึ้น โดยประชาชนควร
ให้ความสนใจ มีการตระหนักและรับรู้ถึงปัญหาของขยะใน
สถานการณ์ปัจจุบันและที่จะขยายตัวในอนาคต  อีกทั้ง
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนควรมีการจัดโครงการรณรงค์
พร้อมช่วยเหลือเพื่ อร่ วมกันแก้ ไขปัญหาขยะที่ เกิดขึ้น       
[1] วิกรม กรมดิษฐ์, 2554 
 การขยายตัวของชุมชนเมืองและการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจ ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมาก
ขึ้นเป็น เงาตามตัว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายพื้นที่ได้ประสบ
ปัญหาไม่สามารถจัดหาสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยและ        
สิ่งปฏิกูล ขาดการบริหารจัดการที่ดี ขาดความรู้ความเข้าใจ
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ในการจัดการที่ เหมาะสม และเกิดความขัดแย้งในการ
ด าเนินการ ปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจ าเป็นจะต้อง
ได้รับการจัดการที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวและ
รุนแรงยิ่งขึ้น เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยกฎหมายได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลดังนี้ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 มาตรา 50 ก าหนดว่าภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย 
เทศบาลต าบลมีหน้าที่ต้องรักษาความสะอาดของถนน หรือ
ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการก าจัดมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล” [2] พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะในปัจจุบันนั้น คือ     
การท าใหข้ยะเหลือน้อยที่สุดและบ าบัดที่เหลือด้วยเทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิผล ในพ้ืนท่ีของเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และมีประชากรแฝงทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชา อยู่เป็น
จ านวนมาก ที่ผ่านมาปริมาณขยะจากชุมชนเริ่มมีปัญหา 
ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนและ
ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง เนื่องจากวิธีการก าจัดขยะของ
เทศบาลต าบลวัฒนานครใช้วิธีการเทกองกลางแจ้ง บริเวณ
บ้านจิก หมู่ที่ 7 ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว ขนาดเนื้อที่ 7 ไร่ ปัจจุบันใช้พื้นที่ไปจ านวน 6 ไร่  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในเขตอ าเภอวัฒนานคร 
และพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ อ าเภอเมืองสระแก้ว อ าเภออรัญ
ประเทศ อ าเภอคลองหาด และอ าเภอเขาฉกรรจ์ รวมทั้ง
หน่วยงานเอกชน ได้น าขยะไปทิ้ง ในบริเวณเดียวกัน ท าให้
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น มีปริมาณขยะมากกว่า 50 ตันต่อวัน  
แต่ด้วยปริมาณขยะมีอัตราการเพิ่มอย่างรวดเร็ว ท าให้พื้นที่
ทิ้งขยะไม่สามารถรองรับขยะได้อีก ปัจจุบันจึงใช้วิธีการเท
ขยะกองทับลงบนกองขยะเดิม ให้กองขยะสูงขึ้นเพื่อจะได้มี
พื้นที่เหลือในการทิ้งขยะ ซึ่งถือว่าไม่ถูกหลักสุขาภิบาล ส่งผล
กระทบให้เกิดปัญหามลภาวะทางกลิ่น ซึ่งเป็นพาหะน า
โรคติดต่อ ท าให้มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
[3] รายงานส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
เทศบาลต าบลวัฒนานคร, 2560 จึงจ าเป็นต้องให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะ โดยส่งเสริมให้ประชาชน

มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดการขยะ สามารถลด
ปริมาณขยะที่จะต้องน าไปก าจัดขยะให้น้อยที่สุด สามารถน า
ขยะมาใช้ประโยชน์ท้ังในส่วนของการใช้ซ้ าและแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ 
ประชาชนสามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยลงได้ จะส่งผลให้มี
สภาพแวดล้อมท่ีดี สุขภาพอนามัยของประชาชนมีสุขภาพท่ีดี 
สภาพภูมิทัศน์มีความสวยงาม รวมถึงได้ประโยชน์จากการคัด
แยกขยะน าไปขายเป็นการเพิ่มรายได้ในครอบครัว และการน า
กลับมาใช้ใหม่ท าให้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกด้วย 
ประชาชนได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ขยะมูลฝอยการน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ พร้อมทั้ง
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการลดและแยกขยะ
อย่างเป็นรูปธรรม 
 จากความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะ
ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน   
ในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร เพื่อน าผลการศึกษาไปเป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผน การบริหารจัดการขยะแบบ   
ครบวงจรของเทศบาลต าบลวัฒนานคร เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการยิ่งข้ึนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
จัดการขยะของเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว 
 2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ
จัดการขยะของเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

3. สมมุติฐานของการวิจัย 
 ประชาชนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันจะมีส่วนร่วม    
ต่อการจัดการขยะของเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน 
 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ทราบการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ

ขยะของเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว อันจะน าไปสู่การบริหารจัดการให้ประชาชน         
มีส่วนร่วมในการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 
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2. ทราบผลการเปรียบ เทียบการมีส่ วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจัดการขยะของเทศบาลต าบลวัฒนานคร 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
5. ขอบเขตการวิจัย 

การวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย 
ดังต่อไปนี้ 

5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการ

จัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง         
จึงประกอบด้วย แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมและแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ประกอบด้วย 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล 6 ด้าน คือ 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อ
เดือน  

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อ
การจัดการขยะ 5 ด้าน ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การมี ส่ วนร่วม ในการตัดสิน ใจ การมีส่ วนร่วมในการ
ด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมี
ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล [4] เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง, 
2526 

5.2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชากรที่อาศัย

อยู่ในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 

5.3 ขอบเขตสถานที ่
พื้นที่เขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 

จังหวัดสระแก้ว 
5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา  
วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 เมษายน 2560 รวม 4 เดือน 

 
 

6. วิธีการด าเนินการวิจัย 
6.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่เทศบาลต าบลวัฒนานคร  อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จ านวน 5,882 คน [5] ระบบสถิติทะเบียน
ราษฎร์ เทศบาลต าบลวัฒนานคร ณ เดือนมีนาคม พ.ศ. 
2560 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัย
อยู่ ในพื้นที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ เทศบาลต าบล    
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2560 
โดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างมาโดยสูตรค านวณสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ 

ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้หลักการของ 
Taro Yamane จากจ านวนประชากรจ านวน 5,882 คน 
ก าหนดระดับความเช่ือมั่น 95% ความผิดพลาดไม่เกิน 5% 
ค านวณหาขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตร Taro Yamane (1967: 
886-887) 

n =       
𝑁

1+𝑁𝑒2
                         (1) 

เมื่อ 
n =  ขนาดตัวอย่าง 
N  =  จ านวนประชากร คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน 

พื้นท่ีเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร  
จังหวัดสระแก้ว จ านวน 5,882 คน 

e   =  ระดับนัยส าคัญ ความผิดพลาดที่ยอมรับ              
        (ในการศึกษาครั้งน้ีก าหนดให้มีค่าเท่ากับ .05) 
แทนค่า 
n =          5,882 
        1 + 5,882 (0.0025) 
n =  374.53  คน 
n =  375  คน 
จากการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ได้จ านวนของ

กลุ่มตัวอย่างคือ 375 คน แต่ เนื่องด้วยข้อจ ากัดในด้าน
ระยะเวลาในการศึกษาและด้านงบประมาณในการท าวิจัย 
ผู้วิจัยจึงขอก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เพียง 100 คน 
เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 
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ดั งนั้ น  กลุ่ มตั วอย่ างในการศึกษาวิจัยครั้ งนี้  คื อ 
ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ เทศบาลต าบลวัฒนานคร   
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ านวน 100 คน 

 
วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ใช้วิธีการสุ่ มกลุ่ มตั วอย่ างแบบไม่ค านึ งถึ งความ     

น่าจะเป็น โดยการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 

6.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เทศบาลต าบลวัฒนานคร 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบล    
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 5 ด้าน ได้แก่ 
1.ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 2.ด้านการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 3.ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 4.ด้าน
การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 5.ด้านการมี   ส่วนร่วม
ในการติดตามและประเมินผล ผู้วิจัยได้ ใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิอร์ท (Likert)     
มี 5 ระดับ ดังนี ้

ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด ก าหนดให้ 5 คะแนน 
ระดับการมีส่วนร่วมมาก  ก าหนดให้ 4 คะแนน 
ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง ก าหนดให้ 3 คะแนน 
ระดับการมีส่วนร่วมนอ้ย  ก าหนดให้ 2 คะแนน 
ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด ก าหนดให้ 1 คะแนน 
6.3 การทดสอบเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาเองนั้นมาทดสอบ

คุณภาพ โดยการหาความเที่ยงตรง (Validity) และความ
เชื่อมั่น (Reliability) ดังนี ้

1. การหาความเที่ยงตรง (Validity) โดยน าแบบสอบถาม   
ที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ส ร้ างขึ้ น ม าเองนั้ น ไปป รึกษ าผู้ เ ช่ี ย วชาญ           

เพื่ อตรวจสอบความ เที่ ย งตรงตาม เนื้ อหา (Content 
Validity) ด้วยเครื่องมือ โดยหาค่า IOC (Index of item 
Objective Congruence) โดยก าหนดค่า IOC เท่ากับ 0.9 
หลังจากนั้น จึงน าแบบสอบถามมาปรับปรุง ตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้ได้ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 

2. ก า ร ห า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  (Reliability) โ ด ย น า
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ไปทดลองใช้  (Try out) กับ
บุคลากรที่มีลักษณะสภาพแวดล้อมเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ านวน 30 
ชุด ก่อนการเก็บจริง ซึ่งผู้วิจัยได้ทดสอบเครื่องมือวิจัย โดยหา
ค่าความเช่ือมั่น โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธิ์ของแอลฟาครอน
บาค (Cronbach) โดยก าหนดค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.9 

3. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน 

6.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดหาข้อมูล 
1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากคณะวิทยาศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบู รพา วิทยาเขตสระแก้ว          
ถึงเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2. ผู้วิจัยน าหนังสือแนะน าตัวจากคณะวิทยาศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
พร้อมด้วยแบบสอบถามส่งถึงเทศบาลต าบลวัฒนานคร 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เพื่อขอความร่วมมือ      
ในการตอบแบบสอบถามจนเสร็จสิ้น 

3. ผู้วิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถาม โดย ช้ีแจง
รายละเอียดให้กับประชาชนพื้นที่เทศบาลต าบลวัฒนานคร 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยให้เวลาการตอบ
แบบสอบถาม และรับแบบสอบถามกลับคืน โดยแจก
แบบสอบถามจ านวน 100 ฉบับ 

4. เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล   
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยใช้เกณฑ์
การแบ่งช่วงช้ันคะแนนจากจ านวนระดับช้ัน (คะแนนจาก     
1 ถึง 5) ค านวณได้จากสูตรนี้ 
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=      คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด
จ านวนระดับชั้น

 

=      5 – 1
5

 

=        0.8 
5 . เก็ บ รวบรวมแบบสอบถาม โดยผู้ วิ จั ยขอรับ

แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และท าการตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลในแบบสอบถาม ก่อนน าไป
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

6.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยแจกแจงค่าความถี่ 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อบรรยาย
ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของประชากรที่ศึกษา 

2. วิเคราะห ์ข้อมูลเกี ่ยวกับการมีส ่วนร่วมในการ
จัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม      
ในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล      
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีตัวแปรต้น 2 กลุ่ม ได้แก่ เพศ โดยใช้สถิติ
การทดสอบค่า t–test  

4. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม     
ในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต าบล
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีตัวแปรต้นมากกว่า 2 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ 
อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ย        
ต่อเดือน โดยใช้สถิติการทดสอบค่า F-test แบบ (One - 
Way ANOVA) โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติ .05 หากพบ
ความแตกต่างที่มีค่านัยส าคัญดังกล่าว จะท าการวิเคราะห์
เป็นรายคู่ โดยวิธีการของ LSD 
 
7. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด

สระแก้ว  
7.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ด้านเพศพบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนา

นคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง คิดเป็นร้อยละ 61 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 39  

ด้านอายุ พบว่าส่วนใหญ่อายุอายุระหว่าง 20-30 ปี คิด
เป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 51-60 ปี คิด
เป็นร้อยละ 25.0 อายุระหว่าง 41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 24.0 
อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 13.0 และอายุ 61 ปี ขึ้น
ไป คิดเป็นร้อยละ 4.0 ตามล าดับ 

ด้านสถานภาพ พบว่าส่วนใหญ่สถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 43.0 รองลงมาคือสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
37.0 สถานภาพแยกกันอยู่  คิ ด เป็นร้อยละ 10.0 คน 
สถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 8.0 และสถานภาพหม้าย 
คิดเป็นร้อยละ 2.0 ตามล าดับ 

ด้ าน ระดั บ ก ารศึ กษ า  พ บ ว่ าส่ วน ให ญ่ มี ระดั บ
มัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 35.0 รองลงมาคือระดับ
ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 29.0 ระดับอนุปริญญา/ปวส. คิด
เป็นร้อยละ 21.0 ระดับสูงกว่าปริญญาตร ีคิดเป็นร้อยละ 8.0 
และระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ 

มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 35.0 
รองลงมามีอาชีพรับจ้างทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 24.0 อาชีพอื่น 
ๆ คิดเป็นร้อยละ 20.0 อาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
คิดเป็นร้อยละ 11.0 และอาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 
10.0  ตามล าดับ 

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 39.0 รองลงมาคือรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.0 รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่ ากว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.0 รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 13.0 
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15 ,001-20,000 บาท คิดเป็น     
ร้อยละ 10.0 ตามล าดับ 

7.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน    
ในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว 

ผลการวิจัย การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
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ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานครอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

1. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานครอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

2. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จั งหวัดสระแก้ ว  ด้ านการมี ส่ วนร่ วม ในการตั ดสิน ใจ           
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานครอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน         
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

4. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ

ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานครอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์    
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

5. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล
ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

 
8. ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร ทีมีเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 1. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามเพศ ในภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไม่
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามอายุ ในภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไม่
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามสถานภาพ ในภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า ประชาชนที่มีสถานภาพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 4. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามระดับการศึกษา ในภาพรวมและ
รายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน จะมี
ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05  
 5. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามอาชีพ ในภาพรวมและรายด้าน 
พบว่า ประชาชนที่มีอาชีพต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการมี

448



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไม่
แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
 6. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร  อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ในภาพรวม
และรายด้าน พบว่า ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ไม่แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
0.05  
 
9. อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ครั้งนี้สามารถอภิปรายผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 2 ประการดังนี้ 
 9.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน 

 จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จั งหวัดสระแก้ ว  ด้ านการมี ส่ วนร่ วม ในการวางแผน           
ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมี
ส่วนร่วมในการวางแผนก าหนดนโยบายในการจัดการขยะ
ของเทศบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทาง
ด าเนินงานการจัดเก็บขยะของ แต่การมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมในการจัดการขยะ
ของเทศบาลมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดท าให้การมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมีความใกล้เคียงสอดคล้อง
กับข้อค้นพบของ [6] พิศิพร ทัศนา, 2558 ที่ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอย
ในเขตพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลกที่พบว่าผลการวิจัยอยู่ใน
ระดับปานกลางเช่นเดียวกัน  
 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

 จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมีส่วน
ร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในชุมชนในการจัดการขยะ และการประชาคมเพื่อเพื่อเสนอ
ปัญหาและความต้องการอยู่ในระดับที่มีมีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด     
ท าให้ด้านการมีส่วนร่วมในการจัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง 

ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมีความใกล้เคียงสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของ [6] พิศิพร ทัศนา, 2558 ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
พื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก ที่พบว่าผลการวิจัยอยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 

 จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมีส่วน
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมของเทศบาลในการรณรงค์และร่วมเก็บ
คัดแยกประเภทขยะ ขยะมูลฝอยในชุมชน แปรรูปขยะ
ครัวเรือนมาท าเป็นปุ๋ยหมัก หรือน้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมคัดแยกประเภทขยะ ซึ่งผลการวิจัย
ดังกล่าวมีความใกล้เคียงสอดคล้องกับข้อค้นพบของ [7]   
ภาวรินท์ นาจาปา, 2557 ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราดที่พบว่า
ผลการวิจัยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 

 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนมีส่วนร่วม
ในการลดขยะ มีส่วนร่วมในการน าขยะจากครัวเรือนมาทิ้งลง
ถังของเทศบาล การซื้อผลิตภัณฑ์ชนิดเติมแบบถุงพลาสติก 
มาใช้แทนการซื้อผลิตภัณฑ์แบบขวด มีส่วนร่วมในการคัด
แยกขยะในชนครัวเรือนแล้วน าไปขายเพื่อเพิ่มรายได้ และมี
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ส่วนร่วมในการ ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง หรือที่สาธารณะ
ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมีความใกล้เคียงสอดคล้องกับข้อ
ค้นพบของ [7] ภาวรินท์ นาจาปา, 2557 ท่ีพบว่าผลการวิจัย
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล
ต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ที่พบว่า
ผลการวิจัยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 

 จากผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผลในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจาก
ประชาชนมีส่วนร่วมในในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะในการจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้เทศบาล
และการตรวจสอบค่าธรรมเนียมจากการจัดเก็บขยะ ยังอยู่
ระดับน้อยเมื่อเทียบกับรายข้ออ่ืน ๆ ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมี
ความใกล้เคียงสอดคล้องกับข้อค้นพบ [8] วงธรรม สรณะ 
และ จุตินันท์ ขวัญเนตร , 2556 ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
สร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการจัดการขยะ พบว่า ผลการวิจัยอยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน 
 9.2 เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร          
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  โดยจ าแนกตาม 
ลักษณะ ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขต
เทศบาลต าบลวัฒนานคร 

 จากการศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จ าแนกตามลักษณะปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ปัจจัยด้าน เพศ อายุ   สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยต่อเดือน ต่างกัน จะมีส่วน
ร่วมในการจัดการขยะไม่แตกต่างกัน ซึ่งผลการวิจัยดังกล่าวมี
ความใกล้เคียงสอดคล้องกับข้อค้นพบของ [7] ปภาวรินท์ นา
จาปา. 2557. การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการ
ขยะมูลฝอยของเทศบาลต าบลคลองใหญ่ อ าเภอคลองใหญ่ 
จังหวัดตราด ที่พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมใน

การจัดการขยะไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ  [6] พิศิพร 
ทัศนา , 2558 ที่ ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดการขยะมูลฝอยในเขตพื้นท่ีเทศบาลนคร
พิษณุโลกที่พบว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษา สถานภาพ
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการ
จัดการขยะไม่แตกต่างกัน และสอดคลองกับข้อค้นพบของ 
[10]  วรุต  คุณสมิตปัญญา, 2555 ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะมูลฝอยในเขต
เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ที่พบว่า ประชาชนที่มี
อายุต่างกัน มสีว่นร่วมในการจัดขยะมูลฝอยไม่แตกต่างกัน 
 
10. ข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบของงานวิจัย 
 การศึกษาการมีส่ วนร่วมในการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว มีข้อเสนอแนะจากข้อค้นพบของงานวิจัย 
ดังนี ้
 1. ในภาพรวมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ด้านการมี   
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผล สมควรที่จะได้รับการพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป เพื่อให้การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ         
มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 2. ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผน ในภาพรวมของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
อยู่ระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมี
ส่วนร่วมในการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมใน
การจัดการขยะของเทศบาล มีส่วนร่วมในการก าหนด
แนวทางด าเนินงานการจัดเก็บขยะของเทศบาล  และ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดทรัพยากรและแหล่ง
ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการขยะของเทศบาล สมควรที่จะ
ได้รับการพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 3. ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ในภาพรวมของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขต
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เทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
อยู่ระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเข้า
ร่วมการประชุมประชาคมเพื่อเสนอปัญหาและความต้องการ
ในการจัดการขยะของชุมชนร่วมกับเทศบาล  ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน สมควรที่จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 4. ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ในภาพรวม
ของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
อยู่ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ประชาชน    
มีส่วนร่วมน าขยะมูลฝอยในครัวเรือนมาท าเป็นปุ๋ยหมัก หรือ
น้ าหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ สมควรที่จะได้รับการพิจารณา
ปรับปรุงต่อไป 
 5. ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์  ใน
ภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของประชาชน
ในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว อยู่ระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดขยะ เช่น ขวดพลาสติก ขวด
แก้ว หรือถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว และรู้จักน ากลับมาใช้ใหม่    
น าขยะมูลฝอยจากครัวเรือนมาทิ้งลงถังขยะของเทศบาล     
มีการคัดแยกขยะในครัวเรือนแล้วน าไปขายเพื่อเพิ่มรายได้
และไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลองหรือใต้ถุนบ้าน  
 6. ด้านการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล   
ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว อยู่ระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะใน
การจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ให้เทศบาลทราบ มีส่วน
ร่วมให้เทศบาลทราบ เมื่อพบถังขยะของเทศบาลช ารุด 
หรือไม่ เพี ยงพอต่ อการใช้งาน  และมี ส่ วนร่วมในการ
ตรวจสอบรายได้ค่าธรรมเนียมจากการจัดเก็บขยะ สมควรที่
จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงต่อไป 
 
11. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการขยะใน
ภาพรวมของจังหวัดสระแก้ว 

 2. ควรท าการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะ
ของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว เพื่อน าผลวิจัยที่ได้ไปใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการท างานของภาครัฐในการจัดการ
ขยะต่อไป 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริม

ความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว และ 2) เพื่อทราบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการมาตรการสง่เสรมิความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนา
นคร จังหวัดสระแก้ว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาในท้องที่ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว จ านวน 100 คน โดยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติการทดสอบค่า t - test และ F - test  ด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวแบบ One - Way ANOVA โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หากพบความแตกต่างที่มีค่า
นัยส าคัญดังกล่าว จะท าการวิเคราะห์เป็นรายคู่ โดยวิธีการ (LSD) ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับน้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการรับผลประโยชน์ ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.33) 

ส่วนด้านที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย ประกอบไปด้วย ด้านการตัดสินใจ ( X = 2.55) ด้านการด าเนินการ ( X = 

2.17)  และด้านการประเมินผล ( X = 2.06) ตามล าดับ และปัจจัยส่วนบุคคลด้านที่มีผลต่อการสว่นร่วมในการด าเนินโครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประกอบไปด้วยปัจจัยด้าน 
อายุ ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ค าหลัก  การมสี่วนร่วมของประชาชน, โครงการมาตรการส่งเสรมิความเป็นอยู่ระดับต าบล  
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Abstract 
The purposes of this research were to investigate a level of public participation and factors affecting 

the participation in a Sub-district living enhancement project in watthananakhon sub-district, 
watthananakhon District, Sa Kaeo Province. The subjects participating in this project were 100 people living 
in watthananakhon  Sub-district,  watthananakhon District,  Sa Kaeo Province .The instrument used to 
collect the data was a questionnaire. The statistical tests used to analyze the collected data included 
frequency, percentage, means, standard deviation. To compare the means, the tests of  t-test and One-
way ANOVA. The results of the study revealed that level of public participation was at the overall low. 
When considered in each aspect , the one in relation to receiving benefits was rated the overall moderate 

( X = 3.33) ,  the was rated the overall low consist of aspects relating to decision-making ( X = 2.55)  

implementation ( X = 2.17) , and evaluation ( X = 2.06) , Personal factors affecting the participation in a 
sub-district living enhancement project consist of age factor, education and amount of monthly income. 
Keywords:  People Participation, Sub-Distrct Living Enhancement Project 
 
บทน า 

 นโยบายสาธารณะนับได้ว่าเป็นเครือ่งมือส าคัญประการ
หนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล เพื่อตอบสนอง
ความต้องการหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมตามบริบท 
อาทิ นโยบายด้านการศึกษา ด้านการเมืองการป้องกั น
ประเทศ ด้านการบริหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายที่แก้ไข
ปัญหาหรือส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ซึ่งนับเป็น
ภารกิจหลักของรัฐบาลเนื่องจากสามารถสะท้อนสภาพสังคม 
คุณภาพชีวิต รวมไปถึงสภาพเศรษฐกิจได้ เป็นอย่างดี        
การด าเนินการดังกล่าวจึงเป็นภาระที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น 
รัฐบาลภายใต้การน าของ นายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
ได้ด าเนินนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพ
การสร้างรายได้ใน“โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/
ชุมชน” ในสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้ด าเนินการ
นโยบายที่ต้องการสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนให้เข้มแข็ง
แก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนใน“โครงการเศรษฐกิจ
พอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน” และ “โครงการไทยเข้มแข็ง” 
รัฐบาลต่อมา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี       
มีความมุ่งหวังให้เกิดการยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกร
ผ่าน “โครงการจ าน าข้าว” ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น
นี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการแก้ปัญหาความ
เป็นอยู่ของประชาชน มีการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจใน

ระดับท้องที่ตามบริบทที่เผชิญโดยเป็นภาระหน้าที่ของทุก
รัฐบาลให้เกิดขึ้นอย่างเต็มความสามารถ  

ในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยประสบภาวะชะลอ
ตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วงครึ่งแรกของปี 2558 เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวที่ร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจที่ต่ ากว่าระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งมี      
สาเหตุหลักมาจากการส่งออกสินค้าที่หดตัว เนื่องจาก                    
เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าหลักขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง 
ผลผลิตและราคาพืชผลเกษตรส าคัญต่าง ๆ ปรับลดลง 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา 
ประกอบกับความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ใน
ตลาดโลก อันส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงรายได้เกษตรกรที่เป็น
ประชากร  ส่ วนใหญ่ ของประเทศ และก าลั งซื้ อของ
ประชาชนท่ีมีรายได้น้อยนั้นลดลง ประกอบกับการลดลงของ       
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ จึงส่งผลให้การ
บริโภคและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัว [1] 
 รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เล็งเห็นถึงปัญหา
ความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจ จึงได้ด าเนินการตามที่กระทรวงการคลังเสนอ      
คือ นโยบายด้านการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับฐานราก
ให้กับเกษตรกรและประชาชนผู้มีรายได้น้อยในระดับท้องที่ 
ด้วยการให้ต าบลและหมู่บ้านเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนา
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เศรษฐกิจและยกระดับคุณ ภาพชีวิต ในระยะเร่ งด่ วน         
เพื่อให้เกิดการจ้างงาน การบริโภค และการลงทุน ด้วยการ
จัดสรรงบประมาณลงไปในระดับต าบล สร้างการกระจายเม็ด
เงินลงไปสู่พื้นที่ทุกจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศ ภายใต้ช่ือ
โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
(ต าบลละ 5 ล้านบาท) ทั้งนี้ โครงการที่จะด าเนินการจะต้อง
ไม่ซ้ าซ้อนกับภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด าเนินการในเขตท้องที่  การได้มาซึ่ งได้
โครงการนั้นกล่าวได้ ว่าต้องมาจากความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้านโดยตรง เนื่องจากมีขั้นตอนในการจัดท า
ประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนภายในหมู่บ้านได้ร่วม
เสนอปัญหาและโครงการในฐานะเจ้าของปัญหาที่แท้จริง ซึ่ง
การมีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าวนี้นอกจากการเข้าร่วม
ประชาคมแล้วนั้นประชาชน ในหมู่บ้านจะต้องมีส่วนร่วมใน
การติดตามและประเมินผล การเข้าเป็นคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับการจ้างซึ่งเป็นกลไกของ
การมีส่วนร่วมภาคประชาชนอย่างแท้จริง 

ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
เป็นเขตท้องที่ที่ได้ด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล ซึ่งประกอบด้วยโครงการทั้งหมด 19 
โครงการ โดยได้รับวงเงินจัดสรรตามความเป็นจริงจ านวน 
5,007,700 บาท แบ่งเป็น โครงการเกี่ยวกับการซ่อมแซม 
หรือบูรณะทรัพย์สินท่ีเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จ านวน 14 
โครงการ  โครงการด้านการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 1 โครงการและโครงการ
ด้านเศรษฐกิจสังคม จ านวน 4 โครงการ [2] 

เหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว เพื่อศึกษาถึงระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบลว่าอยู่ในระดับใดรวมถึงเป็นแนวทาง        
ในการด า เนินการเสริมสร้างกระบวนการมีส่ วนร่วม             
ของประชาชนในโครงการอื่นๆของภาครัฐต่อไป 
 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย                                            
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล 
ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

2. เพื่อทราบปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว  

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
                                                                  
สมมติฐานการวิจัย 

ประชาชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนา
นคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน   
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยก าหนด
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ประชาชนที่มีภูมิล าเนาในเขต
ท้องที่ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว     
ใช้การเลือกตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling)  

โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย     
ด้วยการใช้สูตรการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ [3] Taro 
Yamane (1973 อ้างถึงใน สิริอร นิยมเดช, 2556, หน้า 79) 
โดยก าหนดระดับความเช่ือมั่นที่ร้อยละ 95 ความคลาด
เคลื่อนร้อยละ 5 โดยจ านวนประชาชนที่มีภูมิล าเนาในเขต

ปัจจัยสว่นบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. อาชีพ 
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
 
 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริม

ความเป็นอยู่ระดับต าบล 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
2. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน  
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล  
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ท้องที่ต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหัดสระแก้ว มี
จ านวนทั้งหมด 7,670 คน [4] จากการแทนค่าได้จ านวน
ประชากรเท่ากับ 380 คน แต่เนื่องด้วยข้อจ ากัดในด้าน
ระยะเวลาในการวิจัยและด้านงบประมาณ ผู้วิจัยจึงขอ
ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 100 คน   
เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรในการศึกษาครั้งนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยใน
ครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีโครงสร้างแบ่งเป็น 3 ตอน 
ได้แก่ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า           
5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
และส่วนที่  3 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ        
การด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ต าบล  สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้อมู ล ได้แก่  ความถี่ 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วน
เบี่ ย ง เบ น มาต รฐาน  (Standard Deviation) และก าร
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วย   t-test และ One -way ANOVA 
 
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จากการวิจัย พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 51 คน ส่วนใหญ่มี
อายุ ระหว่ าง 51 - 60 ปี  จ าน วน  38 คน  ส่ วน ใหญ่ มี
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 49 
คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 46 คน และส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่า 10,000 บาท จ านวน 59 
คน 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนิน
โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบล
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว พบว่า          
ในภาพรวมประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบลอยู่ในระดับน้อย 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการมีส่วนร่วมพบว่า ด้านการมีส่วน

ร่วมในผลประโยชน์อยู่ ในระดับปานกลาง ( X = 3.33)      

ส่ วนด้ านการมี ส่ วนร่ วม ในการตั ดสิน ใจ  ( X = 2.55)         

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ( X = 2.17) และด้าน

การมีส่วนร่วมในการประเมินผลอยู่ในระดับน้อย ( X = 
2.06) ตามล าดับ 

ผลการทดสอบสมติฐาน  
 

ตารางที่ 1 แสดงผลการท าสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ยอมรับ

สมมติฐาน 

ไม่ยอมรับ

สมมติฐาน 

ประชาชนที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบล
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว แตกต่างกัน 

 

√ 

Sig = 
0.559 

ประชาชนที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมใน
การด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบล
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว แตกต่างกัน 

√ 

Sig = 
0.006* 

 

ประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน    
มีส่ วนร่วมในการด า เนิ น โครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่าง
กัน 

√ 

Sig = 
0.022* 

 

ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วม
ในการด า เนิ น โครงการมาตรการ
ส่ งเสริมความ เป็ นอยู่ ระดับต าบล       
ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน 

 

√ 

Sig = 
0.151 

ประชาชนที่มี รายได้ เฉลี่ยต่อ เดือน
ต่ า งกั น  มี ส่ วน ร่ วม ใน ก ารด า เนิ น
โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่
ระดั บต าบล  ในต าบลวัฒ นานคร 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
แตกต่างกัน 

√ 

Sig = 
0.002* 

 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 

ประชาชนที่มีเพศ และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่วมในการด าเนิน
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โครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบล
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  

ส่วนประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนา
นคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว แตกต่างกันอย่าง     
มีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 51 – 60 ปี มีส่วนร่วม
มากกว่าประชาชนท่ีมีอายุต่ ากว่า 20 ปี 

ประชาชรที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้ น       
มีส่วนร่วมมากกว่าประชาชนที่มีระดับการศึกษา ปวส ./
อนุปริญญา 

ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ ากว่า 10,000 
บาท มี่สวนร่วมมากกว่าประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท 
       ดังนั้น ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว พบว่า ปัจจัยด้าน เพศ และอาชีพ ไม่มีผลต่อ
การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการมาตรการส่งเสริมความ
เป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ขณะที่ปัจจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผลต่อส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ
มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ต าบลวัฒนานคร 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  
 

อภิปรายผล 
       การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการ
มาตรการส่ งเสริมความเป็นอยู่ ระดับต าบล ในต าบล        
วัฒนานคร อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว โดยภาพรวม
อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เนื่องจาก ข้อจ ากัดจากปัจจัยแวดล้อม
และข้อก าหนดในแนวทางการด าเนินโครงการ เป็นอุปสรรค
ต่อการมีส่วนร่วม กล่าวคือ ปัจจัยแวดล้อม ได้แก่ประชาชน
ส่วนใหญ่นั้นประกอบอาชีพรับจ้าง ซึ่งท าให้การเข้าร่วมนั้นไม่
สามารถท าได้มากนัก ในส่วนของแนวทางการด าเนิน

โครงการที่มุ่งให้ความส าคัญกับคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้
ด าเนินงานหลัก โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินงานตาม
โครงการไว้ ลักษณะโครงการที่อาจมีความซ้ าซ้อนกับการ
ด าเนินงานในโครงการอื่น เช่น โครงการมาตรการส่งเสริม
ความเป็นอยู่ระดับหมู่บ้านผ่านสินเช่ือกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งท า
ให้ประชาชนเกิดความสับสนและมองว่าโครงการข้างต้นให้
ประโยชน์ เฉพาะหน้าได้รวดเร็วกว่า  ประกอบกับการ
ด าเนินงานของโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ต าบลที่มีลักษณะโครงการคล้ายคลึงกับภารกิจบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตต าบลวัฒนา
นครถึง 2 แห่ง เช่น การปรับปรุงถนน ท าให้ประชาชนไม่ให้
ความสนใจในการเข้ าร่วมการด าเนินโครงการ  ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับ [5] วิจักขณ์ เพชรนุช (2560) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล (ต าบลละ 5 ล้านบาท) 
กรณีศึกษา โครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ 
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับน้อย 
ทั้งนี้เนื่องจากการเข้าร่วมประชุมประชาคมนั้นอาจเป็นเวลา
ที่ประชาชนมีภารกิจในกิจวัตรประจ าวัน ท าให้ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชาคมได้ ท าให้ผลการตัดสินใจจากประชาชนที่ต้อง
เกิดขึ้นในโครงการน้อยลงไปด้วย เช่น การเสนอประเด็นและ
แสดงความคิดเห็นต่อปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน 
การตัดสินใจคัดเลือกโครงการที่จะด าเนินงานตามโครงการ 
และคณะกรรมการในการด าเนินงานก็จะเป็นกลุ่มเดิมที่มี
บทบาทหรือที่มีหน้าที่หลักอยู่แล้วในการท างานภายใน
หมู่บ้าน เช่น ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
เป็นต้น จึงท าให้การตัดสินใจในการด าเนินโครงการที่ต้องมา
จากประชาชนอยู่ ในระดับน้ อย  ซึ่ งไม่ สอดคล้องกั บ            
[6] ยศวัฒน์ คงมี (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและ
ชุมชน SML ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับ
ปานกลาง 

ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ อยู่ในระดับน้อย 
ทั้งนี้เนื่องจาก การด าเนินงานตามโครงการนั้นต้องใช้เวลาใน
การเข้าร่วมและช่วงเวลาที่เข้าร่วมนั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
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กับภารกิจอื่นๆ เช่น ช่วงเวลาการท างาน ซึ่งท าให้ไม่สามารถ
เข้าร่วมตามกระบวนการและขั้นตอนของการด าเนินโครงการ
ตามแผนที่ก าหนดได้ ในส่วนของการร่วมเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินโครงการในการด าเนินงาน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ส่วนหนึ่งต้องเกิดจากการคัดเลือกจากที่ประชุมประชาคม
และส่วนหนึ่ งต้องเป็นไปตามที่ โครงการก าหนดท าให้
ประชาชนไม่สามารถมีบทบาทได้อย่างเต็มที่ และส่วนหนึ่ง
มองว่าการที่จะต้องเป็นหนึ่ งในคณะกรรมการนั้นต้อง
รับภาระหรือมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น เช่น เสี่ยงต่อความผิดพลาด
ในการตรวจรับงานจ้าง เสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบจาก
ส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับ [7] พิมพ์วรีย์ คูเมือง (2559) ได้ท าการวิจัย
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหาร ส่วนต าบลกู่กาสิงห์  อ าเภอเกษตรวิสัย 
จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินการ              
อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับปาน
กลาง ทั้งนี้ เนื่องจากผลของการด าเนินโครงการนั้นบาง
โครงการสามารถที่จะเข้าถึงได้ ตอบสนองความต้องการของ
บางกลุ่มได้แต่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่หรือกลุ่มใหญ่ได้อย่างเต็มที่นั่นคือไม่
สามารถตอบสนองตรงตามปัญหาที่แท้จริงของประชาชนได้ 
เป็นเพียงสาธารณสมบัติหรือสาธารณประโยชน์ต่อส่วนร่วม
เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ [8] ศุภกฤต ใจทิพย์ (2557) ได้ท า
การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงาน
ของเทศบาลต าบลเสม็ด อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ด้านการ
มีส่วนร่วมในผลประโยชน์ อยู่ในระดับปานกลาง 

ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล อยู่ในระดับน้อย 
ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนนั้นไม่ได้ร่วมเข้าเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เช่น การเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างอย่าง
เต็มที่ เป็นเพียงผู้เข้าร่วมและรับผลที่เกิดขึ้นจากโครงการ
เท่ านั้ น  ประกอบกับประชาชน เห็ นว่ าหน้ าที่ ในการ
ประเมินผลหรือติดตามประเมินผลไม่ใช่หน้าที่ของตน เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการหรือผู้น าชุมชนจึงไม่มีการให้
ข้อเสนอแนะในระหว่างและหลังการด าเนินโครงการ แม้ตน
จะพบเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น แต่จะติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการเมื่อผ่านหรือพบเห็น เป็นต้น  ซึ่งสอดคล้องกับ        
[9] พัฒนา พิทาค า (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในโครงการพัฒนาเทศบาลต าบลแม่แจ่ม 
อ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ด้านการประเมินผล อยู่ใน
ระดับน้อย 

ในส่วนของผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอ
วัฒนานคร จังวัดสระแก้ว พบว่า ปัจจัยด้านเพศ และอาชีพ 
ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับ      
[10] มนัสนันท์ วงศ์มานิต (2558) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลระวิง อ าเภอเมือง จั งหวัด
เพชรบูรณ์ ที่พบว่า ปัจจัยด้านเพศ และอาชีพ ไม่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล
ระวิง อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ส าหรับปัจจัยด้าน อายุ 
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่พบว่ามีผลต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินโครงการมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต าบล ในต าบลวัฒนานคร อ าเภอ
วัฒนานคร จังหวัดสรแก้ว ซึ่งสอดคล้องกับ [11] Cohen 
and Uphoff (1980, อ้างถึงใน นิวัฒน์ หมื่นอนันต์, 2557, 
หน้า 8-9) ที่เสนอว่าปัจจัยด้าน อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้  เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลท าให้ประชาชนเข้ามามี
บทบาทในการมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจัยที่พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน
นั้นอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในระดับ
ท้องที่ต้องเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้าง
แรงจูงใจให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของการมีส่วนร่วม 
เพิ่มบทบาทหน้าที่ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตั้งแต่การตัดสินใจในฐานะเป็นเจ้าของปัญหาที่แท้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นได้มี
บทบาทในการร่วมในการประเมินผลในการด า เนินงานที่
เพิ่ มขึ้น  ให้ประชาชนได้มี โอกาสเรียนรู้กระบวนการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ในขณะที่ข้าราชการ      
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เป็นเพียงผู้ก ากับดูแลและให้ความคิดเห็นในฐานะพี่เลี้ยง 
เพื่อให้ประชาชนได้พัฒนาขีดความสามารถของตนในการมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากกว่าการรับผลประโยชน์
เพียงอย่างเดียว เพราะเมื่อประชาชนมีส่วนร่วมในฐานะ
เจ้าของปัญหาที่แท้จริง จะท าให้เกิดการตอบสนองความ
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ควรวิจัยด้านของการประเมินผลโครงการและ
ประสิทธิผลของโครงการ และวิจัยถึงปัจจัยจูงใจหรือปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อน าไปเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อนโยบายสาธารณะอื่นของ
ภาครัฐท้ังในระดับท้องที่หรือระดับชาติต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษารูปแบบการประกอบการของธุรกิจร้านสกัลาย (2) เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาส อุปสรรค ของธุรกิจร้านสักลาย และ (3) เพื่อศึกษากลยุทธ์ธุรกิจร้านสักลายในพื้นท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการ
ธุรกิจร้านสักลายในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า (1) ธุรกิจร้านสักเป็นธุรกิจขนาดเล็กและ
เป็นผู้ประกอบการรายเดียว โดยผู้ประกอบการอาศัยทักษะและความรู้จากประสบการณ์มาใช้ในการประกอบการ รวมทั้งมีใจ
รักและช่ืนชอบในลวดลายและการสัก ประกอบกับการแสวงหาความรู้ในการสร้างสรรค์ลวดลายและเทคนิคการสักจากชมรม 
สมาคมจนได้รับมอบเอกสารที่ได้ผ่านการอบรมความรู้เกี่ยวกับช่างสักลาย รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้รับการรับรองมาตรฐาน (2)  
จุดแข็ง ธุรกิจร้านสักลายมีต้นทุนไม่สูงมาก ผู้ประกอบการสามารถดูแลและให้ค าปรึกษาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ จุดอ่อน คือ 
ธุรกิจร้านสักลายมีข้อจ ากัดการให้บริการแก่ลูกค้าเพศหญิงที่ต้องการสักลายในร่มผ้า โอกาส คือ มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
มาใช้ในการสักลวดลายตามร่างกาย และอุปสรรค คือ ร้านสักลายยังเกิดมุมมองด้านลบต่อผู้พบเห็นลายสักบนผู้มาใช้บริการ 
และ (3) กลยุทธ์ของธุรกิจร้านสักลายในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ธุรกิจร้านสักลายประกอบด้วยองค์ประกอบ
ส าคัญ 5 ประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านประสบการณ์ของช่างสัก/ผู้ประกอบการ, ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์ผลงาน ลวดลาย รูปรอย
ตา่งๆ ของผู้ประกอบการ, ปัจจัยด้านระบบการจัดการและการให้บรกิาร, ปัจจัยด้านมุมมองจากสังคม/ค่านิยม และกระแส และ
ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี ที่สามารถส่งผลต่อร้านสกัลาย กรณีศึกษาร้านสักในเขตพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางและเพื่อสรา้ง
ความเช่ือมั่นต่อลูกค้าในด้านความปลอดภัยและการพัฒนาลวดลายที่มีขนาดเหมาะสมและสวยงามตรงตามความต้องการของ
ลูกค้า  
ค าหลัก  กลยุทธ์, ธุรกิจบริการ, ร้านสักลาย 
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Abstract 
This research had the objectives to (1) study the formats of tattoo business operations (2) analyze the 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of the tattoo businesses and (3) to study the business 
strategies of tattoo businesses in the area of Mueang district, Lampang province by using the qualitative 
research method, using interviews as the tool in collecting data.  The sample group was the business 
operators and business users of tattoo shops in Mueang district, Lampang province totaled 30 persons.  The 
research findings revealed (1) tattoo business shops were small businesses and single operators as the 
operators used skills and knowledge from his or her experiences including love and admiration in the 
patterns and tattooing and the searches for knowledge in creation of patterns   

And tattooing techniques from the association until receiving documents showing the passing of tattoo 
trainings and using standard products (2) Strengths the tattoo shops had not high cost and the operators 
could take care and advise the customers who came to use the services; the weaknesses were the tattoo 
business shops had the limits in providing services to female customers who wished to have tattoo in the 
areas under their clothes; the opportunities were using new technologies in tattooing patterns on the body 
and the threats were the tattoo shops still had negative feelings towards the finders of tattoo patterns on 
the service users and (3) the business strategies of the area of Mueang district, Lampang province found that 
the tattoo business shops were consisted of 5 important factors e.g. factor in the experiences of tattooing 
artists/business operators; factor in the creations of works, patterns and various pictures of the operators; 
factor in management and service providing system; factor in social viewpoint and values and trends and 
factor in technologies that could affect tattoo shops case study of tattoo shops in Mueang district, Lampang 
province and to create trust and confidence in safety to the customers and the development of suitable 
and beautiful patterns according to the needs and wants of the customers. 
Keywords:  strategy, service business, tattoo parlors 
 
1. บทน า 
 รอยสักหรือการสักนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณในยุค
ประวัติศาสตร์กรีกโบราณ ได้มีการบันทึกเกี่ยวกับสักเอาไว้ 
นั้นคือการสักที่ศีรษะจุดประสงค์เพื่อไปสืบความลับของ
ดินแดนฝ่ายข้าศึก เพราะการสักที่ศีรษะเป็นการอ าพราง
ข่าวสารไม่ ให้ข้าศึกล่วงรู้ ซึ่ งมีความสัมพันธ์ ในยุคของ
อาณาจักรที่มีการรบพุ่ง แย่งชิงอ านาจ รวมทั้งยังเป็น
วัฒนธรรมของชนเผ่าหมู่เกาะ อีสต์โพลินิเชียน ชาวเมารี เป็น
ที่รู้จักจากการสัก โดยเฉพาะการสักที่บริเวณใบหน้า เพื่อ
แสดงถึงความน่าเกรงขามและสถานะทางสังคม (นันท์ชญา 
มหาขันธ์, 2542 ) จากความเช่ือในอดีตเกี่ยวกับการสักจนถึง

ปัจจุบัน เริ่มมีเปลี่ยนแปลงไปสู่งานศิลปะ รอยสักที่เคยมี
ความเช่ือและเป็นประเพณีนิยม กลายเป็นความช่ืนชอบใน
รูปลวดลายของรอยสัก ร้านสักสร้างจินตนาการ ภาพของ
ตัวเองเพื่อให้เป็นทางเลือกของผู้ ช่ืนชอบงานศิลปะบน
ร่างกายรวมทั้งการน าเสนอของผู้รับบริการที่มีการระบุ
ลวดลายต่างๆ เพื่อให้ช่างสักท าการสักให้ปรากฏอยู่บนเรือน
ร่างของตนเอง ซึ่งได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องจนเกิด
ธุรกิจร้านให้บริการสักลวดลายเก็ดขึ้น (ชนิตร ภู่กาญน์, 
2540) 
 ปัจจุบันการสักนั้นเป็นที่นิยมอย่างมากโดยเฉพาะ
ในกลุ่มของวัยรุ่น ที่มีการสักลวดลายไว้บนร่างกายเพื่อ
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ประดับตกแต่ง หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า การสักแบบ
แฟช่ัน เช่น รูปของสัตว์ รูปของดอกไม้ ฯลฯ หรือลวดลาย
ต่าง ๆ ตามความช่ืนชอบของแต่ละบุคคล (ศาลินี นิยมบูรณะ, 
2558) จนท าให้ธุรกิจร้านสักเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและจาก
ข้อมูลเฉพาะในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีธุรกิจร้าน
สักที่เปิดให้บริการและผู้สนใจรวมทั้งหมดจ านวน 4 แห่ง 
ประกอบด้ วย  ร้ าน  Too Tattoo Lampang , ร้ าน  13 
Degree Tattoo , ร้าน Tos Tattoo , ร้าน ต่อ Tattoo  โดย
ทั้ง 4 ร้านจะตั้งอยู่ในพื้นที่ไม่ห่างไกลกันมากนักในขณะที่
ปัจจุบันการสักตามร่างกายนั้น มักไม่ค่อยได้รับการยอมรับ
ทางสังคมส่วนหน่ึง มองว่าผู้ที่มีรอยสักนั้นเป็นคนไม่ดี ยังเป็น
ปัญหาส าหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพข้าราชการ หรือ
หน่วยงานที่มีช่ือเสียง ที่ไม่รับคนที่มีรอยสักที่เห็นโดยทั่วไป 
(นอกร่มผ้า) เข้าท างานในองค์กร รวมทั้งข่าวการสักท าให้ผู้
สักมีการติดเช้ือบริเวณรอยสัก หรือเกิดอาการเป็นผื่นแพ้ เป็น
ต้น ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษากลยุทธ์ การประกอบธุรกิจร้านสักว่ามีการด าเนิน
ธุรกิจภายใต้สถานการดังกล่าวให้ธุรกิจด ารงต่อไปได้อย่างไร 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบการประกอบการของธุรกิจร้านสัก
ลาย ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 2. เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
ของธุรกิจร้านสักลาย ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 3. เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการประกอบธุรกิจร้านสัก
ลาย ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 ความหมายของกลยุทธ์ธุรกิจ 
       วิเชียร วิทยอุดม (2553) ให้นิยามว่า การด าเนินธุรกิจ
ในปัจจุบันจ าเป็นต้องมีการด าเนินภายใต้สภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผู้ประกอบการทางธุรกิจจะต้อง
มีการวิเคราะสถานการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด
ขอกลยุทธ์ธุรกิจซึ่งในอดีตจะถึงปัจจุบันมีการน าเสนอแนวคิด
ทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจอย่าหลากหลายโดย กลยุทธ์ในการ
ด าเนินธุรกิจได้มีผู้ให้แนวคิดในแง่มุมต่าง ๆ กลยุทธ์การ

แข่งขันคือความสามารถที่จะท าให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ โดย
สร้างความแตกต่างหรือข้อได้เปรียบเหนือคู่แข่งขัน หัวใจ
ส าคัญคือสร้างความพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าเป็นสิ่งที่
จ าเป็นในการด าเนินงานต่อไปขององค์การ และเป็นผู้ที่ท าให้
องค์การอยู่รอดได้กลยุทธ์ระดับธุรกิจมีความคิดเพื่อสร้าง
ความแตกต่างขึ้นมาด้วยการวางต าแหน่งและสร้างความ
มั่นคงที่แตกต่างกันไปจากคู่แข่งซึ่งท าการแตกต่างกันขึ้นมา
เพื่อท าการเปรียบเทียบให้เห็นถึงความส าคัญของการแข่งขัน 
ด้วยเหตุนี้จึงต้องสร้างกลยุทธ์ระดับธุรกิจที่มั่นคงโดยทั่ว ๆ ไป 
บริษัททั้งหลายมักเลือกกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 5 อย่าง เพื่อ
ก่อตั้งและป้องกันคู่แข่งในเรื่องดังนี้ (1) กลยุทธ์เป็นผู้น าด้าน
ต้นทุน (2)กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (3) กลยุทธ์การ
ผสมผสานกันของผู้น าด้านต้นทุนและการสร้างความแตกต่าง 
(4) กลยุทธ์มุ่งเน้นไปที่ผู้น าระดับด้านต้นทุน และ (5) กลยุทธ์
มุ่งเน้นการสร้างความแตกต่าง แต่กลยุทธ์ระดับธุรกิจช่วย
บริษัทที่ตั้งขึ้นและช่วยให้มีการกระท าที่มีความได้เปรียบ
เหนือคู่แข่งภายในที่ได้ท าการแข่งขันกันที่มีความเจาะจง
ภายในเขตพื้นท่ีทีม่ีการแข่งขัน นั้นๆ  
 ในการระบุกลยุทธ์ทางธุรกิจมีการจ าแนกกลยุทธ์ใน
ระดับต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางของผู้บริการในการด าเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ (ไพโรจน์ ปิยะวงค์วัฒนา, 2555) ได้น าเสนอกลยุทธ์
ระดับต่างๆ จากการรวบรวมแนวคิดจากนักวิชาการที่
หลากหลายยุทธ์ซึ่งประกอบด้วยระดับบริษัทเป็นกลยุทธ์ของ
การบริหารระดับสูง คือ เป็นการก าหนดทุกอย่างของบริษัท 
เพื่อเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ของบริษัทบรรลุผลส าเร็จ
ตามที่ได้วางไว้และในการที่จะท าให้การจัดการกลยุทธ์ใน
ระดับนี้ได้ส าเร็จนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ และยังข้ึนอยู่กับ
การจัดวางแผนกลยุทธ์ที่มีหลักการและเป็นระบบเชิงบริษัท
นั้นๆ อีกด้วยในการด าเนินธุรกิจนั้น สิ่งที่ท าให้การด าเนินงาน
ในบริษัทประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ก็คือ 
บทบาทการท าหน้าที่ของแผนกงานหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งในแต่ละ
แผนกต่าง ๆ ก็มีบทบาทหน้าที่เฉพาะของตนตามโครงสร้าง
หน้าที่ที่ได้ระบุขอบเขตของงานไว้ ดังนั้นในการก าหนดกล
ยุทธ์เกี่ยวกับหน้าที่ที่จะท าให้กลยุทธ์ท างานให้ลุล่วงตาม
ขอบเขตหน้าที่ของหน่วยธุรกิจนั้นๆ การเงินการจัดการด้าน
การเงินนั้นไม่ใช้เป็นเพียงแต่การบริหารเงินสดเพียงอย่าง
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เดียว แต่ยังเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ของเครดิตทาง
การเงินและการตัดสินใจเกี่ยวกับทรัพย์สินการลงทุนด้วยซึ่ง
ตามหลักการแล้วแต่ธุรกิจต่างก็ต้องการมีส่วนเกินคงเหลือ
ของเงินสดความต้องการด้านงบประมาณการอนุญาตให้มี
การลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนเข้าสู่ธุรกิจซึ่ง
จะเป็นผลส าเร็จในอนาคตที่ท าให้บริษัทต่าง ๆ เพิ่มความ
มั่นใจมากขึ้นในฐานะทางด้านการเงิน (  วิ เ ชียร วิทย
อุดม,2553 )  
 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
        รัฐกานต์  กัณพิพัฒน์  (2557)  ศึกษา พฤติกรรม
เลี ยนแบบกับค่ านิ ยมการสั กของวั ย รุ่ นหญิ ง ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทางด้านพฤติกรรม
เลียนแบบของวัยรุ่นหญิงมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นหญิง
เป็นอันดับหนึ่งโดยพบว่า ปัจจัยทางด้านการเลียนแบบ
พฤติกรรมการสักของวัยรุ่นหญิงนั้น เป็นการสักตามกลุ่ม
เพื่อนและการถูกชักชวนจากกลุ่มเพื่อน รวมทั้งปัจจัย
ทางด้านสื่อมีผลต่อค่านิยมการสักของวัยรุ่นหญิง โดยสื่อเป็น
ส่วนหน่ึงที่มีอิทธิพลต่อการสักของกลุ่มวัยรุ่นหญิงในเรื่องของ
รูปแบบวิธีการน าเสนอ ดารา นักร้อง นักกีฬา ในขณะที่ นาย
ภัทรพล ภูริด ารงกุล (2553) ศึกษาเรื่องกระแสแฟช่ันหรือ
การพยายามสร้างอัตลักษณ์ ผลการศึกษาประวัติศาสตร์การ
สักของผู้หญิงในยุคสังคมรัฐ(State) ซึ่งเป็นสังคมแห่งการต่อสู้
แย่งชิงดินแดนความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ผู้หญิงพร้อมท่ีจะเข้า
ภายใต้อ านาจโดยไม่ได้ถูกบังคับ อันเนื่องจากร่างกายที่ไม่
พร้อมต่อการสู้รบ ผู้หญิงจึงไม่มีความจ าเป็นต่อการสัก(ยันต์)
การสักยันต์จึงเป็นหน้าที่ของผู้ชายที่ยืนอยู่แถวหน้า ปะทะ
ต่อสู้กับอริราชศัตรู มีหน้าที่คุ้มครองดูแลผู้หญิง การสักยันต์
จึงเป็นสิ่งที่ผู้ชายในสมัยนั้นจ าเป็นต้องมีเพื่อเป็นเครื่องราง
ป้องกันภัยหรือเพื่อสร้างความอบอุ่นใจ  
 สิฏฐากร ชูทรัพย์  (2555) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ผลการศึกษาการบริการมี
ลักษณะที่แตกต่างไปจากสินค้าที่ เป็นผลิตภัณฑ์ ดังนั้น
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดจึงต้องมีการท าความเข้าใจ
เรื่องลักษณะของการบริการเสียก่อน การบริการมีลักษณะ
เป็นการกระท าที่มีการน าเสนอบริการ คือ การที่ผู้ให้บริการ

ท าให้กับผู้รับบริการดังนั้นการบริการจึงเป็นสิ่งท่ีมีการส่งมอบ
กิจกรรมที่ผู้ใช้บริการต้องการ การบริการให้บริการจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญในการบริการน าไปสู่การวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่มี
ประสิทธิภาพผ่านส่วนประสมการตลาดส าหรับธุรกิจบริการ
กลยุทธ์การตลาดส าหรับสินค้าบริการใช้กลยุทธ์การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ การ
ส่งเสริมการตลาดโดยกลยุทธ์ทั้ง 4 ประการเพื่อส่งมอบ
บริการแก่ผู้บริโภค และเป็นการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความ
เช่ือถือผู้ให้บริการโดยการสนับสนุนจากลักษณะเด่นของสิ่ง
ต่างๆ ที่ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถมองเห็นได้ส่วน ชัชพล 
ทรงสนุทรวงค์ (2559) น าเสนอถึงกลยุทธ์ธุรกิจบริการไว้ว่าที่
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การธุรกิจบริการ
นั้น การแข่งขันธุรกิจบริการในอนาคตมีภาวะการณ์แข่งขันที่
สูงขึ้น จึงท าให้อัตราการอยู่รอดทางธุรกิจนั้นน้อยลง ผู้ที่
สามารถสร้างความแตกต่าง ด้วยการออกแบบการให้บริการ
อย่างสร้างสรรค์ ท าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการบริการ
อย่างสร้างสรรค์ ท าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการบริการจะ
สามารถตราตึงอยู่ในใจลูกค้า และสามารถอยู่รอดได้ในท่ีสุด  
 มยุรี เสือค าราม.สมศักดิ์ ลิลา (2556) การวิจัย
สถาบันกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผลการวิจัยสถาบันมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป แต่เดิมผู้บริหารส่วนใหญ่ที่มักจะ
ด าเนินกลยุทธ์ตามประสบการณ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็น
ส่วนประกอบ แต่ถ้าน าข้อมูลเหล่านั้นผ่านกระบวนการวิจัยก็
จะได้สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและมีความน่าเชื่อถือสูง ท า
ให้การตัดสินใจมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผู้บริหารไม่เพียงใช้
สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยประกอบในการตัดสินใจเท่านั้น 
การวิ จั ยสถาบันยั งสามารถสอดแทรกเข้ า ไปในทุก
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่ การวางแผนเพื่อท าการ
ก าหนดกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการประเมินผล
กลยุทธ์ เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นระบบระเบียบ 
เข้าถึงข้อมูลและทราบข้อค้นพบอย่างแท้จริง การบริหารกล
ยุทธ์และการวิจัยสถาบันเมื่อผสมผสานเข้าด้วยกันแล้วจะท า
ให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับหลักการปฏิบัติจริง 
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วิธดี าเนินการวิจัย  
 การด าเนินการวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการศึกษา โดยมีกระบวนการและรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
  ป ร ะ ช า ก ร :  ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ มุ่ ง ศึ ก ษ า กั บ
ผู้ประกอบการร้านสักลายในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง และลูกค้าของร้าน รวมทั้งสิ้น 30 คน ซึ่งจากการ
ส ารวจข้อมูลจึงก าหนดพื้นที่และเป้าหมายเพื่อใช้ในการ
รวบรวมข้อมูล แบ่งเป็น ผู้ประกอบการร้านสักลาย จ านวน 4 
แห่ง ประกอบด้วย ร้าน Too Tattoo Lampang จ านวน 1 
คน , ร้ าน 13 Degree Tattoo จ านวน 1 คน , ร้ าน Tos 
Tattoo จ านวน 1 คน, ร้านต่อ Tattoo จ านวน 1 คน และ
ผู้ใช้บริการร้านสักลายที่เข้าใช้บริการในร้านดังกล่าว รวม
จ านวน 26 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : ในการรวบรวมข้อมูล
คณะผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง และใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งมีประเด็นการสัมภาษณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์
ในการประกอบธุรกิจร้านสัก การให้บริการ การตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าและการปรับตัวของผู้ประกอบการ โดยมี
อุปกรณ์ช่วยในการบันทึกข้อมูล ได้แก่ สมุดจดบันทึก กล้อง
ถ่ายภาพ และเครื่องบันทึกเสียง ซึ่งคณะผู้วิจัยได้ขออนุญาต
ใช้อุปกรณ์เหล่านี้จากผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้ง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การศึกษาในครั้งนี้เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลจาก แบบสัมภาษณ์ และ โดยน ามา
วิ เ ค ร า ะห์ เ ชิ ง เ นื้ อห า  ( Content Analysis)  เ พื่ อ ตอบ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
 จากการด าเนินการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ธุรกิจร้านสัก
ลาย กรณีศึกษาร้านสักในเขตพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ประกอบการร้านสักลายและผู้ใช้บริการสามารถ
น าเสนอ 3 ประเด็นโดยจ าแนกเนื้อหาได้ดังนี ้
 1. รูปแบบการประกอบการทางธุรกิจของธุรกิจร้าน
สักลายการด าเนินธุรกิจร้านสักลายมีรูปแบบของการ
ประกอบการในการประกอบธุรกิจขนาดเล็ก  โดยมี

ผู้ประกอบการรายเดียว ซึ่งการเริ่มต้นในการประกอบการนั้น
เริ่มต้นมาจากความช่ืนชอบส่วนตัว และมีการพัฒนาตนเอง
โดยการ เข้ า รั บการอบรมและพัฒนาทักษะ ความรู้
ความสามารถและเทคนิคในการสักลายจากผู้ประกอบการ
รายอื่น รวมทั้งจากผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์จากการเป็น
ลูกมือมาก่อนแล้วเมื่อมีประสบการณ์จึงมาตั้งประกอบการ
เป็นธุรกิจส่วนตัว ภายหลังมีการประกอบการในลักษณะ
ธุรกิจส่วนตัวโดยเปิดร้านสักในบริเวณชุมชนใกล้บ้าน หรือ
ใกล้ห้างสรรพสินค้าแล้วการพัฒนาการประกอบการเพื่อสร้าง
ความมั่นคงน้ันผู้ประกอบการสักลายต้องด าเนินการเพื่อสร้าง
ความเช่ือมั่นให้เกิดขึ้นกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งใบประกอบอาชีพและผ่านการ
อบรมเกี่ยวกับธุรกิจร้านสักลายในด้านเกี่ยวกับช่างสักลาย 
การใช้หมึก สี รวมทั้งการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ลูกค้าจาก
การใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ สีที่ ได้มาตรฐานและมีความ
ปลอดภัยสูง 
 
 2. การวิเคราะห์ SWOT ของธุรกิจสักลาย  
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรคของธุรกิจร้านสักลายในพ้ืนท่ีอ.เมือง จ.ล าปาง 
 

จุดแข็ง :  
- ช่างสักมีฝีมือ 
-  มี เครื่ อ งมือและอุปกรณ์ที่
ทันสมัย 
- ต้นทุนในการประกอบการต่ า 
- ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การออกแบบ 

จุดอ่อน :  
-  ลวดลายบางรูปช่างยั งไม่
เช่ียวชาญ 
- หากลูกค้ามีความต้องการ
จ านวนมากไม่สามารถรองรับ
ได ้
- พื้นที่ร้านมีขนาดเล็กและรู้สึก
แออัด 
- ช่างสักเป็นผู้ชายซ่ึงมีข้อจ ากัด
ในการสักให้ลูกค้าหญิงในพื้นที่
บนร่างกาย 

โอกาส :  
- มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยใน
การออกแบบ 
- วัสดุ อุปกรณ์สามารถเปลี่ยน
ใหม่ได้ง่ายและมีคุณาภาพมาก
ขึ้น 

อุปสรรค : 
- การรับสมัครเข้าท างานปฏิบัติ
บางสาขาอาชีพปฏิเสธผู้มีรอย
สักนอกร่มผ้า 
- ภาพลักษณ์ของผู้มีรอบสักใน
สายตาของบุคคลทั่วไป 
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 - สังคมเปิดกว้างส าหรับผู้ที่ชื่น
ชอบศิลปะการสัก 
-กระแสการเลียนแบบรอยสัก
จากต้นแบบบศิลปินหรือบุคคล
ที่มีชื่อเสียง 

- ข่าวการแพ้หมึกและการใช้
อุปกรณ์ที่เสี่ยงต่อโรคติดต่อ 
             

 
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและอุปสรรคของการประกอบการในธุรกิจสักลายโดย
วิเคราะห์จากการสะท้อนข้อมูลของผู้ประกอบการและ
ผู้ใช้บริการร้านสักลาย ในเขต อ.เมือง จ.ล าปาง ซึ่งการการ
จะประกอบการธุรกิจร้านสักนั้นยังมีข้อจ ากัดโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งทางด้านจุดแข็งส าหรับผู้ที่จะเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
ร้านสักนั้น เนื่องจากมีต้นทุนไม่สูงมาก และยังใช้ความรู้
ความสามารถของตนเองในการประกอบการได้เลย โดยหาก
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาทักษะในการสักลวดลายต่างๆ 
และจัดระบบร้านค้าและการดูแลลูกค้าจะท าให้ลูกค้าหรือ
การให้ความปรึกษาแก่ลูกค้าในระหว่างที่ลูกค้าให้ความสนใจ 
หรือต้องการายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการสัก การดูแล
ตนเองรวมทั้งการให้ข้อมูลถึงอุปกรณ์ในการใช้สักที่จะท าให้
ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่นและให้ความสนใจสักรูปลายต่างๆ ที่
ลูกค้าสนใจบนร่างกายส่วนต่างๆ ทั้งในและนอกร่มผ้าได้ ใน
ขณะเดียวกันจุดอ่อนของการประกอบธุรกิจร้านสักซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ผู้ประกอบการในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง พบว่า จุดอ่อนที่สุดที่ส่งผลต่อการประกอบการของ
ธุรกิจร้านสักคือ การที่มีลูกค้าซึ่งเป็นเพศหญิงเข้ามาใช้บริการ
และสนใจสักบนร่างกายโดยเฉพาะในบริเวณร่มผ้า ถ้าหาก
ช่างสักหรือผู้ประกอบการไม่ได้รับความเช่ือมั่นหรือไว้วางใจ
จากลูกค้ามากพอจะท าให้ลูกค้าไม่กล้าสักหรือไม่ใช้บริการ
โดยเด็ดขาด ซึ่งหากผู้ประกอบการมีช่างสักที่เป็นเพศหญิง
คอยให้บริการด้วยแล้วจะสามารถลดจุดอ่อนที่เกิดขึ้นในตรง
นี้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้โอกาสที่เกิดขึ้นซึ่งประกอบด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาใช้ในการประกอบการมีเพิ่มมากขึ้น
และหาซื้อได้ง่าย สังคมเปิดกว้างส าหรับผู้ที่มีรอยสัก รวมทั้ง
การที่ดารา นักแสดง หรือผู้มีชื่อเสียงมีร่องรอยการสักท าให้ผู้
ที่เป็นแฟนคลับหรือช่ืนชอบดาราคนนั้นๆ มักจะเลียนแบบ
ด้วยการสักตามร่างกายของตนเอง ในขณะที่อุปสรรคในการ
ประกอบการธุรกิจร้านสักมักเกิดขึ้นกับมุมมองด้านลบของผู้

ที่ช่ืนชอบศิลปะบนร่างกายว่าเป็นคนที่มีพฤติกรรมทางด้าน
ลบ การสมัครเข้าท างานในหน่วยงานบางแห่งโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งข้าราชการ รวมทั้งข่าวตามสื่อและโซเชียลมีเดียที่
น าเสนอการแพ้หมึกของผู้ใช้บริการสัก รวมทั้งการติดเช้ือ
หรือโรคติดต่อที่อาจมาจากการใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาด เป็น
ต้น 

ภาพที1่ การสัมภาษณล์ูกคา้ทีใ่ช้บริการสักร่างกาย 
 นอกเหนือจากนั้นจากการสังเกตการณ์และการ
สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการร้านสักถึงจุดอ่อนในการประกอบการนัน้
ส่วนหนึ่งให้ความคิดเห็นไปที่พื้นที่ให้บริการของร้านสัก 
เนื่องจากว่าโดยทั่วไปพื้นที่ให้บริการร้านสักมักมีขนาดเล็ก 
และมีพื้นที่จ ากัด ท าให้เกิดความรู้สึกอึดอัดในขณะที่ ใช้
บริการ แต่บางร้านที่มีการจัดสรรพื้นที่ให้บริการที่ เป็น
ระเบียบ มีการจัดวางอุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ส าหรับการสัก
อย่างเป็นระเบียบ มีพื้นที่ให้เพื่อนมานั่งรอขณะใช้บริการจะ
ช่วยให้เกิดความรู้สึกอยากใช้บริการและเกิดความเช่ือมั่นเพิ่ม
มากขึ้น รวมทั้งในกรณีที่ลูกค้ามีความต้องการในการสักลาย
ต่างๆ ซึ่ งอาจพบเห็นตามสื่อหรือจากตัวอย่างที่ดารา 
นักแสดงแล้วอยากสักให้เหมือนกับที่ เห็นหรือต้องการ 
บางครั้งช่างสักไม่สามารถสักตามรูปร่างหรือรอยที่ต้องการ
นั้ น ไ ด้  โ ด ยส่ วน ใหญ่ มั ก จ ะ เ กิ ด กั บ ช่ า งสั กที่ ยั ง ไ ม่ มี
ประสบการณ์มากพอ รวมทั้งมักเป็นร้านที่มีรูปร่างและรอย
สักที่ออกแบบให้กับลูกค้าไว้ก่อนแล้วซึ่งไม่สามารถเลือกรูป
อื่นๆ ได้ท าให้เป็นจุดอ่อนของผู้ประกอบการร้านสัก 
 3.กลยุทธ์ของธุรกิจร้านสักลายในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง พบว่า ในการสร้างความได้เปรียบในการ
ประกอบการธุรกิจร้านสัก จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ร้านสักในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่
ต่างๆ อาทิ พื้นที่ห้างสรรพสินค้า ตลาด ชุมชน ถึงประเด็น

465



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ของการแข่งขันและการสร้างความได้เปรียบเชิงธุรกิจของการ
ประกอบการธุรกิจร้านสัก พบว่า ผู้ประกอบการที่ เป็น
ตัวอย่างในการสัมภาษณ์ต่างรู้จักซึ่งกันและกัน บางคนมี
โอกาสได้ร่วมงานหรือเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ทางด้าน
การสักจากกลุ่ม ชมรมด้วยกัน บางคนเป็นเพื่อน 
 ซึ่ งต่ า ง ช่ืนชอบศิลปะบนร่ างกาย เหมือนกัน 
นอกจากนี้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เคยใช้บริการร้านสักในเขต
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางยังพบว่า ลูกค้ามักมีโอกาส
หรือประสบการณ์เข้าไปเยี่ยมชมหรือเข้าไปใช้บริการร้าน
ต่างๆ อยู่แล้ว โดยมีทั้งที่เป็นประสบการณ์โดยตรงในการใช้
บริการและการไปส่งเพื่อนหรือคนรู้จักเข้าไปใช้บริการ ดังนั้น
ในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการร้านสักที่อยู่ใน
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปางนั้นช้ีให้เห็นว่าผู้ประกอบการ
ธุรกิจร้านสักต่างมีความสัมพันธ์เชิงสังคมซึ่งกันและกัน 
รวมทั้งกลุ่มลูกค้ายังเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้จากในการสร้าง
การยอมรับให้เกิดกับลูกค้านั้นผู้ประกอบการช้ีให้เห็นว่าสิ่ง
หนึ่งที่สามารถด าเนินการได้คือการออกแบบรูปร่าง ลวดลาย
ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งลูกค้าสามารถพิจารณาได้จากฝีมือ
ของช่างสักและการบริการหลังการขายโดยมีแก้ไข เพิ่มเติม 
ตกแต่งตามความต้องการของลูกค้าได้ จากประเด็นของการ
ประกอบการธุรกิจร้านสักซึ่งได้มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็ ง  โอกาส  และอุปสรรค รวมทั้ งสถานการณ์การ
ประกอบการ และความคิดเห็นของลูกค้าที่มีประสบการณ์ใน
การใช้บริการ คณะผู้วิจัยจึงสามารถน าเสนอองค์ประกอบที่
เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจร้านสักลายในพ้ืนท่ี อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ภายใต้กระแสและสถานการณ์ต่างๆ ดังน้ี 

 
 

ภาพที่ 2 องค์ประกอบที่เป็นกลยุทธ์ของธุรกิจร้านสักลายใน
พื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
 จากภาพท่ี 2 แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบที่เป็นกล
ยุทธ์ของธุรกิจร้านสักลายในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งของผู้ประกอบการในพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ประกอบด้วย 5 ปัจจัยดังน้ี 
 ปัจจัยด้านประสบการณ์ของช่างสัก/ผู้ประกอบการ ซึ่ง
จ า เป็นต้องมีประสบการณ์มากพอสมควรในการจะ
ประกอบการด้วยตนเองซึ่งอาจมาจากการเป็นช่างสักของ
ผู้ประกอบการอื่นมาจนมีความช านาญและสามารถน าองค์
ความรู้มาต่อยอดหรือขยายผลต่อไปได้ รวมทั้งการเรียนรู้
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งจะท าให้ผู้ประกอบการ
สามารถวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าได้ 
 ปัจจัยด้านการสร้างสรรค์ผลงาน ลวดลาย รูปรอย
ต่างๆ ของผู้ประกอบการ ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่มีความรู้
ทางด้านการออกแบบจะเป็นอุปสรรคในการประกอบการ
เนื่องจากจะท าให้ผู้ประกอบการไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่  ในขณะเดียวกันการ
สร้างสรรค์ผลงานอาจน าเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการ
สร้างสรรค์ผลงานเพื่อน าเสนอต่อลูกค้าได้ 
 ปัจจัยด้านระบบการจัดการและการให้บริการ โดยการ
ประกอบการธุรกิจร้านสักเป็นลักษณะการประกอบการธุรกิจ
บริการ ดังนั้นการที่ผู้ประกอบการให้บริการลูกค้าจนลูกค้า
เกิดความพึงพอใจอย่างที่สุดจะท าให้ลูกค้าเกิดความเช่ือมั่น
และเกิดการใช้บริการต่อในครั้งต่อไป รวมทั้งการจัดการ
ระบบภายในร้านทั้งในส่วนของพื้นที่ให้บริการ ระบบการ
จัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการแนวทางในการส่งเสริมการตลาด
เพื่อสร้างความพึงพอใจและกระตุ้นความต้องการให้เกิด
ขึ้นกับลูกค้า 
 ปัจจัยด้านมุมมองจากสังคม/ค่านิยม และกระแส ซึ่ง
เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการประกอบการธุรกิจร้านสัก 
ซึ่งผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ โดยท าได้เพียง
พยายามสร้างความมั่นในและใช้แนวทางของกระแสและ

ความส าเร็จในการ
ประกอบการธุรกิจร้าน

สกัลาย

ประสบการณ์ของช่าง/
ผู้ประกอบการ

ประสบการณ์ของ
ช่าง/ผู้ประกอบการ

เทคโนโลยีและความ
ทนัสมยัของอปุกรณ์

มมุมองจากสงัคม/
ค่านิยมและกระแส

การสร้างสรรค์ผลงาน/
ลวดลาย รูปรอยใหม่ๆ
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ความเป็นศิลปะในการน าเสนอผลงานเพื่อน าไปสู่การสร้าง
โอกาสในการประกอบการ 
 ปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่มีส่วนเสริมให้
ผู้ประกอบการเกิดความสามารถในการแข่งขัน ซึ่งหาก
ผู้ประกอบการสามารถน าเอาเทคโนโลยีการพิมพ์เข้ามาช่วย
ในการประกอบการ รวมทั้งการสร้างความเช่ือมั่นในความ
ปลอดภัยให้เกิดขึ้นกับลูกค้าได้จะส่งให้ผู้ประกอบการเกิด
ศักยภาพและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างดี 
 
สรุปและอภิปรายผล 
       จากการด าเนินการวิจัยเรื่องกลยุทธ์ธุรกิจร้านสักลาย 
กรณีศึกษาร้านสักในเขตพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่ง
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษากลยุทธ์การ
ประกอบการธุรกิจร้านสักลายของผู้ประกอบกิจการธุรกิจ
ร้านสักลายในพื้นที่  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ซึ่งผล
การศึกษาได้น าเสนอให้เห็นถึงรูปแบบของการด าเนินธุรกิจ
ของผู้ประกบอการธุรกิจร้านสักในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง รวมทั้งรูปแบบการสร้างความส าเร็จของการ
ประกอบการซึ่งประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ 5 ปัจจัย คือ ปัจจัย
ด้านประสบการณ์ของช่างสัก/ผู้ประกอบการ ปัจจัยด้านการ
สร้างสรรค์ผลงาน ลวดลาย รูปรอยต่างๆ ของผู้ประกอบการ 
ปัจจัยด้านระบบการจัดการและการให้บริการ ปัจจัยด้าน
มุมมองจากสังคม/ค่านิยม และกระแส และปัจจัยทางด้าน
เทคโนโลยี ผลการวิเคราะห์ด้านกลยุทธ์ในการท าธุรกิจร้าน
สักลายนั้นเป็นการประกอบการแบบธุรกิจขนาดเล็กแต่ต้องมี
การอาศัยหลักการตลาดในการท าธุรกิจเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบกับคู่แข่งและการพัฒนาการด าเนินงานเพื่อความ
มั่นใจให้เกิดขึ้นกับลูกค้า มีการพัฒนาศักยภาพตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง และการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัย ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งการเป็นธุรกิจที่ควรมีบริการทั้งก่อนและหลังการขาย 
เพื่อสร้างความมั่นใจและข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจของ
ลูกค้าในการเลือกใช้บริการ โดยผลการศึกษาดังกล่าว
สอดคล้องกับการศึกษาของ สิฏฐากร ชูทรัพย์ (2555) ศึกษา
เรื่องกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจบริการ ผลการศึกษาการ
บริการมีลักษณะที่แตกต่างไปจากสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้นการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาดจึงต้องมีการท าความ

เข้าใจเรื่องลักษณะของการบริการเสียก่อน การบริการมี
ลักษณะเป็นการกระท าที่มี การน า เสนอบริการ และ
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัชพล ทรงสนุทรวงค์ (2559) 
กลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การ
ธุรกิจบริการผลการวิจัย การแข่งขันธุรกิจบริการในอนาคตมี
ภาวการแข่งขันที่สูงขึ้น จึงท าให้อัตราการอยู่รอดทางธุรกิจ
นั้นน้อยลง ผู้ที่สามารถสร้างความแตกต่าง ด้วยการออกแบบ
การให้บริการอย่างสร้างสรรค์ ท าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ใน
การบริการอย่างสร้างสรรค์ ท าให้ลูกค้ามีประสบการณ์ในการ
บริการจะสามารถตราตึงอยู่ในใจลูกค้า และสามารถอยู่รอด
ได้ในท่ีสุด 
 นอกจากนี้จากปัจจัยภายนอกที่เป็นกระแสนิยม หรือ
การเลียนแบบดารา นักร้อง นักแสดงท่ีมีรอยสัก รวมทั้งความ
ช่ืนชอบส่วนตัวและการถูกกระตุ้นจากเพื่อนในกลุ่ม การถูก
ชักชวนและแนะน าจากเพื่อนที่เคยไปใช้บริการมาก่อนท าให้
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านสักจึงเกิดขึ้นกับลูกค้า ดังเช่น
การศึกษาของรัฐกานต์ กัณพิพัฒน์ (2557)  ศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมเลียนแบบกับค่านิยมการสักของวัยรุ่นหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมเลียนแบบของ
วัยรุ่นหญิงมีผลต่อพฤติกรรมของวัยรุ่นหญิงเป็นอันดับหนึ่ง
โดยพบว่า ปัจจัยทางด้านการเลียนแบบพฤติกรรมการสักของ
วัยรุ่นหญิงนั้น เป็นการสักตามกลุ่มเพื่อนและการถูกชักชวน
จากกลุ่มเพื่อน ซึ่งการเลียนแบบนั้นเกิดขึ้นภายหลังจากที่
วัยรุ่นหญิงได้มีการสังเกตพฤติกรรมการสักจากเพื่อน โดยที่
เพื่อนเป็นตัวแบบในการลอกเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว 
หากกล่าวถึงมุมมองของผู้ที่ไปใช้บริการร้านสักลาย การสักไม่
ใช้เป็นการสักเพื่อความเท่ ความสวยงามเพียงอย่างเดียว แต่
นั้นคือการบอกตัวตนของแต่ละบุคคลและลายสักล้วนมี
ความหมายกับบุคคลนั้นๆ ได้อีกด้วย แต่เรื่องสักนั้นไม่ใช้เรื่อง
ที่หน้ากลัวเหมือนสมันก่อน บุคคลส่วนใหญ่เปิดใจกับบุคคลที่
มีลายสักมากขึ้น เพราะในปัจจุบันมีการประกอบธุรกิจร้าน
สักลายเพิ่มมากขึ้นมีการอบรมเกี่ยวกับธุรกิจร้านสักลายใน
ด้านเกี่ยวกับช่างสักลาย การใช้หมึก สี และความพึงพอใจ
ของลูกค้าที่มาใช้บริการร้านสักลายเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับ
ผู้ที่มาใช้บริการ 
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ข้อเสนอแนะ 
       1. ผู้ประกอบการควรมีการต่อยอดและมีการพัฒนา
ฝีมือของตนเองเพื่อน าไปสู่กลุ่มอาชีพหรือผู้ประกอบการร้าน
สักในพ้ืนท่ี 
       2. ผู้ประกอบการควรมีการสร้างความน่าเช่ือถือ ใน
ด้านเครื่องมือ ฝีมือ บรรยากาศภายในร้านสักลาย ให้กับ
ลูกค้าท่ีมาใช้บริการ 
       3 .  ผู้ ประกอบการควร ให้ความส าคัญ เกี่ ย วกั บ
ความสัมพันธ์การรักษาฐานลูกค้า เช่น ด้วยการบริการให้ที่
ความเป็นกันเอง จัดโปรโมช่ันต่างๆ ให้กับลูกค้าที่มาใช้
บริการ 
      4. ควรมีการจัดอบรมให้กับผู้ช่างสักและผู้ที่สนใจในด้าน
การสัก ในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 
ข้อเสนอแนะการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
       ควรมีการศึกษาในด้านของมุมมองผู้ที่มีรอยสักต่อการ
ท างานในปัจจุบันว่ามีผลกระทบต่อการท างานมากน้อย
เพียงใดเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจในการสักลายใน
ปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการและ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง และเพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัย  
ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ และคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบรกิาร        
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ที่ใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
จ านวน 385 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหาค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมถึงการวิเคราะห์เนื้อหาและทดสอบสมมติฐานเพื่อดูผลอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มี 
ต่อตัวแปรตาม ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหูคุณแบบข้ันตอน 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.08 โดยให้ความส าคัญต่อด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.21 โดยคุณภาพบริการในการใช้บริการสนาม
กีฬาเช่าบริการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ให้ความส าคัญต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในระดับมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 และความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 4.23 ซึ่งผู้ใช้บริการให้ความส าคัญต่อความพร้อมในการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และ
จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสนามกีฬา        

เช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง (β=.552) และปัจจัยทางด้านคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสนามกีฬา

เช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง (β=.363) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยด้านส่วนประสม  
ทางการตลาดบริการ มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยด้านบุคลากร       
มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.078 Sig.P < 0.10 และ        
ปัจจัยคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยด้านความน่าเชื่อถือ 
มีอิทธิพลต่อการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการมากที่สุด อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.020 Sig.P < 0.10 
ค าส าคัญ : ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, คุณภาพบริการ, ระดับความพึงพอใจ, สนามกีฬาเช่าบริการ 
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Abstract 
 This research had the objectives to study the levels of opinions of service marketing mix factors, 
service quality and satisfaction in using rented sports fields, Mueang district, Lampang province. Data were 
collected from rented sports fields users in Mueang district, Lampang province totaled 385 respondents by 
using a questionnaire as the research tool.  Data were analyzed for descriptive statistics: Percentage, Means 
and Standard Deviations. Include content analysis and based on hypothesis testing revealed to see the 
effect of independent variables on variables use statistics to measure your regression. 
 The findings revealed the respondents placed the importance to the service marketing mix at a 
high level with the mean of 4.08 by giving the highest level to the product side with the mean of 4.21; giving 
the importance to the service quality in using the rented sports fields at a high level with the mean of 4.15; 
giving the importance of facilities at the highest level with the mean of 4.44 and the satisfaction in using the 
rented sports fields at the highest opinion level with the mean of 4.23 and the service users placed the 
importance to readiness in providing the services at the highest level with the mean of 4.47 and based on 
hypothesis testing revealed service marketing mix affecting the use of rented sports fields in Mueang district, 

Lampang province (β=.552) and Service quality affecting the use of rented sports fields in Mueang district, 

Lampang province (β=.363) Statistically significant at the 0.01 level. Service marketing mix factors Influence 
in using rented sports fields, Mueang district, Lampang province. By people Influence in using rented sports 
fields, Mueang district, Lampang province. The most. Statistically significant at the 0.078 level. Sig.P < 0.10 
and service quality in using rented sports fields, Mueang district, Lampang province. The most. Statistically 
significant at the 0.020 level. Sig.P < 0.10. 
Keywords : Service marketing mix; Service quality; Satisfaction level; Rented sports fields 

 
บทน า 

ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างมีความตระหนัก
ในเรื่ องของการพัฒนาสุขภาพและพลานามัยที่ดีของ
ประชาชนเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้ งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจที่จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ
คนในชาติ ซึ่งหากคนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีจะน าไปสู่การ
พัฒนาประเทศให้มีความแข็งแรงเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 
โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กีฬา เพื่อสร้างช่ือเสียง สร้างเกียรติภูมิให้แก่ประเทศจากการ
ประสบความส าเร็จของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศใน
การแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ  โดยองค์ความรู้และ
นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬายังคงเป็น
ปัจจัยส าคัญที่แต่ละประเทศพัฒนาและน าไปใช้ในการพัฒนา

ขีดความสามารถของนักกีฬาให้ประสบความส าเร็จในการ
แข่งขัน การสร้างความร่วมมือกันระหว่างประเทศเพื่อพัฒนา
และยกระดับวงการกีฬาเพื่อต่อยอดความส าเร็จจากการกีฬา
ไปสู่ด้านอื่นๆ ทั้งด้านการท่องเที่ยว สังคม เศรษฐกิจ 
(กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2561)  

ทั้งนี้  ประเทศไทยมีการพัฒนาการกีฬาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่ระดับภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ ในช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมามีนักกีฬาอาชีพคนไทยหลายคนท่ีประสบ
ความส าเร็จในเวทีระดับนานาชาติ และสามารถสร้างช่ือเสียง
ให้แก่ตนเองและประเทศ รวมไปถึงการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมการกีฬา ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมามีอัตราการ
เติบโตเฉลี่ยสูงกว่าอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศถึง 3 เท่า โดยมีมูลค่ากว่า 81,000 ล้านบาท ในปี 
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2557 (กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา, 2561)  ในขณะที่
อุตสาหกรรมการกีฬาของประเทศในปัจจุบัน ประกอบด้วย 
2 สาขาหลัก คือ (1) ภาคการผลิตสินค้า (2) ภาคบริการการ
กีฬา โดยภาคการผลิตสินค้าประกอบด้วย อุปกรณ์กีฬา 
เสื้อผ้ากีฬา อุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬาการก่อสร้างสนาม
กีฬา ในขณะที่ภาคบริการการกีฬา ประกอบด้วย การศึกษา
เกี่ยวกับการกีฬา สโมสรกีฬาอาชีพ สโมสรกีฬาเพื่อบริการ
บุคคลทั่วไป นักวิทยาศาสตร์การกีฬา นักกายภาพบ าบัด 
ผู้ประกอบการวิทยาศาสตร์การฟื้นฟูสุขภาพเวชศาสตร์การ
กีฬา นักกีฬาอาชีพ ผู้บริหารทางการตลาดการกีฬา เอเยนต์
ทางการกีฬา ผู้จัดการนักกีฬาที่ปรึกษากฎหมายด้านการกฬีา 
การแข่งขันกีฬาอาชีพ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางการ
กีฬา การเป็นผู้สนับสนุนการกีฬา ผู้ประกอบการและเจ้าของ
สนามกีฬา ทั้งนี้สามารถแบ่งกลุ่มอุตสาหกรรมและธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการกีฬาเป็น 12 กลุ่ม ได้แก่ (1) กลุ่มธุรกิจ
ประเภทสถานที่บริการออกก าลังกาย (2) กลุ่มสโมสรกีฬา
สมัครเล่น (3) กลุ่มสื่อสารมวลชนกิจกรรมการตลาดและ
โฆษณาการประชาสัมพันธ์ทางการกีฬา (4) กลุ่มการจัดการ
แข่งขันกีฬา (5) กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและ
นันทนาการ (6) กลุ่มการจัดการสิทธิประโยชน์และลิขสิทธิ์
ทางการกีฬา (7) กลุ่มการบริการทางวิทยาศาสตร์การกีฬา 
(8) กลุ่มสถาบันผู้ผลิตบุคลากรการกีฬา (9) กลุ่มผู้ค้าปลีก
และค้าส่งอุปกรณ์กีฬา (10) กลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา (11) 
กลุ่มผู้น าเข้าและส่งออกอุปกรณ์กีฬา และ(12) กลุ่มกีฬา
อาชีพ (กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา, 2561)  

ในขณะที่กลุ่มธุรกิจประเภทสถานที่บริการออก
ก าลังกาย มีการประกอบการหรือที่น่าสนใจ คือ ธุรกิจสนาม
กีฬาเช่าบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสโมสรฟุตบอลต่างๆ 
มักจะมีการให้เช่าสนามกีฬานอกเวลาที่มีการแข่งขัน เช่น 
สนามกีฬาฟุตบอลยูไนเต็ด ท่ีมีการเปิดให้ประชาชนเข้าใช้
บริการนอกเวลาการแข่งขัน รวมทั้งผู้ประกอบการที่มองเห็น
โอกาสของธุรกิจการออกก าลังกาย และได้มีการลงทุน
ประกอบการสร้างสนามกีฬาชนิดต่างๆ เพื่อให้บริการ
นักกีฬา และผู้สนใจสุขภาพได้เช่าใช้บริการ ซึ่งมีจ านวนเพิ่ม
มากขึ้นและจากการส ารวจข้อมูลเชิงพื้นท่ีของธุรกิจเฉพาะใน
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า มีสนามกีฬาเช่า

บริการที่เปิดให้แข่งขันกีฬา และเปิดใช้ประชาชนเข้าใช้
บริการนอกเวลาการแข่งขัน และสร้างขึ้นเพื่อให้บริการ
นักกีฬา และผู้สนใจดูแลสุขภาพ รวมทั้งหมดจ านวน 16 แห่ง 
โดยสนามกีฬาเช่าบริการดังกล่าวจะช้ีให้เห็นถึงความส าคัญ
ของการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ใช้บริการสนามกีฬา
เช่า ซึ่งการให้บริการถือเป็นหัวใจส าคัญของการท าธุรกิจใน
ทุกรูปแบบ เพราะการบริการเป็นเครื่องมือหนึ่ งที่สามารถ
สร้างความแตกต่างและดึงดูดผู้ใช้บริการให้มาใช้บริการกับ
องค์กรในระยะยาว นอกจากนี้ ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
และช่ือเสียงให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย จึงต้องมีการพัฒนา
และปรับปรุงกลยุทธ์การให้บริการให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อ
รองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ ในการให้บริการแต่ละ
ครั้งควรมีการอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งให้บริการที่
รวดเร็ว และมีความถูกต้องแก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจจากบริการที่ได้รับและกลับมาใช้บริการซ้ า คุณภาพ
บริการเป็นความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโดยประเมินจากการ
เปรียบเทียบระหว่างการบริการที่คาดหวัง กับการบริการที่
รับรู้จริงจากผู้ให้บริการ ซึ่งหากผู้ให้บริการสามารถให้บริการ
ที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ หรือสร้าง
การบริการที่มีระดับสูงกว่าที่ผู้รับบริการได้คาดหวัง ก็จะ
ส่งผลให้การบริการดังกล่าวเกิดคุณภาพการให้บริการ ซึ่งจะ
ท าให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจจากบริการที่ได้รับเป็น
อย่างมาก (ศุภกาญจน์ แก้วมรกต, 2558) 

ดังนั้น จากความส าคัญดังกล่าวผู้ศึกษาจึงให้ความ
สนใจที่จะท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้
บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง เพื่อให้ทราบถึงส่วนประสมทางการตลาดบริการและ
คุณภาพบริการว่ามีความพึงพอใจในการให้บริการของสนาม
กีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  และ
รูปแบบในการใช้บริการเป็นอย่างไร เพื่อน าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ปรับปรุงพัฒนา และรูปแบบการให้บริการที่มี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการ และความพึง

471



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

พอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 
 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนาม
กีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเ ช่าบริการ             
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมอีิทธิพล
ต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ      
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 2. ปัจจัยคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยความพึงพอใจในการใช้สนามกีฬา
เช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยใช้ระเบียบ
วิ ธี วิ จั ย เ ชิ ง ป ริ ม า ณ ร ว บ ร ว ม แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล                          
จากแบบสอบถามโดยมีวิธีวิจัย ดังน้ี 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการสนามกีฬา
เช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนแน่ชัด และผู้วิจัยค านวณขนาดสุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
การหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวน เนื่องจาก
ประชากรมีขนาดใหญ่ และไม่ทราบจ านวนประชากรที่
แน่นอนของ W.G.Cochran, (1977) ที่ระดับความเช่ือมั่น
ร้อยละ 95 และระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 385 โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างตามสะดวก 
(Convenience Random) เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการสนามกีฬา
เช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

เครื่ องมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 
(Questionnaire) เป็นแบบสอบถามปลายปิด (Closed – 
ended Questions) แบ่งเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย ข้อมูล
ทั่วไปและพฤติกรรมการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม และตัวแปรการวิจัย ประกอบด้วย 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้านคุณภาพ
บริการ และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการใช้บริการสนาม
กีฬาเช่าในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ใช้แบบประมาณ
ค่า Likert-scale 5 ระดับ (Likert, Rensis A, 1961) และ
แ บ บ ส อบ ถ ามป ลา ย เปิ ด  (Open-ended Questions) 
ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะ 

การตรวจคุณภาพของเครื่องมือ : ในการตรวจ
คุณภาพของเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเ ชิงเนื้อหา 
(Content Validity)  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ น า แบบสอบถาม เสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ จ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องของการใช้ภาษา และความครอบคลุมกลุ่มประเด็นท่ี
ศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย โดยมีค่า IOC เท่ากับ 0.7 
เกินกว่า 0.5 และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข และ
น า ไ ปต ร วจสอบความ เ ช่ื อมั่ น  (Reliability)  โ ด ยน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยไปทดลองใช้ (Try 
Out) กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้บริการสนามกีฬาเช่า
บริการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง แต่มีลักษณะ
คล้ ายคลึ งกับกลุ่ มตั วอย่ า ง  จ านวน 30 ราย  โดยใ ช้
สัมประสิทธิ์ (Cronbach’s alpha coefficient, 1970) โดย
ได้ค่าความเชื่อมั่นของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร 
เท่ากับ .936 ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ เท่ากับ .910  และ
ความพึงพอใจในการใช้บริการ เท่ากับ .789 
 การวิเคราะห์ข้อมูล: การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย
ค รั้ ง นี้  ผู้ วิ จั ย ไ ด้ วิ เ ค ร าะห์ โ ดย ใ ช้ สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา 
(Descriptive Analysis) เพื่อวิเคราะห์ความถี่และร้อยละ  
ในการอธิบายคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตัวอย่าง และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นท่ีมี
ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ ปัจจัยด้าน
คุณภาพบริการ และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการใช้
บ ริ ก า ร สนามกี ฬ า เ ช่ าบ ริ ก า ร  ใน เ ขตอ า เ ภอ เ มื อ ง           
จั งหวัดล าปาง  และทดสอบสมมติฐาน เพื่อดู อิทธิพล        
ของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม ใช้สถิติการวิเคราะห์
ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ แ บ บ ขั้ น ต อ น  ( Stepwise Multiple 
Regression Analysis) 
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กรอบแนวคิด 
 ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 
 
ขอบเขตในการวิจัย 

ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 มุ่งศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด
บริการ คุณภาพบริการ และความพึงพอใจในการใช้บริการ
สนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ได้แก่ 
ตัวแปรอิสระ คือ ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 7P’s 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) สถานท่ีตั้ง 
(Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร 
( People)  เ ค รื่ อ ง มื อ เ ค รื่ อ ง ใ ช้  ( Physical Evidence) 
กระบวนการให้บริการ (Process)  และคุณภาพบริการ 
ประกอบด้วย ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความไว้วางใจ 
ด้านการตอบสนอง ด้านความน่าเชื่อถือ ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
(Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1988) ส่วนตัวแปร
ตาม คือ ความพึงพอใจ ประกอบด้วย ด้านพนักงานและการ
ต้อนรับ ด้านสถานที่ประกอบการ ด้านความสะดวกที่ได้รับ 
ด้านข้อมูลที่ได้รับ 
จากการบริการ ด้านระยะเวลาในการด าเนินการของการใช้
บริ การสนามกีฬา เ ช่าบริ การ   ใน เขตอ า เภอเมื อ ง         
จังหวัดล าปาง 

ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ที่มาใช้บริการสนาม

กีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  ซึ่งมี
จ านวนที่ไม่ทราบจ านวนประชากร 

ขอบเขตด้านระยะเวลาในการวิจัย 
ระยะเวลาในการวิจัยด าเนินงานตั้ งแต่ เดือน

พฤศจิกายน 2560 – ตุลาคม 2561 
 

ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการด าเนินการวิจัยของผู้ใช้บริการสนามกีฬา
เช่าบริการ จ านวน 385 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.1 และเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 42.9 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุต่ ากว่า 19 ปีจ านวน 
178 คน คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาอยู่มีช่วงอายุระหว่าง 
19-22 คิดเป็นร้อยละ 27.5 ข้อมูลด้านอาชีพส่วนใหญ่เป็น
นักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 77.9 รองลงมาคือ 
พนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ 15.3 รายได้ส่วนใหญ่ต่ ากว่า 
9 ,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 72.2 รองลงมาคือ 9 ,001-
14,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.0  

พฤติกรรมการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ 
 ทางด้านพฤติกรรมการใช้บริการสนามกีฬาเช่า
บริการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปางนั้น ส่วนใหญ่                  
เข้าใ ช้บริการ 1-2 ครั้ ง/สัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 75.8 
รองลงมาคือ 2-3 ครั้ ง/สัปดาห์  คิ ดเป็นร้อยละ 20.3 
ระยะเวลาที่เข้าใช้บริการส่วนใหญ่จะใช้บริการอยู่ที่ 1-2 
ช่ัวโมง/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมาคือ ช่วงเวลา      1 
ช่ัวโมง/ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 42.6 ส าหรับอัตราค่าใช้บริการ
ต่อเดือนที่เข้าใช้บริการส่วนใหญ่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้
บริการต่ ากว่า 1 ,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 69.1 
รองลงมาคือ 1,001-2,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 19.0 
ส่วนวันที่นิยมเข้าใช้บริการคือ วันเสาร์ คิดเป็นร้อยละ 27.3 
รองลงมาคือ วันอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 22.6 และช่วงเวลาที่
นิยมเข้าใช้บริการคือ เวลาหลัง 18.01 น. คิดเป็นร้อยละ 
64.9 รองลงมาคือ เวลา 06.00 – 09.00 น. คิดเป็นร้อยละ 
21.6  

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านสถานที่บริการ 
- ด้านการส่งเสริมการตลาด 
- ด้านบุคลากร 
- ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 
- ด้านกระบวนการให้บริการ 

ความพึงพอใจในการใช้
บริการสนามกีฬาเช่าบริการ
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด

ล าปาง 
- ด้านพนักงานและการต้อนรับ 
- ด้านสถานที่ประกอบการ 
- ด้านความสะดวกที่ได้รับ 
- ด้านข้อมูลที่ได้รับจากการ
บริการ 
- ด้านระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

คุณภาพบริการ 
- ด้านลักษณะทางกายภาพ 
- ด้านความไว้วางใจ 
- ด้านการตอบสนอง 
- ด้านความน่าเชื่อถือ 
- ด้านการเข้าถึงจิตใจ 
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ผลการวิ เ คราะห์ ระ ดับความคิ ด เห็ นข อง
ผู้ใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปางในแต่ละด้าน ประกอบด้วย 

 
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ และปัจจัยด้าน
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นระดับความคิดเห็นใน

แต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการมีต่อการใช้บริการสนามกีฬาเช่า
บริการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยปัจจัยด้านความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .560 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ     
อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .575 
และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .520  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของผู้ ใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ            
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นระดับความคิดเห็นของ

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.08 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 4.21 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .618 โดยอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .624 อยู่ในระดับมาก ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ มี
ค่าเฉลี่ย 4.07 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .605 อยู่ในระดับมาก 
ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .584 อยู่
ในระดับมาก ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน . 589 อยู่ ในระดับมาก ด้านกระบวนการ มี
ค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .570 อยู่ในระดับมาก 
และด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีค่าเฉลี่ย 4.01 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .612 อยู่ในระดับมาก ตามล าดับ 

 
 

ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการสนามกีฬา

เช่าบริการ 

ค่าเฉลี่
ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐา

น 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ระดับ
ความส าคั

ญ 

ปัจจัยด้านส่วนประสม
ทางการตลาดบริการ 

4.08 0.520 มาก 3 

ปั จ จั ย ด้ า น คุ ณ ภ า พ
บริการ 

4.15 0.575 มาก 2 

ปั จ จั ย ด้ าน ค ว ามพึ ง
พอใจ 

4.23 0.560 มากที่สุด 1 

ความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บริการสนามกีฬา
เช่าบริการในภาพรวม 

4.15 0.551 มาก  

ปัจจัยด้านส่วน
ประสมทาง

การตลาดบริการ 

ค่าเฉ
ลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ระดับ
ความส าคั

ญ 
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.21 .618 มากที่สุด 1 
ด้านราคา 4.04 .584 มาก 4 
ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย 

4.01 .612 มาก 7 

ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด   

4.15 .624 มาก 2 

ด้านบุคลากร 4.04 .589 มาก 5 
ด้านเครื่องมอื
เครื่องใช ้

4.07 .605 มาก 3 

ด้านกระบวนการ 4.01 .570 มาก 6 
ปัจจัยด้านส่วน

ประสมทาง
การตลาดบริการ

โดยรวม 

4.07 0.600 มาก  
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ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ
ของผู้ใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง 

 
จากตารางที่ 3 แสดงข้อมูลปัจจัยด้านคุณภาพ

บริการของผู้ใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .575 โดยเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านของปัจจัยคุณภาพบริการ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญต่อสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ความเพียงพอ

ของเก้าอี้นั่งรอ บริการน้ าดื่ม อินเตอร์เน็ต สูงที่สุด โดยอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .671 รองลงมาคือ สามารถใช้บริการได้ครบตาม
ระยะเวลาเช่าบริการ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .791 และเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการ
กีฬามีความทันสมัย ผู้ให้บริการพร้อมอ านวยความสะดวกทุก
สถานการณ์ และผู้ให้บริการมีความสนใจต่อการแก้ไขปัญหา
ให้ผู้ ใ ช้บริการ อยู่ ในระดับมาก มีค่าเท่ากับ 4.16 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน .740 ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นปัจจัยด้านความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้บริการสนามกีฬาเ ช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง       
จังหวัดล าปาง 

 
 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ระดับ
ความส าคั

ญ 
ด้านลักษณะทางกายภาพ 
 สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ความ
เพียงพอของเก้าอี้นั่งรอ บริการน้ าด่ืม 
อินเตอร์เน็ต เป็นต้น 

4.44 .671 มากที่สุด 1 

 เครื่องมือ อุปกรณ์ทางการกีฬามีความ
ทันสมัย 

4.16 .740 มาก 3 

ด้านความไว้วางใจ 

สามารถขอความช่วยเหลือเมื่อเกิด

เหตุฉุกเฉิน 

4.10 .744 มาก 9 

เข้าใช้บริการได้ครบตามระยะเวลา

เช่าบริการ 

4.19 .791 มาก 2 

ผู้ให้บริการมีกิริยามารยาทสุภาพเป็น

มิตร 

4.08 .777 มาก 11 

ด้านการตอบสนอง 

ตอบสนองความต้องการได้ทันที 4.08 .757 มาก 12 

พร้อมอ านวยความสะดวกทุก

สถานการณ์ 

4.16 .747 มาก 4 

ด้านความน่าเช่ือถือ 

มีความสนใจต่อการแก้ไขปัญหาให้

ผู้ใช้บริการ 

4.16 .764 มาก 5 

ให้บริการด้วยข้ันตอนที่สะดวก

รวดเร็ว 

4.11 .722 มาก 8 

ด้านเข้าถึงจิตใจ 

ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการ 4.14 .768 มาก 6 

เอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ 4.12 .725 มาก 7 

เป็นกันเองต่อผู้ใช้บริการ 4.09 .735 มาก 10 

ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ

โดยรวม 

4.15 0.745 มาก  

ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ระดับ
ความ   
ส าคัญ 

ความพร้อมในการให้บริการ 
4.47 .641 มาก

ที่สุด 

1 

การประยุกต์ความรู้และประสบการณ์

เพื่อให้บริการ 

4.29 .747 มาก

ที่สุด 

2 

สถานที่ให้บริการมีความโล่งสบายไม่

แออัด 

4.13 .652 มาก 8 

การจัดวางอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ

เรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

4.26 .768 มาก

ที่สุด 

4 

มีความประทับใจทุกครั้งที่ใช้บริการ 
4.25 .726 มาก

ที่สุด 

5 

การอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 
4.29 .742 มาก

ที่สุด 

3 

สามารถแก้ปัญหาอย่างชัดเจนไม่

คลุมเครือ 

4.12 .756 มาก 9 

มีความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ 4.17 .751 มาก 6 

อนุโลมต่อผู้ใช้บริการบางกรณี 4.16 .773 มาก 7 

ลดข้ันตอนการเข้าใช้บริการเพื่อ

ผลประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ 

4.11 .778 มาก 10 

ปัจจัยด้านความพึงพอใจโดยรวม 
4.22 0.733 มาก

ที่สุด 
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จากตารางที่  4 แสดงข้อมูลปัจจัยด้านความ                                
พึงพอใจของการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 
4.23 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .560 และเมื่อพิจารณาเป็น  
รายด้านพบว่า มีความพึงพอใจในการที่ผู้ให้บริการมีความ
พร้อมในการบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.47 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .641 รองลงมา คือ ผู้ให้บริการ
มีการประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้บริการ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .747 การอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .742 และสถานที่ให้บริการมีการจัดวางอุปกรณ์
อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .768 
ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 5 ตารางแสดงค่าอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยทางด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการ และปัจจัยทางด้านคุณภาพ
บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬา
เช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ด้วยวิธีถดถอย
แบบพหุคูณ 

F=662.758, R²=.776, Sig.000*, P < 0.01 
จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

พบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมี

อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเช่า

บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง (β=.552) โดย
ยอมรับสมมติฐานที่ 1และปัจจัยทางด้านคุณภาพบริการมี
อิทธิพลต่อการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอ

เมือง จังหวัดล าปาง (β=.363) โดยยอมรับสมมติฐานที่ 2 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 
ตารางที่ 6 ตารางแสดงค่าอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยทางด้าน
ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความ        
พึงพอใจของผู้ใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ด้วยวิธีถดถอยแบบพหุคูณ  

 
Sig .10 

จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
พบว่า ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการมี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเช่า
บริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  เมื่อพิจารณา 
พบว่า ด้านบุคลากร ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านราคา 
ด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมทาง
การตลาด มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.10 ส่วนด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการ

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t 

 

Sig. 

B Std. 

Error 
Beta 

(Constant) .334 .108  3.087 .002

* 

ปัจจัยทางด้าน

ส่วนประสม

ทางการตลาด

บริการ 

.595 .050 .552 11.99

7 

.000

* 

ปัจจัยทางด้าน

คุณภาพ

บริการ 

.353 .045 .363 7.883 .000

* 

Model 

Unstandardiz

ed 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t 

 

Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) .459 .115  3.977 .000* 
ด้านผลิตภัณฑ์ .186 .043 .205 4.369 .000* 
ด้านราคา .129 .042 .135 3.089 .002* 
ด้านช่องทาง
การจัด
จ าหน่าย 

.053 .039 .057 1.337 .182 

ด้านการ
ส่งเสริมทาง
การตลาด   

.233 .046 .260 5.036 .000* 

ด้านบุคลากร .075 .043 .079 1.765 .078* 
ด้านเครื่องมือ
เครื่องใช้ 

.089 .047 .096 1.894 .059* 

ด้าน
กระบวนการ 

.154 .047 .156 3.277 .001* 
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ใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 
 
ตารางที่ 7 ตารางแสดงค่าอิทธิพลของตัวแปรปัจจัยด้าน
คุณภาพบริการ  

 
 
จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

พบว่า ปัจจัยทางด้านคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความพึง
พอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า       
ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนอง ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านความไว้วางใจ และด้านเข้าถึงจิตใจ มีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.10 
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการด าเนินการวิจัยการศึกษาระดับความพึง
พอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง สามารถอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาวิจัยได้ ดังนี ้

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความส าคัญ
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ คุณภาพบริการ 
และความพึงพอใจในการใช้บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า ระดับความคิดเห็นใน
แต่ละด้านที่ผู้ใช้บริการมีต่อการใช้บริการสนามกีฬาเช่า

บริการในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยปัจจัยด้านความ
พึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .560 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านคุณภาพบริการ อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .575 
และปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย 4.08 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .520 ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยศักดิ์ เปรมปราโมชย์ และ    
โรจนา ธรรมจินดา (2558) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้า
ต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสนามฟุตบอลแรงดี 
เอฟซี จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัยด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลใน
ระดับปานกลาง ได้แก่ ปัจจัยด้านกระบวนการให้บริการ 
ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ และปัจจัยด้าน
การสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามล าดับ 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของ พิรุณ ไชยเลิศ (2560) ศึกษา

คุณภาพการบริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ความคาดหวังใน
คุณภาพบริการซึ่งผู้ใช้บริการให้ความส าคัญที่สูง โดยคุณภาพ
การให้บริการ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ 2) ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้รับบรกิาร 
3) ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ 4) ด้านความไว้วางใจ 
และ5) ด้านการเข้าถึงจิตใจ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้
บริการสนามกีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง พบว่า ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมา
คือ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ 
ด้านราคา ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ     
จิริฒิพา เรืองกล (2558) ศึกษาส่วนประสมทางการตลาด
และคุณภาพในการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ
ของลูกค้า วี ฟิตเนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร พบว่า (1)   
ตัวแปรปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มีอิทธิพลต่อความ

Model 

Unstandardi

zed 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t 

 

Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

(Constant) .820 .117  6.980 .000* 
ด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

.215 .037 .247 5.872 .000* 

ด้านความ
ไว้วางใจ 

.255 .043 .296 5.964 .000* 

ด้านการ
ตอบสนอง 

.103 .037 .124 2.822 .005* 

ด้านความ
น่าเชื่อถือ 

.089 .038 .107 2.338 .020* 

ด้านเข้าถึงจิตใจ .156 .040 .186 3.916 .000* 

Sig .10 
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พึงพอใจของลูกค้า วี ฟิตเนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานคร   
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยด้านราคา 
(Price) มีค่าขนาดอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้า วี   
ฟิตเนส โซไซตี้ กรุงเทพมหานครมากที่สุด  เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ ศักดิพัฒน์ วงศ์ไกรศรี (2557) ศึกษาปัจจัย  
ส่ วนประสมทางการตลาด 4’Cs ปัจจั ยส่ วนประสม          
ทางการตลาด 4’Fs ปัจจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน์
และปัจจัยกิจกรรมการตลาดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้
บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของผู้ ใ ช้บริการในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศชาย มีอายุน้อยกว่า 21 ปีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 
25,000 บาท และผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย
กิจกรรมการตลาด ด้านกิจกรรมสิทธิพิเศษ (ß=.596) ส่งผล
ต่อความตั้งใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของ
ผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ 
ปัจจัยการโฆษณาทางสังคมออนไลน์ (ß=.495) ปัจจัย    ส่วน
ประสมทางการตลาดแบบ 4’Cs ด้านความสะดวกในการซื้อ 
(ß=.280) ด้านความต้องการของผู้บริโภค (ß=.214) ปัจจัย
กิจกรรมการตลาด ด้านการตลาดเชิงกิจกรรม       (ß=.204) 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดแบบ 4’Fs ด้านการตลาด
แบบเพื่อนหรือปากต่อปาก (ß = .194) และด้านหน้าตา
ช่ือเสียง (ß = .139) ตามล าดับ โดยที่ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดแบบ 4’Cs ด้านต้นทุนของผู้บริโภค ด้านการ
สื่ อสาร ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดแบบ 4’Fs          
ด้านการตลาดแบบครอบครัว และด้านการตลาดแบบโชค
ลางไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้บริการสนามฟุตบอลหญา้
เทียมของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์ข้อที่  3 เพื่อศึกษาปัจจัยคุณภาพ
บริการที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการสนาม
กีฬาเช่าบริการ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า 
ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านของ
คุณภาพบริการ พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
ความเพียงพอของเก้าอี้นั่งรอ บริการน้ าดื่ม อินเตอร์เน็ตสูง
ที่สุด รองลงมาคือ ด้านความไว้วางใจ ได้แก่ สามารถใช้

บริการได้ครบตามระยะเวลาเช่าบริการ และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ได้แก่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการกีฬามีความ
ทันสมั ย  ผู้ ให้บริ การพร้ อมอ านวยความสะดวกทุ ก
สถานการณ์ และด้านความน่าเช่ือถือ ได้แก่ ผู้ให้บริการมี
ความสนใจต่อการแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้บริการ ตามล าดับ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญรัศม์ เมธีสิริอภิชญา และ
สมศักดิ์ ตันตาศนี (2559) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารลูกค้าสัมพันธ์กับความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการ
ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของสนามมิดฟิลด์ เอฟซี 
กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่า (1) การบริหารลูกค้า
สัมพันธ์ที่มาใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของสนามมิด
ฟิลด์เอฟซี กรุงเทพมหานครโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยให้ความส าคัญด้านการติดตามลูกค้าเป็นล าดับแรก 
รองลงมา คือ ด้านการรับฟังข้อมูลความคิดเห็น และล าดับ
สุดท้าย คือ ด้านการสร้างความสัมพันธ์  (2) ความพึงพอใจ
คุณภาพการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของสนามมิด
ฟิลด์โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับ ได้แก่ ด้านการ
ตอบสนองต่อลูกค้า ด้านความเป็นรูปธรรมของการบริการ 
และด้านการให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า (3) การรับรู้ของผู้ที่มา
ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของสนามมิดฟิลด์เอฟซีท่ีมี
ต่อคุณภาพให้บริการ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจในการบริการด้านความเป็น
รูปธรรมของการบริการ และ ด้านการตอบสนองต่อลูกค้า 
ตามล าดับ และผู้มาใช้บริการมีการรับรู้ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการให้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของสนามมิด
ฟิลด์เอฟซีกรุงเทพมหานครมากกว่าความคาดหวัง และ(4) 
การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ภาพรวมมีความสัมพันธ์ในทางบวก
กับคุณภาพการให้บริการของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมของ
สนามมิดฟิลด์ เ อฟซี  เ ช่น เดี ยวกับงานวิ จั ยของจรูณ        
พรหมสะโร (2558) คุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการใช้
บริการซ้ าของสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสกาย ชอคเกอร์ 
อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ศึกษาคุณภาพการบริการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ าของสนามฟุตบอลหญ้า
เทียมสกาย ชอคเกอร์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาพบว่า 1. ปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสกาย ชอคเกอร์ อ าเภอ
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ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ส่วนใหญ่พบว่า อายุระหว่าง 26-30 
ปี อาชีพ พนังงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15001 
– 20000 บาท สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยตัดสินใจเลือกใช้บริการซ้ า 2. คุณภาพการบริการที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการซ้ าของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม
สกาย ชอคเกอร์  อ าเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 2.1          
ในภาพรวมคุณภาพการบริการ ความคาดหวังการบริการ 
พบว่าไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติแต่มีระดับความส าคัญต่อ
การตัดสินใจมาก 2.2 ในภาพรวมคุณภาพการบริการ การ
บริการที่ได้รับจริงพบว่า ไม่มีระดับนัยส าคัญทางสถิติแต่มี
ระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจมาก 

 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
       ในการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะในการ
น าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาการประกอบการ
สนามกีฬาเช่าบริการซึ่งผู้ประกอบการสามารถด าเนินการ
ปรับปรุง และพัฒนาตามแนวทางอันเกิดจากการศึกษาวิจัย 
ดังนี้  
 1.ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 
    1.1 ด้านผลิตภัณฑ์ ควรมีการปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องของอุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการให้บริการ 
    1.2 ด้านราคา ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่อง
ของมีการจัดเก็บค่าสมาชิกอย่างเป็นธรรม 
    1.3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของช่องทางการจัดจ าหน่ายที่รวดเร็ว
ต่อการให้บริการ 
    1.4 ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของมีการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา
อย่างต่อเนื่อง 
    1.5 ด้านบุคลากร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องของพนักงานพูดด้วยน้ าเสียงท่ีไพเราะต่อผู้ใช้บริการ 
    1.6 ด้านเครื่องมือเครื่องใช้ ควรมีการปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องของห้องน้ ามีความสะอาดและเพียงพอต่อการใช้
บริการ 
    1.7 ด้านกระบวนการ ควรมีการปรับปรุงแก้ไข
ในเรื่องของมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการให้บริการ 

 2.ปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ 
    2.1 ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของด้านการ
ตอบสนอง ผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการได้
ทันท ี
 3.ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสนาม
กีฬาเช่าบริการ 
    3.1 ควรมีการปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของด้าน
ระยะเวลาในการด าเนินการ ควรลดขั้นตอนการเข้าใช้บริการ
เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการ    
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจ และศึกษาอิทธิพล
ของส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ จ านวน 110 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม โดย
ใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิการถดถอย
พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ส่วนประสมทางการตลาด ทั้ง 8 ด้าน โดยรวมมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด และการ
ตัดสินใจ โดยรวมมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก ผลจากการทดสอบสมมติฐาน พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ 
บุคคล และผลิตภัณฑ์ มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น การจัดจ าหน่าย , ลักษณะทางกายภาพ, ประสิทธิภาพและ
คุณภาพบริการ, ราคา, กระบวนการให้บริการ และการส่งเสริมการตลาด  

ค าส าคัญ: ส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจ, เกสต์เฮ้าส์ 
 
Abstract 
This research had the objective to study the levels of importance of marketing mix and decision making 
and the influence of marketing mix affecting decision making of tourists in choosing guesthouse services in 
the area of Mueang district, Lampang province.   The sample group was 110 Thai and foreign tourists using 
a questionnaire as the research tool.  Data were analyzed for descriptive statistics of Percentage, Means 
and Standard Deviations and referential statistics of Multiple Regression Coefficient Analysis.  The research 
findings revealed that the 8 Ps of marketing mix overall had the level of importance at the highest level 
and decision making overall had the level of importance at the high level.  The result of hypothesis 
testing found that the marketing mix of People and Product had the statistical significance level of .05 
except Place, Physical evidence, Productivity and Quality, Price, Process and Promotion.   
Keywords: Marketing Mix, Decision Making, Guest House 
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บทน า 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เป็นอุตสาหกรรมหนึ่ งที่ มี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศที่ท ารายได้ให้กับ
ประเทศเป็นจ านวนมาก ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
หรือนักท่องเที่ยวชาวไทยซึ่งช่วยกระจายรายได้และความ
เจริญไปสู่ท้องถิ่นต่าง ๆ ก่อให้เกิดการขยายโอกาสด้านการ
สร้างงาน สร้างอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยตรง 
อาทิ  ธุรกิจน าเที่ยว ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหาร และ
เครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่ง เป็นต้น และรายได้จากการท่องเที่ยว
ยังท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ เกิดการลงทุน ขยาย
กิ จก าร เพื่ อ ส ร้ า งความห ลากห ลาย ในธุ รกิ จบ ริก าร            
ซึ่งสถานการณ์ การท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทาง เข้ามายังประเทศไทย 
จ านวน 7,753,363 คน โดยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มี
จ านวนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ จีน มาเลเซีย และ
รัสเซียตามล าดับ และนักท่องเที่ยวที่มีการขยายตัวมากที่สุด 
3 อันดับแรกได้แก่ รัสเซีย ลาว และอินเดีย ตามล าดับ 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศไทย 400,436.63 ล้านบาท 
โดยนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก สร้างรายได้ 
176,708.28 ล้านบาท นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคยุโรป สร้าง
รายได้ 140,605.88 ล้านบาท และ นักท่องเที่ยวจากภูมิภาค
อื่น ๆ สร้างรายได้ 83,122.47 ล้านบาท (กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬา, 2561) 

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และเป็นหัวใจหลักของธุรกิจบริการนั่นก็คือ ธุรกิจ
ที่พักแรม ซึ่งมีความหลากหลายทั้งในด้านรูปแบบและการ
บริการซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการตามความ
ต้องการ ส าหรับธุรกิจที่พักแรมนั้นได้มีการเติบโตไปพร้อม ๆ
กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ธุรกิจมีการขยายไปในหลายรูปแบบ เช่น 
โรงแรม,  โมเต็ล, เกสต์เฮ้าส์, รีสอร์ท, อพาร์ตเม้นท์, โฮม 
สเตย์ และบังกะโล เป็นต้น (วริศรา วาริชวัฒนะ และ       
กุลเชษฐ์  มงคล, 2556) โดยข้อมูลสถานประกอบการที่พัก
แรมเฉพาะ ในจังหวัดล าปาง ปี พ.ศ. 2558 มีผู้เข้าพักจ านวน
ทั้งสิ้น 449,323 คน ซึ่งแบ่งเป็นชาวไทยจ านวน 409,096 

คน และ ชาวต่างชาติจ านวน 40,227 คน (ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2561)  

ในขณะที่เกสต์เฮ้าส์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่พักที่นิยม
ของกลุ่มนักท่องเที่ ยว จากข้อมูลโครงการส ารวจการ
ประกอบกิจการโรงแรมและเกสต์ เฮ้ าส์  พ .ศ . 2559 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2561)  พบว่ามีจ านวน โรงแรม    
รีสอร์ท และเกสต์เฮ้าส์ ทั่วประเทศ ทั้งสิ้นประมาณ 12,654 
แห่ง จังหวัดที่มีสถานประกอบการโรงแรมฯสูงที่สุด 3 อันดับ
แรก คือ  สุ ราษฎร์ธานี  ภู เก็ ต  และกรุ งเทพมหานคร 
ตามล าดับส่วนจังหวัดที่มีสถานประกอบการโรงแรมฯ น้อย
ที่สุด 3 อันดับ คือ อ่างทอง ปัตตานี และ สิงห์บุรี ตามล าดับ 
แบ่งเป็นรายภาค พบว่า ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 32.6 เป็น
โรงแรมฯ ที่ตั้ง อยู่ในภาคใต้ รองลงมา ตั้งอยู่ในภาคกลาง
ประมาณ ร้อยละ 25.9 โรงแรมฯ ตั้งอยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 
18.3 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประมาณ ร้อยละ 17.4 
ตามล าดับที่เหลือ ร้อยละ 5.8 ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2561)  

จากการสืบค้นข้อมูลเว็บ ไซต์  Booking.com   
ซึ่งเป็นเว็บไซต์บริการจองที่พักออนไลน์ และ มีผู้ใช้บริการ
จองที่พักค่อนข้างมาก จากข้อมูลพบว่าในจังหวัดล าปาง     
มีเกสต์เฮ้าส์ทั้งหมด 15 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอ าเภอเมือง และ
สถานการณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดล าปาง ในปี พ.ศ. 2558 
ที่ผ่านมาพบว่า มีจ านวนนักท่องเที่ยวจ านวนทั้งสิ้น 513,779 
คน โดยแบ่งเป็นชาวไทยจ านวน 466,040 คน ชาวต่างชาติ
จ านวน 47,739 คน ระยะเวลาการเข้าพักของนักท่องเที่ยว
เฉลี่ยอยู่ที่ 2-3 วัน และ มีรายได้จากการท่องเที่ยวจ านวน
ทั้งสิ้น 2,805 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นชาวไทย 2,436 ล้าน
บาท ชาวต่างชาติ 369 ล้านบาท ท าให้ธุรกิจที่พักเป็นที่นิยม
ในกลุ่มนักท่องเที่ยว (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2558) 

นอกจากธุรกิจที่พักประเภทโรงแรม รีสอร์ท 
โฮมสเตย์ และยังมีที่พักประเภทเกสต์ เฮ้าส์  ที่สามารถ       
ใช้บริการพักแรมได้ ซึ่งธุรกิจประเภทเกสต์เฮ้าส์ เป็นธุรกิจ   
ทีม่ีจ านวนห้องพักไม่มาก แต่มีราคาถูกและมีสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็น ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในย่านชุมชน ทั้งนี้จากการ
แข่งขันระหว่างผู้ประกอบธุรกิจที่ให้บริการที่พัก จึงท าให้ผู้
ด าเนินธุรกิจที่พักประเภทเกสต์เฮ้าส์ต้องก าหนด กลยุทธ์  
ต่าง ๆ โดยเฉพาะกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับบริการ ได้แก่ 
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ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมทาง
การตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการ 
เพื่อจูงใจ ให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักเกสต์
เฮ้าส์ 

ดังนั้นจากที่กล่าวมาข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที่ จะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการ
เลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  
เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปประกอบการตัดสินใจใน
การประกอบธุรกิจที่พักหรือปรับปรุงธุรกิจเพื่อให้ตรงตาม
ความต้องการของนักท่องเที่ยวของผู้ประกอบการต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาระดับความส าคัญส่วนประสมทาง
การตลาด และการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้
บริการเกสต์เฮ้าส์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

2. เพื่ อศึ กษาอิทธิพลของส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการ
เลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

คณะผู้วิจัยได้ท าการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยเกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ความหมายของธุรกิจเกสต์เฮ้าส์ 

ธัญวลัย จารุจินดา (2555) ให้ความหมายของ
เกสต์เฮ้าส์ หมายถึง บ้านรับรองหรือโรงแรมขนาดเล็กเพื่อ
ต้อนรับแขก ผู้ที่มาพัก โดยแยกออกไปเป็นส่วนตัวซึ่งรูปแบบ
ของเกสต์เฮ้าส์ในต่างประเทศยุคแรก ๆ เป็นการแบ่งห้องว่าง 
หรือพื้นที่ในบ้าน ให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่าพักอาศัยใน
ระยะสั้น ๆ 2-3 วัน ในราคาที่ถูก เช่นเดียวกับ มาริสา จันทะ
วาลย์ (2556) ให้ความหมายของเกสต์เฮ้าส์ หมายถึง ที่พักที่
เจ้าของบ้าน ดัดแปลงหรือสร้างขึ้น เพื่อให้บริการเป็นที่พัก
แรมแก่นักท่องเที่ยว จัดเป็นธุรกิจที่พักแรมขนาดเล็ก ซึ่งมี
จ านวนห้องพักไม่มากนักโดยทั่วไปราคาจะถูกเพราะมีเพียง
สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นมักอยู่ในย่านชุมชนหรือเมือง
ท่องเที่ยวใหญ่ ๆ  
แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป 
ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา (Price) ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) หรือที่เรียกว่า 4 P’s แต่เนื่องจากธุรกิจที่พัก
แรมเป็นธุรกิจภาคบริการจึงควรใช้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดส าหรับธุรกิจบริการหรือ 8 P’s มาใช้ (Lovelock 
and Wright, 2002 อ้างอิงใน นฤทธิ์ วงษ์มณฑา , 2554;   
น้ าทิพย์ น้ าสระน้อย, 2555) ดังนี ้ 

1. ผลิตภัณฑ์  (Product) คือ สินค้า (Goods) 
หรือบริการ (Service) ที่ เสนอขายให้แก่ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ 
ผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) 
ในสายตาลูกค้าและต้องมีการเลือกคุณภาพที่สามารถสร้าง
ความประทับใจแก่ลูกค้า เพื่อสามารถแข่งขันได้ 

2. ราคา (Price) คือ จ านวนเงินหรือสิ่งอื่น ๆ ที่มี
ความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กร
และลูกค้าให้ความส าคัญ ซึ่งองค์กรพยายามท าให้การผลิตมี
ต้นทุนต่ าที่สุด เนื่องจากลูกค้าต้องการที่จะซื้อหรือจ่ายใน
ราคาที่ถูก ดังนั้น องค์กรหรือธุรกิจจ าเป็นต้องท าให้ลูกค้า
หรือผู้บริโภครับรู้คุณค่า (Perceived Value) ของผลิตภัณฑ์
ว่าสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ 

3. ช่ อ งท า งก า ร จั ด จ า ห น่ า ย  (Place) คื อ 
โครงสร้างของช่องทางในการจัดส่งสินค้าถึงลูกค้า  มักจะ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถานที่ เวลา ธุรกิจจึงจ าเป็นต้องท า
ความเข้าใจในกระบวนการส่งมอบสินค้า และมีการวางแผน
ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ลูกค้าเพื่อลดช่องว่างในการ
ติดต่อสื่อสาร โดยใช้สถาบันการตลาดในการน าผลิตภัณฑ์สู่
ตลาดเป้าหมาย ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยในการกระจาย
สินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง คลังสินค้า และการเก็บรักษา
สินค้าคงคลัง 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อหรือลูกค้า 
เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้า สามารถท าได้โดยผ่าน
สื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ โบรชัวร์ อินเตอร์เน็ต   เป็นต้น กา
ส่งเสริมการขาย การขายโดยใช้พนักงาน การโฆษณา 

5. บุคลากร (People) คือ บทบาทของบุคลากร
ส าหรับธุรกิจบริการ นอกจากท าหน้าที่ผลิตบริการแล้วต้อง
ท าหน้าที่ในการขายผลิตภัณฑ์บริการไปพร้อม ๆกันด้วย 
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เนื่องจากการบริการขึ้นอยู่กับบุคคล ดังนั้น ในทีน้ีบุคลากรจึง
หมายถึงพนักงานผู้ให้บริการและเจ้าของธุรกิจซึ่งเป็นผู้
ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ในการอ านวยความสะดวกแก่ลูกค้า 
ทั้งนี้ลูกค้ามักจะตัดสินคุณภาพของบริการจากสิ่งที่ลูกค้า
ได้รับและคุณภาพบริการของลูกค้ารายหนึ่งอาจมีผลจาก
ลูกค้ารายอื่นแนะน ามา ดังนั้น การควบคุมระดับของคุณภาพ
การบริการให้อยู่ในระดับคงที่จึงเป็นสิ่งส าคัญ 

6. กระบวนการในการบริการ (Process) คือ 
ขั้นตอนการให้บริการหรือการไหลของกิจกรรมบริการที่ต้อง
ท าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กล่าวคือ ธุรกิจบริการมีการ
ให้บริการที่ดีแต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาลูกค้าได้ทั้งหมด เช่น 
การเข้าแถวรอ ระบบการส่งมอบบริการจึงครอบคลุมถึง
นโยบายและกระบวนการที่น ามาใช้ หากกระบวนการใด
กระบวนการหนึ่งของขั้นตอนการให้บริการจัดส่งสินค้าหรือ
บริการเกิดความล่าช้า จะส่งผลท าให้งานเกิดผิดพลาดและ
อาจจะสร้างความไม่พอใจแก่ลูกค้าได้  การจัดการทาง
การตลาดจึงต้องให้ความสนใจและความส าคัญในเรื่องของ
กระบวนการในการบริการดังกล่าว 

7. การสร้างและการน าเสนอลักษณ ะทาง
กายภาพ (Physical evidence) เป็นสภาพแวดล้อมการส่ง
มอบผลิตภัณฑ์หรือการบริการ ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องได้และจับ
ต้องไม่ได้ ลักษณะทางกายภาพเป็นส่วนประกอบที่มีผลต่อ
การตัดสินใจของลูกค้า (Consumer) หรือผู้ใช้บริการ โดย
บริการที่จับต้องได้และปรากฏในสายตาของลูกค้า เช่น การ
สร้างบรรยากาศ ลักษณะของอาคาร ท าเลที่ตั้ง พาหนะ การ
เลือกใช้สี แสงและสียงภายใน สัญลักษณ์  เป็นต้น จะมี
ผลกระทบต่อความประทับใจของลูกค้าโดยตรง ส่วนในด้าน
การบริการที่มีองค์ประกอบจับต้องได้น้อยนั้น เช่น การ
ประกันภัย การโฆษณา โดยมีการน าเสนอลักษณะที่มี
ความหมายเพื่อแทนบริการนั้น ๆ 

8. ประสิ ท ธิภ าพและคุณ ภาพการบริ ก าร 
(Productivity and quality) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานให้ได้ผลดีนั้น จะท าให้องค์กรสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตได้ ซึ่งคุณภาพการให้บริการสามารถสร้างความแตกต่าง
กับคู่แข่งขัน (Competitor) และสร้างความภักดีต่อสินค้า 
(Royalty) ได้ ดังนั้นธุรกิจจึงจ าเป็นต้องต้องมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของต้นทุน และการเพิ่มขึ้นของ

รายได้เพื่อลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพเพราะ
การปรับปรุงคุณภาพย่อมก่อให้เกิดต้นทุนในการด าเนินงาน 

สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ
ส าหรับธุรกิจบริการ จ าเป็นต้องตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าท่ีอาจจะเข้ามาใช้บริการหรือตัดสินใจเลือกใช้บริการอยู่
แล้ว ท้ังนี้ธรุกิจบริการต้องอาศัยปัจจัยทั้ง 8 ประการของส่วน
ประสมทางการตลาดบริการ ได้แก่ (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
(2) ราคา (Price) (3) การจัดจ าหน่าย (Place) (4) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) (5) กระบวนการให้บริการ 
(Process) (6) บุคลากร (People) (7) การสร้างและการ
น าเสนอทางกายภาพ  (Physical evidence) และ  (8 ) 
ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ (Productivity and 
quality) เพื่อให้การขับเคลื่อนของธุรกิจบริการมีความ
ต่อเนื่องและสนองตอบลูกค้าได้อย่างดียิ่งข้ึน 
แนวคิดการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้เสนอการตัดสินใจ
ของผู้บริโภคต้องผ่านกระบวนการ 5 ข้ันตอนดังนี้ 

ขั้ นที่  1  การรับ รู้ ถึ งค วามต้ อ งก าร  (Need 
recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 
การที่บุคคลรับรู้ถึงความต้องการภายในของคนซึ่งอาจเกิดขึ้น
เอง หรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นจากภายในและภายนอก  

ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล (Information search) 
ถ้าความต้องการถูกระตุ้นมากพอและสิ่งที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูล   
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาทางสนองความต้องการที่ถูกกระตุ้น  

ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือก (Evaluation 
of aitematives) เมื่อผู้บริโภคได้ข้อมูลมาแล้วจากขั้นที่สอง
ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ 
วิธีการที่บริโภค ใช้ในการประเมินผลทางเลือกสามารถระบุ
กระบวนการได้  

ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 
จากการประเมินผลพฤติกรรม ในขั้นที่ 3 จะช่วยให้ผู้บริโภค
ก าหนดความพอใจระหว่างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นทางเลือก
โดยทั่วไปผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่เขาชอบมาก
ที่สุด แต่ทั้งนี้ยังมีปัจจัยที่เกิดขึ้นระหว่างความตั้งใจซื้อ และ
การตัดสินใจซื้อ 3 ปัจจัย ด้วยกัน คือ ทัศนคติของบุคคลอื่น 
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ๆ ปัจจัยสถานการณ์ที่คาดคะเนไว้ และปัจจัยสถานการณ์ที่
ไม่ได้คาดคะเนไว้ 

ขั้ นที่  5  พฤติ ก รรมภายหลั งการซื้ อ  (Post 
purchase behavior) หลังจากซื้อและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์
ไปแล้ว ผู้บริโภคจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับความพอใจหรือไม่
พอใจผลิตภัณฑ์  

สรุปได้ ว่า การตัดสินใจเลือกใช้บริการของ
ผู้บริโภค ต้องประกอบด้วย 5 กระบวนการ ได้แก่ ขั้นที่ 1 
การรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูล ขั้นที่ 3 
การประเมินผลทางเลือก ขั้นที่ 4 การตัดสินใจซื้อ และขั้นที่ 
5 พฤติกรรมภายหลังการซื้อ เพราะแต่ละขั้นตอนจะท าให้ได้
ข้อมูลของลูกค้าที่ส่งไปยังธุรกิจในการปรับและเตรียมรับมือ
กับการตัดสินใจของลูกค้าในแต่ละครั้งและตัดสินใจต่อการ
เลือกช้บริการหรือการเลือกซื้อสินค้าต่อไป 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ดาริณี  กระบี่ วงค์  (2560) ศึกษาเรื่ อง แนว
ทางการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการ GUEST HOUSE ของนักท่องเที่ยวชาวต่างขา
ติในเขตอ าเภอเมือง จั งหวัดภู เก็ต โดยมีวัตถุประสงค์        
1 ) เพื่ อศึ กษาความคาดหวั งและความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการเลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต 2) เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต จ าแนกตามปัจเจกบุคคล 3) เพื่อเสนอแนว
ทางการพัฒนาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร คือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีสุ่มแบบตาม
สะดวก เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม มีทั้งหมด 2 ตอนได้แก่ 
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยว ตอนที่ 2 ความ
คาดหวัง/พึ งพอใจ ที่ มี ต่ อส่ วนประสมทางการตลาด 
ผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล เพศชาย 55.5% 
อายุ 25 -35 ปี 39.5% สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน 49.0% 
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 30.5% รายได้ ต่อเดือน 2001-
30000 บาท 35.0% ภูมิล าเนายุโรป 35.0% ผลการ

วิเคราะห์ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่า 
ด้านพนักงานให้บริการ ระดับความคาดหวังมาก ค่าเฉลี่ย 
3 .98 S.D 0 .77 ผลการวิ เคราะห์ ความพึ งพอใจของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พบว่าด้านพนักงานให้บริการ  
ระดับความพึงพอใจสูงสุดและด้านการส่งเสริมการตลาด
ต่ าสุด 

อัคร์กฤษฎิ์ เหลือโกศล (2559) ศึกษาเรื่อง ส่วน
ประสมการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมขนาด
เล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่าของจังหวัด
เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มี
ผลต่อการเลือกใช้บริการที่พักแรมขนาดเล็กของนักท่องเที่ยว 
ใช้ระเบี ยบวิธีวิจั ย เชิงป ริมาณ  ท าการเก็บข้อมู ลจาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาพัก จ านวน 400 คน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกที่พักแรมขนาด
เล็กในเขตเมืองเก่า ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่สามารถ
สื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ และข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอ ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 21-30 ปี มีรายได้ต่อเดือนต่ า
กว่า 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ มีภูมิล าเนาอยู่ในทวีปเอเชีย 
เดินทางมาเชียงใหม่เป็นครั้งแรกเพื่อมาเที่ยวที่พักขนาดเล็ก
ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเดินทางสะดวก ลักษณะของการจอง
ห้องพัก รวมอาหารเช้า มีราคาห้องพักต่ ากว่า 1,000 บาทต่อ
คืน นักท่องเที่ยวเป็นผู้ตัดสินใจเลือกที่พักด้วยตนเองและ
ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดทั้ง 7 ด้าน ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ ได้แก่ ด้านราคา 
ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร 
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทาง
กายภาพ 

จากการทบทวนวรรณ กรรม แนวคิด  และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้คณะผู้วิจัยได้กรอบแนวคิดในการ
วิจัย ดังภาพที่ 1  
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ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 
 
 

ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์  
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

 
นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 

 1. เกสต์ เฮ้าส์  หมายถึง ที่พักที่ เจ้าของบ้าน
ดัดแปลงหรือสร้างขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เช่าพักแรมใน
พื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยให้บริการห้องพัก ห้องน้ า
ส่วนตัว และบริการต่าง ๆ สถานที่พัก เป็นต้น จ านวนทั้งสิ้น   
9 แห่ ง ประกอบด้วย (1) บ้ านเขียงเกสต์ เฮ้าส์  ล าปาง        
(2) The Riverside Guest House (3) ชิตากาแฟแอนด์
เกสต์ เฮ้ าส์  (4) Ton Nam Guest House (5) R-Lampang 
Guest House (6) บ้านเชียงรายเกสต์เฮ้าส์  (7) Lampang 
Family Guest House (8) กอ เกสต์ เฮ้าส์  รีสอร์ท  และ    
(9) มิสหลุยส์เกสต์เฮ้าส์ 
 2. การบริการ หมายถึง กระบวนการหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ กับ     
ผู้ให้บริการ ในการตอบสนองความต้องการอย่างใด อย่าง
หนึ่ง ให้บรรลุผลส าเร็จ และความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยว
ที่มาใช้บริการ โดยที่ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้นการตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเทีย่ว 
 3. นักท่องเที่ยว หมายถึง ผู้ที่ เดินทางไปอยู่
สถานที่อันมิใช่ที่พ านักถาวรของตน มีการค้างคืนอย่างน้อย  
1 คืน โดยเป็นการเดินทางด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตามที่มิใช่

การไปประกอบอาชีพหรือหารายได้ และอยู่ในพื้นที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง 
 4. ส่วนประสมทางการตลาด หมายถึง ปัจจัย    
ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ธุรกิจบริการ ประกอบด้วย        
8 ปัจจัย ประกอบด้วย (1) ผลิตภัณฑ์ (Product) (2) ราคา 
(Price) (3 ) การจัดจ าหน่ าย  (Place) (4 ) การส่ งเสริม
การตล าด  (Promotion) (5 ) กระบวน การ ให้ บ ริ ก าร 
(Process) (6) บุคลากร (People) (7) การสร้างและการ
น า เส น อ ท า ง ก า ย ภ า พ  (Physical evidence) แ ล ะ          
(8) ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ (Productivity and 
quality) 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติที่ เข้ามาใช้บริการเกสต์ เฮ้าส์        
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวนทั้งสิ้น 9 แห่ง 
ประกอบด้วย (1) บ้านเขียงเกสต์เฮ้าส์ ล าปาง (2) The 
Riverside Guest House (3) ชิตากาแฟแอนด์เกสต์เฮ้าส์ 
( 4)  Ton Nam Guest House ( 5)  R-Lampang Guest 
House (6) บ้านเชียงรายเกสต์เฮ้าส์ (7) Lampang Family 
Guest House (8) กอ เกสต์เฮ้าส์ รีสอร์ท และ (9) มิสหลุยส์
เกสต์เฮ้าส์ เนื่องจากทางคณะผู้วิจัยไม่สามารถหาจ านวน
ประชากรที่แน่นอนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือได้ และไม่
ทราบสัดส่วนของประชากรที่ชัดเจน คณะผู้วิจัยจึงก าหนด
กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรของ W.G Cochran ที่ระดับความ
เชื่อมั่นร้อยละ 95 ได้จ านวน 385 คน กลุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้
การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง ช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งได้กลับคืน
มาจากการสุ่มรวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  

คณะผู้วิจัยใช้เครื่องมือ คือ แบบสอบถาม ที่สร้าง
ขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นส่งให้
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อทดสอบค่า IOC พบว่าข้อค าถามมีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50-1.00 แสดงว่ามีค่าความตรงผ่านเกณฑ์สามารถ

การตัดสินใจของ
นักท่องเท่ียว 

ในการเลือกใช้บริการเกสต์
เฮ้าส์ในเขตอ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง 
 

ส่วนประสมทางการตลาด 
8P’s 
1.ด้านผลิตภณัฑ ์
2.ด้านราคา 
3.ด้านการจัดจ าหน่าย 
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 
5.ด้านบุคคล 
6.ด้านลกัษณะทางกายภาพ 
7.ด้านกระบวนการ 
8.ด้านประสิทธิภาพและ
คุณภาพบริการ 
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น าไปใช้ในการทดสอบก่อนการใช้งานได้  หลังจากนั้น
คณะผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้ปรับตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เช่ียวชาญไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึง
กับกลุ่มตัวอย่างจริงจ านวน 30 ฉบับ เพื่อประเมินความ
เช่ือมั่นต่อข้อค าถามข้อนั้น โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ
ครอนบราค (Conbach’s Alpha) ของส่วนประสมทาง
การตลาดทั้ง 8 ด้าน ได้ค่าเท่ากับ 0.900 และการตัดสินใจ 
ได้ค่าเท่ากับ 0.749 แสดงว่า แบบสอบถามมีความเช่ือมั่น 
และสามารถน าไปสู่กระบวนการวิจัยต่อไป โดยข้อค าถามมี
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อมากกว่า 0.30 ขึ้นไปและมีค่าความ
เชื่อมั่นตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ  

โดยแบบสอบถามแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ตอน คือ 
ข้อมูลทั่ วไปของนักท่องเที่ ยว ได้แก่  เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสม
ทางการตลาด โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท 5 ระดับ (5-point 
Likert Scale) คือ 1 หมายถึง น้อยที่สุด และ 5 หมายถึง 
มากที่สุด และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด  
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ใช้อธิบายข้อมูลแบบแจกแจงจ านวนความถี่ (Frequency) 
ค่ าร้ อ ยละ  (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย  (Mean) แ ล ะส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) วิเคราะห์ ตอนท่ี 
1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ และตอนที่  2 ระดับความส าคัญของส่วน
ประสมทางการตลาด และการตัดสินใจ 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 
Statistic) คณะผู้วิจัยจะใช้สถิติสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) เพื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล
ตามตัวแปรต่าง ๆ โดยทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณ ะผู้ วิ จั ย ได้ เก็ บ รวบรวมข้อมู ล โดยแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง และน าแบบสอบถามไปฝากไว้กับ
พนักงานเกสต์ เฮ้าส์  ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
จ านวนทั้งสิ้น 9 แห่ง โดยใช้ระยะเวลาเก ็บข้อมูลทั้งสิ้น 3 
เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2561) เนื่องจากเป็นช่วงที่
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติส่วนใหญ่ ไม่ได้

เดินทางมาพักและท่องเที่ยวในจังหวัดล าปางมากนัก ท าให้ใช้
ระยะเวลานานในการเก็บข้อมูลและได้จ านวนข้อมูลที่
สมบูรณ์น้อยเพียง 110 ฉบับ  

 
ผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 

หญิง 
55 
55 

50.0 
50.0 

อาย ุ 20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
40 
42 
43 
44 
47 
50 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
62 
65 
68 
83 

1 
6 
8 
7 
7 
4 
2 
7 
8 
2 
7 
4 
7 
1 
1 
5 
2 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

0.9 
5.5 
7.3 
6.4 
6.4 
3.6 
1.8 
6.4 
7.3 
1.8 
6.4 
3.6 
6.4 
0.9 
0.9 
4.5 
1.8 
0.9 
2.7 
2.7 
2.7 
1.8 
0.9 
0.9 
3.6 
0.9 
0.9 
1.8 
1.8 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
1.8 
0.9 

สัญชาติ ไทย 
จีน 

94 
1 

85.5 
0.9 
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ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
อังกฤษ 
อื่นๆ 

3 
12 

2.7 
10.9 

สถานภาพ
สมรส 

โสด 
สมรส 
หย่าร้าง/หม้าย 

68 
39 
3 

61.8 
35.5 
2.7 

ระดับ
การศึกษา 

ต่ ากว่าปรญิญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
สูงกว่าปรญิญาโท 

41 
56 
9 
4 

37.3 
50.9 
8.2 
3.6 

รายได้ ต่ ากว่า 10,000บาท/เดือน 
10,001-20,000บาท/เดือน 
20,001-30,000บาท/เดือน 
30,001-40,000บาท/เดือน 
40,001-50,000บาท/เดือน 
ตั้งแต่50,001ขึ้นไป 

16 
39 
25 
12 
5 
13 

14.5 
35.5 
22.7 
10.9 
4.5 
11.8 

ระยะเวลาใน
การเข้าพัก 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
10 

64 
26 
12 
3 
1 
3 
1 

58.2 
23.6 
10.9 
2.7 
0.9 
2.7 
0.9 

ค่าใช้จ่าย 300 
400 
450 
490 
500 
550 
600 
650 
690 
700 
790 
800 
1,000 
1,100 
1,200 
1,380 
1,400 
1,500 
1,580 
1,650 
1,780 
1,800 
2,000 
2,100 
2,270 

1 
4 
5 
1 
9 
2 
5 
7 
10 
7 
7 
5 
6 
2 
4 
5 
4 
7 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 

0.9 
3.6 
4.5 
0.9 
8.2 
1.8 
4.5 
6.4 
9.1 
6.4 
6.4 
4.5 
5.5 
1.8 
3.6 
4.5 
3.6 
6.4 
0.9 
1.8 
1.8 
0.9 
1.8 
0.9 
1.8 

ข้อมูลท่ัวไป จ านวน ร้อยละ 
2,960 1 0.9 

สาเหตุการเข้า
พัก 

ต้องการประหยัดค่าใช้จ่าย 
ต้องการพักใกล้สถานที่ทอ่งเที่ยว 
อื่นๆ 

50 
46 
14 

45.5 
41.8 
12.7 

ทราบข้อมูลท่ี
พักด้วย 
วิธีใด 

สิ่งพิมพ์ เชน่ หนังสอืพิมพ ์ใบปลิว 
อินเทอร์เน็ต 
เพื่อน/คนรู้จกั 
อื่นๆ 

23 
54 
29 
4 

20.9 
49.1 
26.4 
3.6 

ผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ 

ตนเอง 
ครอบครัว/เพือ่นร่วมทาง 
บริษัทตัวแทน/บริษทัน าเที่ยว 
อื่นๆ 

58 
38 
11 
3 

52.7 
34.5 
10.0 
2.7 

ท่านจะกลับมา
ใช้บริการเกสต์
เฮ้าส์อีกหรือไม่ 

กลับมาใช้บรกิารเกสตเ์ฮ้าส ์
ไม่กลับมาใช้บรกิารเกสตเ์ฮ้าส ์

108 
2 

98.2 
1.8 

รวม 110 100.0 

จากตารางที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ านวน 110 คน พบว่านักท่องเที่ยวชาวไทย
และชาวต่างชาติที่ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและชาย   
มีจ านวนเท่ากัน อายุ 23 ปี, 24 ปี, 27 ปี, 30 ปี และ 32 ปี 
ในจ านวน 7 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 6.40 มีสัญชาติไทย 
จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 85.50  สัญชาติอังกฤษ จ านวน 
15 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 และสัญชาติจีน จ านวน 1 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.90 มีสถานภาพโสด จ านวน 68 คน คิดเป็น
ร้อยละ 61.80 สถานภาพสมรส จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 35.50 และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 2.70 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 56 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.90 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30 ระดับการศึกษาต่ า
ปริญญาโท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 และระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาโท จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.60 มีรายได้ต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.50 รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 
จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 22.70 รายได้ต่อเดือนต่ ากว่า 
10,000 บาท จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.50 รายได้ต่อ
เดือนตั้งแต่ 50,001 บาท จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.80 รายได้ต่อเดือน 30,001-40,000 บาท จ านวน 12 คน 
คิดเป็นร้อยละ 10.90 และรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 
บาท จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.50  
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ระยะเวลาในการเข้าพักเกสต์เฮ้าส์ จ านวน 1 คืน 
มากที่สุด จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 58.20 รองลงมา
จ านวน 2 คืน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 จ านวน 
3 คืน จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 10.90 จ านวน 4 คืน 
และ 8 คืน จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.70 จ านวน 5 คืน 
และ 10 คืน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.90 ค่าใช้จ่ายใน
การเข้าพักเกสต์เฮ้าส์ในแต่ละครั้ง 690 บาท มากที่สุด 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 9.10 รองลงมาค่าใช้จ่าย 500 
บาท จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.20 สาเหตุส าคัญ        
ที่ เลือกใช้บริการเกสต์ เฮ้าส์  คือ ต้องการพักใกล้สถาน          
ที่ท่องเที่ยว จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 และต้องการ
ประหยัดค่าใช้จ่าย จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 45.50 
ทราบข้อมูลที่พักเกสต์เฮ้าส์ทางอินเตอร์เน็ต มากที่สุด 
จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60 รองลงมาทราบข้อมูล
จากเพื่อนหรือคนรู้จัก จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 
และทราบจากสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ และใบปลิว เป็นต้น 
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์มากที่สุด คือ ตนเอง 
จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 55.50 รองลงมาครอบครัว
หรือเพื่อนร่วมทาง จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 34.50 
และบริษัทตัวแทนหรือบริษัทน าเที่ยว จ านวน 11 คน       
คิดเป็นร้อยละ 10.00 และส่วนใหญ่จะกลับมาใช้บริการเกสต์
เฮ้าส์อีก มากที่ที่สุด จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 98.20 
และไม่กลับมาใช้บริการอีก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.80  
ผลการวิเคราะห์ระดับส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
(8P’s) และการตัดสินใจ 
ตารางที่ 2 ระดับความส าคัญของส่วนประสมทางการตลาด (8P’s) 

ตัวแปร 
ค่า 

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล า 
ดับ 

ผลิตภัณฑ์ 4.31 0.442 มากที่สุด 2 
ราคา 4.16 0.507 มาก 7 
การจัด
จ าหน่าย 

4.26 0.672 มากที่สุด 3 

การส่งเสริม
การตลาด 

3.93 0.742 มาก 8 

บุคคล 4.22 0.509 มากที่สุด 4 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

4.20 0.506 
มาก 6 

ตัวแปร 
ค่า 

เฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
ล า 
ดับ 

กระบวนการ 4.21 0.531 มากที่สุด 5 
ประสิทธิภาพ
และคุณภาพ 

4.35 0.509 มากที่สุด 
1 

รวม 4.21 0.398     มากที่สดุ 

 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า ระดับความส าคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาด (8P’s) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.398 
เมื่ อพิ จ ารณ าเรี ย งล าดั บ จ ากม าก ไป ห าน้ อย พ บ ว่ า 
ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.35 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.509 
รองลงมาผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 
4.31 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.442 การจัดจ าหน่ายอยู่ใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.26 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.672 บุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
รวม เท่ ากั บ  4 .22  ส่ วน เบี่ ย ง เบ น ม าต รฐาน  0 .509 
กระบวนการให้บริการ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.21 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.531 การสร้างและ
การน าเสนอทางกายภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.506 ราคา อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.507 
และการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.93 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.742 
ตารางที่ 3 ระดับความส าคัญของการตัดสินใจ  

ตัวแปร 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า 
ดับ 

1. ราคา
เหมาะสมกับ
ห้องพัก 

4.25 0.696 มากที่สุด 2 

2. พนักงานให้
ข้อมูลเกี่ยวกับ ที่
พักได้เป็นอย่างด ี

4.27 0.634 มากที่สุด 1 

3. ที่พักอยู่ใกล้
กับแหล่ง
ท่องเที่ยว 

4.18 0.732 มาก 4 

4. มีส่วนลดและ
โปรโมชั่น 

3.86 0.829 มาก 7 
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ตัวแปร 
ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

ล า 
ดับ 

5. ขนาดของ
ห้องพักมีความ
เหมาะสม 

4.15 0.647 มาก 5 

6. สามารถ
ติดต่อสื่อสารได้
ง่าย 

4.18 0.680 มาก 4 

7. มีบริการเสริม
เมื่อเข้าพัก เช่น 
อาหารเช้า 

4.00 0.909 มาก 6 

8. มีรีวิวเกี่ยวกับ
ที่พักสืบค้นจาก
ระบบ
อินเทอร์เน็ตได้
ง่าย 

4.25 0.683 มากที่สุด 2 

9. มีการช าระ
เงินหลาย
ช่องทาง 

4.20 0.799 มาก 3 

รวม 4.15 0.439       มาก 

จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ระดับความส าคัญของ
การตัดสินใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.439 เมื่อพิจารณาเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยพบว่า พนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักได้เป็น
อย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.27 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.634 รองลงมาราคาเหมาะสมกับ
ห้องพัก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.696 มีรีวิวเกี่ยวกับท่ีพักสืบค้นจากระบบอินเตอรเ์น็ตได้ง่าย 
อยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.25 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.683 มีการช าระเงินหลายช่องทาง อยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.20 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.799 สามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.18 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.680 ขนาดของห้องพักมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก  
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.647 
บริการเสริมเมื่อเข้าพัก เช่น อาหารเช้า อยู่ในระดับมาก     
มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.909 
และมีส่วนลดและโปรโมช่ัน อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.829 

ตารางที่  4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณของส่วนประสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการ
เกสต์เฮ้าส์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ตัวแปร 

ประสิทธภิาพในการท างาน 

ค่าสัม 
ประสิทธิ ์

(B) 

ค่า
สัมประสิทธิ ์
การถดถอย 

() 

ค่าสถิติ
ทดสอบ 

(t – 
test) 

ระดับ
นัยส าคัญ 

ทาง
สถิติ 
(Sig.) 

Constant 
(ค่าคงที่) 

0.302  1.092 0.278 

ผลิตภัณฑ์ 0.081 0.213 2.598 0.011* 
ราคา 0.068 0.028 0.356 0.723 
การจัดจ าหน่าย 0.050 0.170 2.219 0.029* 
การส่งเสริม
การตลาด 

0.048 0.014 0.173 0.863 

บุคคล 0.077 0.350 3.926 0.000* 
ลักษณะทาง
กายภาพ 

0.078 0.141 1.68 0.120 

กระบวนการ
ให้บริการ 

0.067 0.020 0.252 0.802 

ประสิทธิภาพ
และคุณภาพ
บริการ 

0.067 0.117 1.510 0.134 

R = 0.647, Adjust R2 = 0.619, F = 23.118, *p<0.05  

จากตารางที่ 4 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดย

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า บุคคล ( = 0.350) 

ผลิตภัณฑ์ ( = 0.213)  และการจัดจ าหน่าย ( = 0.170)  
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้น การสร้างและการ

น าเสนอทางกายภาพ ( = 0.141) ประสิทธิภาพและ

คุณ ภ าพ บ ริ ก าร  ( =  0 .117 ) ราค า  ( =  0 .028 ) 

กระบวนการให้บริการ ( = 0.020) และการส่งเสริม

การตลาด ( = 0.014)  
อภิปรายผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญ
ของส่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ และระดับความส าคัญ
ของการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการเกสต์
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เฮ้าส์ ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง นั้นในการอภิปราย
ผลการวิจัยจึงขอน าเสนอตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความส าคัญ
ส่วนประสมทางการตลาด และการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ในการเลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ ระดับความส าคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาด (8P’s) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.21 เมื่อพิจารณาเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อยพบว่า ประสิทธิภาพและคุณภาพบริการ อยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาผลิตภัณฑ์ การจัดจ าหน่ายอยู่ในระดับ
มาก บุคลากร อยู่ในระดับมากที่สุด กระบวนการให้บริการ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด การสร้างและการน าเสนอทางกายภาพ 
อยู่ในระดับมาก ราคา อยู่ในระดับ และการส่งเสริมการตลาด 
อยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาริสา จันทะ
วาลย์ (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การเลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ของนักท่องเที่ยว ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย จากการวิเคราะห์ส่วนประสมทาง
การตลาด พบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้
บริการเกสต์เฮ้าส์ของนักท่องเที่ยวในภาพรวม อยู่ในระดับ
มาก โดยปัจจัยที่มีความส าคัญในระดับสูงสุด คือ ปัจจัย
ทางด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายและต่ าสุด คือ ปัจจัยด้านกระบวนการ 

ระดับความส าคัญของการตัดสินใจ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 เมื่อพิจารณาเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยพบว่า พนักงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักได้เป็น
อย่างดี อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาราคาเหมาะสมกับ
ห้องพัก มีรีวิวเกี่ยวกับที่พักสืบค้นจากระบบอินเตอร์เน็ตได้
ง่าย อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีการช าระเงินหลายช่องทาง อยู่ใน
ระดับมาก สามารถติดต่อสื่อสารได้ง่าย อยู่ในระดับมาก 
ขนาดของห้องพักมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก บริการ
เสริมเมื่อเข้าพัก เช่น อาหารเช้า อยู่ในระดับมาก และมี
ส่วนลดและโปรโมช่ัน อยู่ในระดับมาก โดยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จิรัฐ ชวนชม และคณะ (2556) ได้ท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างการตัดสินใจเลือกที่พั กรีสอร์ท 
ของนักท่องเที่ยวกับการจัดการส่วนประสมทางการตลาดที่
พักรีสอร์ท อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผลการวิจัยพบว่า 
ทัศนคติต่อการตัดสินใจในการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยว

ภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน โดยเรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยดังนี้ ด้านการประเมินหลังการใช้บริการที่พักรีสอร์ท 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจต่อการบริการที่ได้รับจากที่พัก
ในระดับมากเป็นอันดับแรก ด้านการประเมินผลข้อมูล/
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจนักท่องเที่ยวมีการน าข้อมูลที่
ได้ จากการหาข้อมู ลจากเว็บ ไซต์ของที่ พั กรีสอร์ทมา
ประกอบการตัดสินใจในระดับมากเป็นอันดับแรก ด้านการ
ค้นหาข้อมูล นักท่องเที่ยวมีการหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของที่
พักรีสอร์ทในระดับมากท่ีสุดเป็นอันดับแรก 

วัตถุประสงค์ข้อที่  2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของส่วน
ประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวใน
การเลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  ผลจากการทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า บุคคล 
ผลิตภัณฑ์และการจัดจ าหน่ายมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ยกเว้น การสร้างและการน าเสนอทางประสิทธิภาพและ
คุณภาพบริการ ราคากระบวนการให้บริการ และการส่งเสริม
การตลาด โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัคร์กฤษฎิ์ เหลือ
โกศล ได้ท าการศึกษาส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการที่ พั กแรมขนาด เล็ กของนั กท่ องเที่ ย ว
ชาวต่างชาติในเขตเมืองเก่า ของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย
พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 21-
30 ปี ลักษณะของการจองห้องพักรวมอาหารเช้ามีราคา
ห้องพักต่ ากว่า 1,000 บาทต่อคืน นักท่องเที่ ยวเป็นผู้
ตัดสิน ใจเลือกที่พั กด้ วยตนเองและความคิด เห็นของ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ทั้ง 7 ด้าน ที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก เรียงตามล าดับได้แก่ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
กระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้ อ เส น อ แ น ะ ก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  เนื่ อ ง จ า ก
นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ให้ความส าคัญในด้าน
ผลิตภัณฑ์ และลักษณะทางกายภาพ ผู้ประกอบการธุรกิจ
ควรจะมีการปรับปรุงกลยุทธ์ทางการตลาดตามปัจจัยเหล่านี้
ให้ดียิ่งขึ้น เช่น ควรมีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อ านวยความสะดวก
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ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ และตกแต่งสภาพแวดล้อมบริเวณ
เกสต์เฮ้าส์ให้ดีขึ้น 
 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป การวิจัยครั้งนี้ใช้
หน่วยวิเคราะห์คือ นักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ ซึ่ง
เป็นผลการศึกษา ซึ่งเป็นผลการศึกษาท่ีเกิดจากความคิดเห็น
ของนักท่องเที่ยวที่เข้าใช้บริการเกสต์เฮ้าส์ ดังนั้น หากมี
การศึกษาเพิ่มเติมคณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าควรมีการศึกษาเชิง
เปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างที่เลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์และไม่
เลือกใช้บริการเกสต์เฮ้าส์เพื่อน ามาเปรียบเทียบให้เกิดองค์
ความรู้เพิ่มมากข้ึน 
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Abstract 
 The community participation in water resources management of Wangtarn Village, Luang Nuea Sub-
district, Doi Saket District, Chiang Mai Province aimed to study the community participation in water resources 
management of Wangtarn Village, Luang Nuea Sub-district, Doi Saket District, Chiang Mai Province by 
qualitative research using Participatory Action Research (PAR) process (Wanrak Mingmaneenakin, 1988) which 
consisted of 5 steps included: 1) Participation in the study and analysis of the community lead to looking 
for problems and needs; 2) Participation in analysis of the causes of problems; 3) Participation in selection 
the approaches and plans to solve the problems; 4) Participation in implementation under the plan; and 5) 
Participation in monitoring and evaluation. The qualitative research approaches used in this study were 
interview, group discussion, participant observation, survey, data collection and content analysis. The 
research period was 1 year. The result found that the process participated to plan or discuss with community 
leaders, the abbot of Wangtarn Temple, water user’s representatives and youth group volunteers consisted 
of 5 processes were the first process: consult to plan for data collection, the second process: collect data 
of water budget volume, the third process: collect general information and data on water consumption 
needs of each household, the fourth process: data analysis and conclusion, and the fifth process: present 
the data to people in the community who had analyzed the causes of problem together and found that 
the problem was not the lack of natural water or water resources, but it was the problem of water resources 
management of the community itself. Therefore, the community had participated to design a process to 
find a way for water resources management in their communities with each subgroup conference lead to a 
way for water resources management of Wangtarn Village Community in the next phase. 

Keywords: water resource management, water user group, participation process  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัย เร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน ้าชุมชนบ้านวังธาร ต้าบลลวงเหนือ อ้าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการน้้าชุมชนบ้านวังธาร ต้าบลลวงเหนือ 
อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  โดยการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (วันรักษ์ 
มิ่งมณีนาคิน , 2558) ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์ชุมชนเพื่อน้าไปสู่การค้นหา
ปัญหาและความต้องการที่แท้จริง 2) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 3) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีและ
วางแผนในการแก้ปัญหา 4) การมีส่วนร่วมด้าเนินการตามแผน 5) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การส้ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์เนื้อหา โดยใช้ระยะเวลาการวิจัยและเก็บข้อมูล 1 ปี จากการศึกษาพบว่า กระบวนการที่ร่วมด้าเนินการวางแผนหารือ
กับผู้น้้าชุมชน เจ้าอาวาสวัดวังธาร ตัวแทนผู้ใช้น้้า และกลุ่มเยาวชนอาสาสมัคร ประกอบด้วย 5 กระบวนการดังต่อไปนี้ 
กระบวนการที่ 1 ประชุมเพื่อวางแผนการเก็บข้อมูล กระบวนการที่ 2 เก็บข้อมูลปริมาณน้้าต้นทุน กระบวนการที่ 3 เก็บข้อมูล
ทั่วไปและข้อมูลความต้องการใช้น้้าของแต่ละครัวเรือน กระบวนการที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูล กระบวนการที่ 5 
น้าเสนอข้อมูลให้คนในชุมชน ซึ่งได้วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาร่วมกัน และพบเจอว่าปัญหาที่แท้จริงไม่ได้เกิดการขาดแคลนน้้า
จากธรรมชาติหรือแหล่งน้้า แต่เป็นปัญหาที่การบริหารจัดการน้้าของชุมชนเอง ชุมชนจึงร่วมกันออกแบบกระบวนการ
ด้าเนินงานเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้้าในชุมชน โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การบริหารจัดการน้้าในระยะสั้น คือ การ
สร้างแหล่งกักเก็บน้้าในพื้นที่ส่วนร่วมของหมู่บ้านโดยอาศัยช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้้าเยอะตามธรรมชาติ และการบริหารจัดการ
น้้าในระยะยาว คือ การท้าระบบประปาหมู่บ้านโดยน้าน้้าจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ภายใต้โครงการของเทศบาลต้าบลลวง
เหนือ ซึ่งปัจจุบันมีระบบส่งน้้าระหว่างเขื่อนแม่กวงกับป่าช้าของหมู่บ้าน และอนาคตต้องสร้างระบบกรองบ้าบัดน้้า จัดตั้ง
คณะกรรมการดูแลน้้าประปาหมู่บ้าน การตั้งกฎระเบียบการใช้น้้าและเก็บค่าบ้ารุงรักษา 

ค้าหลัก  การบรหิารจดัการน้้า กลุม่ผู้ใช้น้้า กระบวนการมีส่วนร่วม  
 
บทน้า 

น้้าเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงอยู่ของวิถีชีวิตมนุษย์  
และเป็นองค์ประกอบส้าคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย น้้าท้าให้
เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวง เป็นแหล่งก้าเนิด
ของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ มนุษย์ใช้น้้าเพื่อประโยชน์ในด้าน
การอุป โภค บริ โภค ด้ าน เกษตรกรรม รวมทั้ งด้ าน
อุตสาหกรรม ซึ่งความต้องการใช้น้้าในด้านต่าง ๆ ย่อม
แตกต่างกันออกไป ทั้งในแง่ของปริมาณน้้า คุณภาพน้้า  โดย
แหล่ งน้้ าที่ มนุษย์ ได้น้ ามาใ ช้ประโยชน์ประกอบด้วย 
แหล่งที่มา 3 แหล่ง คือ น้้าฝน น้้าผิวพื้นหรือน้้าท่า และน้้าผิว
ดิน แต่ทว่าแหล่งน้้าที่มีนั้นจะมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิประเทศของพื้นที่นั้นๆ  ดังนั้นในแต่ละพื้นที่จึงมี
ปัญหาของทรัพยากรน้้าแตกต่างกันออกไป โดยปัญหาของ
ทรัพยากรน้้าที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์มี 2 
ประการ ได้แก่ปัญหาด้านปริมาณน้้าและปัญหาด้านคุณภาพ

ของน้้า ซึ่งปัญหาด้านปริมาณน้้าที่ส้าคัญมี 2 ประการ คือ 
ปัญหาการขาดแคลนน้้ า ใ ช้ เพื่ อการอุป โภค บริ โภค 
เกษตรกรรม และปัญหาน้้าท่วม คือมีปริมาณน้้าเกินความ
จ้าเป็นอันเนื่องมาจากปริมาณน้้าฝนที่ตกตามธรรมชาติ
ปัจจุบันจึงมีแหล่งกักเก็บน้้าทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เป็น
ไว้ใช้ในฤดูฝนเพื่อน้าน้้าไปใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง ส้าหรับการ
ใช้ประโยชน์ในด้านการอุปโภค บริโภคและด้านเกษตรกรรม    

ชุมชนบ้านวังธาร หมู่ที่  8  เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าใช้ด้านการอุปโภค บริโภค
และด้านเกษตรกรรม ซึ่งชุมชนบ้านวังธาร ตั้งอยู่ในต้าบลลวง
เหนือ อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นท่ี 125 ตาราง
กิโลเมตร พื้นที่ทิศเหนือติดต่ออ้าเภอพร้าวและอ้าเภอแม่แตง  
พื้นที่ทิศใต้ติดต่อกับอ้าเภอสันทราย พื้นที่ทิศตะวันออก
ติดต่อกับต้าบลเชิงดอย อ้าเภอดอยสะเก็ด พื้นที่ทิศตะวันตก
ติดต่อกับต้าบลหนองแหย่ง อ้าเภอสันทราย ชุมชนบ้านวัง
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ธาร ประกอบด้วยจ้านวนครัวเรือน 150 ครัวเรือน จ้านวน
ประชากร 536 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป
ค้าขายของป่า และท้าเกษตรกรรม  โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 
1,500 ไร่ ประกอบด้วยพื้นที่อยู่อาศัยจ้านวน 700 ไร่ พ้ืนที่
ป่าจ้านวน 800 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีป่าในเขตป่าสงวน 
และเขตอนุรักษ์ โดยมีแหล่งน้้าของชุมชน เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและเกษตรกรรม ได้แก่ อ่างเก็บน้้าห้วยหลวง ป่าห้วย
ตองสาด ประปาส่วนภูมิภาค และบ่อขุดส่วนบุคคล (ส้านัก
ทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต้าบลลวงเหนือ, 2558)  ที่ตั้งของ
หมู่บ้านอยู่ใกล้กับเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็นเขื่อนที่กักเก็บ
น้้าดิบ และการประปาส่วนภูมิภาคที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ได้
ดึงน้้าดิบจากเขื่อนแม่กวงฯ บ้าบัดและส่งน้้าประปาไปยัง
ประชาชนทั้ง 2 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอดอยสะเก็ด และอ้าเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่  แต่ทว่าชาวบ้านวังธาร ที่มีพื้นที่
ใกล้กับแหล่งบ้าบัดน้้า แต่ ไม่สามารถใช้น้้าประปาส่วน
ภูมิภาคได้ เนื่องจากเป็นหมู่บ้านปลายทางส่งน้้า ประกอบกับ
แรงดันน้้าไม่เพียงพอ เพราะพื้นที่หมู่บ้านตั้งอยูท่ี่เนินสูง  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยได้ทราบสถานการณ์
ปัญหาการขาดแคลนน้้าเพื่ออุปโภค บริโภค เกษตรกรรม 
และเห็นความต้องของชุมชนที่ต้องการใช้น้้า จึงมีความสนใจ
ท้าการวิจัยช้ินนี้ จนน้าไปสู่แนวทางการบริหารจัดการน้้าที่
ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านวังธาร  
อุปกรณ์และวิธีการ 
 รายละเอียดของขอบเขตการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง 
เครื่องมือการวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลจะน้าเสนอ  
ดังต่อไปนี้ 

ขอบเขตการวิจัย 
1) ขอบเขตด้านพ้ืนท่ี โดยก้าหนดพื้นท่ีท้าการวิจัย คือ 

ชุมชนบ้านวังธาร หมู่ที่ 8  ต้าบลลวงเหนือ อ้าเภอดอยสะเก็ด 
จังหวัดเชียงใหม่ 

2) ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ 1) การพัฒนาโจทย์วิจัย
และวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาการบริหารจัดการน้้าของ
ชุมชนบ้านวังธาร  2) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีและ
วางแผนในการแก้ปัญหา 3) การมีส่วนรวมวางแผนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปริมาณน้้าท่าและข้อมูลปริมาณความต้องการ

ใช้น้้า 4) การมีส่วนร่วมในการด้าเนินกิจกรรมการบริหาร
จัดการน้้าและติดตามผลการด้าเนินงาน 

3) ขอบเขตกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มผู้ให้ข้อมลู
ทั่วไปจ้านวน 170 ตัวอย่าง และ กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่ม
ย่อย (Focus Group) ประกอบด้วย เจ้าอาวาสวัดวังธาร 
ผู้บริหารเทศบาลต้าบลลวงเหนือ ผู้น้าชุมชน ตัวแทนผู้อยู่
อาศัยและตัวแทนเยาวชนอาสาสมัครบ้านวังธาร  โดยใช้
วิธีการเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการบอกต่อ 
(Snowball Sampling) 

 

เคร่ืองมือการวิจัย 
1) การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  ( Participant 

Observation. ) เป็นการสังเกตการณ์ในขณะที่ได้ด้าเนิน
กิจกรรมการวิจัยของชุมชน การสัมภาษณ์ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มย่อย เช่น การประชุมกลุ่ม การลง
พื้นส้ารวจการใช้น้้าและอื่นๆ ซึ่งได้มีการสังเกต บันทึกภาพ 
บันทึกเสียง และจดบันทึกกระบวนการไปพร้อมกัน 

2) การประชุมกลุ่มย่อย ( Focus Group. ) เป็นการ
จัดการสนทนากลุ่มร่วมกับสมาชิกหมู่ที่ 8 บ้านวังธาร รูปแบบ
เวทีที่ ใช้ในการพูดคุย ส่วนใหญ่ไม่เป็นทางการและไม่มี
รูปแบบ โดยมีการนัดหมาย แจ้งวัตถุประสงค์ และประเด็นท่ี
จะพูดคุยไว้ล่วงหน้า ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ หรือบอกกล่าว
ผ่านผู้น้าชุมชน หรือ เจ้าอาวาสวัดวังธาร เพื่อให้ เกิด
ความคุ้นเคย สร้างความเข้าใจร่วมกัน และได้ข้อมูลเชิงลึก
รวมไปถึงความถูกต้องตรงประเด็น ซึ่งหัวข้อเกี่ยวข้องกับการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้้า รวมทั้งปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดการ  

3) การสัมภาษณ์ ( Interview. ) โดยการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ระหว่างการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการบันทึกภาพและบันทึกเสียงสัมภาษณ์ด้วย 
แล้วจึงท้าการถอดบทสนทนาเพื่อใช้ในการทบทวนข้อมูล 

4) การส้ารวจเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการออก
แบบสอบถาม ข้อมูลพื้นฐานด้านปริมาณความต้องการน้้า 
โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่ วนที่  2 ข้อมูลการใ ช้น้้ า เพื่ อการอุปโภคและบริ โภค          
ส่วนท่ี 3 ข้อมูลการใช้น้้าเพื่อการเกษตรกรรมและปศุสัตว์   
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ข้อมูลในการวิจัยจา้แนกเป็น 2 ประเภท ได้แก ่

1) ข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data. ) เป็นข้อมูลจาก
การลงพื้นที่เพื่อเข้าไปเก็บโดยตรงดังนี้  1) การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพื้นที่ โดยผู้วิจัยจะเข้าพื้นที่เพื่อ
ร่วมสังเกตการณ์และท้ากิจกรรมร่วมกับชุมชนในพื้นที่  
โดยเฉพาะการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้ากับชุมชน 2) การสนทนากลุ่ม ซึ่งได้มา
จากการสนทนากับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้น้้า  3) การ
เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ การใช้น้้า (แต่ละฤดูกาล)จ้านวนผู้ใช้น้า้
และปริมาณน้้าที่ใช้ต่อครัวเรือนว่ามีความสัมพันธ์อย่างไรกับ
การบริหารจัดการน้้า  

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลจาก
การค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ บทความ 
รายงานการศึกษาวิจัย แนวคิดทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รวมถึงการศึกษาค้นคว้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต 

สรุปผลการวิจัย 
  ผู้วิจัยน้าเสนอผลการวิจัยผ่านกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  (วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน , 2531) 
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการศึกษา
และวิเคราะห์ชุมชนเพื่อน้าไปสู่การค้นหาปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริง 2) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหา 3) การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีและวางแผนใน
การแก้ปัญหา 4) การมีส่วนร่วมด้า เนินการตามแผน            
5) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล โดยน้าเสนอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการน้้าบ้านวังธาร ต้าบลลวงเหนือ 
อ้าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ดังประเด็นต่อไปนี้ 
 ขั นตอนที่ 1 การมีส่วนร่วมในการศึกษาและวิเคราะห์
ชุมชนเพ่ือน้าไปสู่การค้นหาปัญหา ความต้องการที่แท้จริง
ของชุมชน และขั นตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหานั น จากการศึกษาวิจัย พบว่าการมีส่วน
ร่วมของชุมชนผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ช่วงแรก  โดยใช้เครื่องมือการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ กับการพูดคุยแลกเปลี่ยน
ประเด็นปัญหาการขาดแคลนน้้าใช้เพื่ออุปโภค บริโภคและ
เกษตรกรรม ในพื้นที่กับผู้น้าชุมชน ได้แก่ พ่อหลวงบ้าน เจ้า

อาวาสวัดวังธาร สมาชิกผู้แทนสภาเทศบาลต้าบลลวงเหนือ 
และตัวแทนผู้ใช้น้้าที่สมัครใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนในที่ประชุม
หารือ โดยผู้วิจัยได้สอบถามสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน 
กระบวนการด้าเนินงานที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกัน ข้อมูลแหล่ง
น้้าในชุมชน ใครที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน และ
ปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ ดังภาพต่อไปน้ี 

ภาพที ่1 ข้อมูลการวิเคราะห์ชุมชนบ้านวังธาร 

ภาพที ่2 บรรยากาศการประชุมหารือและแลกเปลี่ยนขอ้มูล 

หลังจากการประชุมหารือ ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ศึกษา
สภาพแหล่งน้้าในพ้ืนที่จริงและได้เก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้้า
ที่มีไว้เป็นฐานข้อมูลในการศึกษาวิจัย โดยข้อมูลแหล่งน้้าใน
ชุมชนบ้านวังธารประกอบด้วย 1) อ่างห้วยหลวง เป็นอ่างเก็บ
น้้าท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของกรมชลประทาน เพื่อใช้ประโยชน์
ในการอุปโภคบริโภคและใช้ในก่อสร้างเขื่อนแม่กวง 2) บ่อขุด
หมายเลข 1 เป็นบ่อน้้า ที่เกิดจากการขุดน้าดินไปใช้ ท้าให้
เกิดแหล่งกักเก็บน้้าในพื้นที่ อ่างเก็บน้้าหมายเลข 1 ตั้งอยู่
ทางทิศเหนือของพื้นที่ อยู่เขตพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณเมาท์ 
3) ห้วยตองสาดห้วยตองสาด เป็นล้าห้วย ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
บ้านวังธาร ลักษณะเป็นล้าธารขนาดเล็กมีทิศทางการไหล
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จากทิศตะวันออกสู่ทิศตะวันตก น้้าที่ไหลในล้าธารมีลักษณะ
ไหลซึมจากจากพื้นที่ซับน้้า 4) เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็น
เขื่อนหินทิ้งแกนดินเหนียว เป็นเขื่อนส้าหรับการชลประทาน
ให้แก่เกษตรกร และเป็นแหล่งผลิตน้้าประปาชาวบ้านใน
พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา คือการรับน้้า
ผ่านคลองชลประทาน 5) การประปาส่วนภูมิภาค อยู่ใกล้กับ
ชุมชนบ้านวังธาร โดยการประปาส่วนภูมิภาค ดึงน้้าดิบจาก
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา มีการส่งน้้าเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 
อ้าเภอเมือง อ้าเภอดอยสะเก็ด และอ้าเภอใกล้เคียง จากการ
ลงพื้นที่จริง ท้าให้ผู้วิจัยทราบถึงบริบทของชุมชนและเห็น
ทรัพยากรแหล่งน้้าของชุมชนได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น และ
เห็นถึงความพยายาม ความต้องการของชุมชนที่จะเข้ามา
ช่วยเหลือกัน ร่วมกันในการแก้ไขปัญหา ดังภาพต่อไปนี้  

ภาพที ่3 การลงพื้นที่ศึกษาแหล่งน้้าของชุมชนบ้านวังธาร 

 ขั นตอนที่ 3 การมีส่วนร่วมในการเลือกวิธีและ
วางแผนในการแก้ปัญหา โดยชุมชนบ้านวังธารได้ประชุม
หารือและระดมความคิดเห็นในที่ประชุม พบว่าชุมชนได้
เลือกวิธีการวิเคราะห์ปริมาณน้้าที่มีตามแหล่งน้้า และ
ปริมาณความต้องการใช้น้้าของคนในชุมชนก่อนเป็นอันดับ
แรก เพื่อประกอบการท้าวิจัยบนฐานข้อมูลที่เป็นจริง ซึ่ง
กระบวนการศึกษาและเก็บข้อมูล ได้ให้กลุ่มเยาวชนบ้านวัง
ธาร เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินการดังกล่าว จึงเกิดเป็น
แผนการด้าเนินงานได้แก่ 1) ประชุมเพื่อวางแผนการออก
ส้ารวจเก็บข้อมูล 2 ) เก็บข้อมูลปริมาณน้าท่าจ้านวน 1-2 
ครั้ง/เดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี จากการวัดอัตราการไหลของ
น้้าห้วยตองสาด การวัดระดับปริมาณน้้าอ่างห้วยหลวง และ

อ้างอิงข้อมูลจากหน่วยงานกรมชลประทาน และการประปา
ส่วนภูมิภาค 3) เก็บข้อมูลทั่วไปและข้อมูลความต้องการใช้
น้้าของแต่ละครัวเรือน 4) วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูล     
5) น้าเสนอข้อมูลให้คนในชุมชนทราบ  

ขั นตอนที่ 4 การมีส่วนร่วมด้าเนินการตามแผน   
การด้าเนินการตามแผน แบ่งส่วนการด้าเนินงาน ดังนี้           
1) ส่วนทีมการท้างานหลัก คือ กลุ่มผู้น้าชุมชน ตัวแทนผู้ใช้
น้้าเจ้าอาวาสวัดวังธาร กลุ่มหน่วยงานเทศบาลต้าบลลวง
เหนือและกลุ่มนักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 2) ส่วน
สนับสนุนข้อมูล คือ กลุ่มเยาวชนบ้านวังธาร กลุ่มแม่บ้าน 
และกลุ่มผู้ใช้น้้าในพื้นที่ โดยการได้ด้าเนินการตามแผนใน
กิจกรรมต่อไปนี้ 
กระบวนการที่ 1 ประชุมเพื่อวางแผนการออกส้ารวจเก็บ
ข้อมูล ก่อนการเก็บข้อมูลต้องได้รับการอบรมให้ความรู้ เพื่อ
เป็นองค์ความรู้ในการฝึกเก็บข้อมูลจริงในพื้นที่ โดยมีผู้
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ร่ วมกับ
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการให้ความรู้การ
เก็บข้อมูลน้้าและการเก็ยข้อมูลความต้องการน้้าในแต่ละ
ครัวเรือน ดังภาพต่อไปนี้ 

ภาพที ่4 บรรยากาศการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนบ้านวังธาร 

กระบวนการที่ 2 เก็บข้อมูลปริมาณน้้าต้นทุน เก็บข้อมูลโดย
กลุ่มเยาวชนบ้านวังธารและผู้น้าชุมชน จ้านวน 1-2 ครั้ง/
เดือน ด้วยวิธีการบันทึกและค้านวณหาอัตราการไหลของน้้า
เป็นระยะเวลา 1 ปี  
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ภาพที ่5 การเก็บอัตราการไหลของน้้าโดยเยาวชนบ้านวังธาร 

กระบวนการที่ 3 เก็บข้อมูลทั่วไปและข้อมูลความต้องการใช้
น้้าของแต่ละครัวเรือน โดยเยาวชนบ้านวังธารและผู้น้าชุมชน
ได้เก็บข้อมูลจ้านวน 170 ครัวเรือน ซึ่งแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนท่ี 2 ข้อมูลการ
ใช้น้้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค ส่วนที่ 3 ข้อมูลการใช้น้้า
เพื่อการเกษตรกรรมและปศุสัตว์   

ภาพที ่6 การเก็บข้อมูลความต้องการใชน้้้าของแต่ละครัวเรือน 

กระบวนการที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  จากการศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนจาก
การแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่างตัวแทนผู้ใช้น้้า เจ้าอาวาสวัดวัง
ธาร ผู้น้าชุมชน เจ้าหน้าที่หน่วยงานเทศบาล  และนักวิจัย
จากสถาบันการศึกษา ผ่านกระบวนการฝึกอบรมให้ความรู้
เชิงทฤษฎีแก่กลุ่มเยาวชนบ้านวังธารผู้น้าชุมชน ตัวแทนกลุ่ม
ผู้ใช้น้้า และทดลองลงมือปฏิบัติจริง พบว่า จากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลปริมาณน้้าต้นทุนของแหล่งน้้าในหมู่บ้าน มี
ปริมาณมากเพียงพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการน้้า
ของผู้ใช้น้้าทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลต่อไปนี้  

 
ภาพที ่7 ความตอ้งการน้้า และปริมาณน้้าต้นทุน                      

ช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2560 
จากชุดข้อมูลที่ได้จากการส้ารวจและเก็บข้อมูลรวมถึง
วิเคราะห์ข้อมูล ท้าให้กลุ่มผู้ใช้น้้าทราบถึงสาเหตุของการขาด
แคลนน้้าใช้ที่แท้จริง เกิดจากการขาดกระบวนมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการบริหารจัดการน้้า รวมถึงการจัดสรรน้้าที่มีอยู่ให้
เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด 
กระบวนการที่ 5 น้าเสนอข้อมูลให้คนในชุมชนทราบ 
 จากข้อมูลที่ว่าปริมาณน้้าที่มีในชุมชนมีเพียงพอต่อ
ความต้องการน้้านั้น ท้าให้ผู้วิจัยและทีมคณะท้างานชุมชน
บ้านวังธารต้องกระจายข้อมูลที่เป็นจริง จากเดิมชาวบ้านเช่ือ
ว่าน้้าในชุมชนไม่เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ จึงจ้าเป็นต้อง
ให้ข้อมูลใหม่ที่ค้นพบจากการวิจัย โดยได้จัดเวทีน้าเสนอ
ข้อมูลให้ผู้ใช้น้้าได้ทราบ และพยายามหาวิธีการในการบริหาร
จัดการน้้ าของชุมชนในแต่ละโซนบ้าน โดยกระจาย
กระบวนการจัดประชุมกลุ่มย่อยในแต่ละโซน เพื่อให้เกิด
วิธีการหรือแนวทางการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืนต่อไป  

ภาพที ่8 เวทีน้าเสนอขอ้มูลแก่ผู้ใช้น้้าชมุชนบ้านวังธาร 
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ขั นตอนที่ 5 การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
 ในส่วนของการมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมนิผล
นั้นจะเป็นขั้นตอนหลังจากการด้าเนินการจัดประชุมกลุ่มย่อย
ประเด็นแนวทางการบริหารจัดการน้้าของชุมชน พบว่า 
กระบวนการด้าเนินงานเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการน้้า
ในชุมชน แบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ การบริหารจัดการน้้าใน
ระยะสั้น คือ การสร้างแหล่งกักเก็บน้้าในพื้นที่ส่วนร่วมของ
หมู่บ้านโดยอาศัยช่วงฤดูฝนท่ีมีปริมาณน้้าเยอะตามธรรมชาติ 
และการบริหารจัดการน้้าในระยะยาว คือ  การท้าระบบ
ประปาหมู่บ้านโดยน้าน้้าจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ภายใต้
โครงการของเทศบาลต้าบลลวงเหนือ ซึ่งปัจจุบันมีระบบส่ง
น้้าระหว่างเขื่อนแม่กวงกับป่าช้าของหมู่บ้าน และอนาคตต้อง
สร้างระบบกรองบ้าบัดน้้ า  จัดตั้ งคณะกรรมการดูแล
น้้าประปาหมู่บ้าน การตั้งกฎระเบียบการใช้น้้าและเก็บค่า
บ้ารุงรักษา 
เอกสารอ้างอิง 
[1] วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน. 2531, การพัฒนาชนบทไทย.          
         กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
[2] ส้านักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลต้าบลลวงเหนือ. 2558 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ผลการปฏิบัติงาน (2) การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าท่ีมีผลต่อการปฏิบัตงิาน (3) แนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบัติงาน เก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด จ านวน 258 
คน โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์จากหัวหน้างาน จ านวน 6 คน ใช้แบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.74 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดลอบค่าที สถิติทดสอบค่าเอฟ และการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า 
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต สูงสุด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของงา น 
ตามล าดับ  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต โดยภาพรวมเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการท างานแตกต่างกัน พบว่า มีผลการปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ยกเว้นแผนกท่ีปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน พบว่า มีผลการปฏิบัติงานแตกต่างกัน ผลการวิเคราะห์การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีผลในทางบวกระดับสูง และแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน คือ ส่งเสรมิ
การพัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้น า มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งอบรมความรู้เกี่ยวกับนโยบาย 
กฎระเบียบต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

ค าหลัก  การรับรู้, ภาวะผู้น า, การปฏิบัติงาน 

 
Abstract 
This research aims to study (1) Performance (2) Perception of leadership styles that affect performance (3) 
Guidelines for the development of operations. Data were collected from 258 production staff of Prachinburi 
Glass Industry Co., Ltd. a questionnaire and interviews from 6  supervisors. Use a questionnaire with a 
confidence value of 0.74. Data were analyzed by using basic statistics: mean, standard deviation, t-test, F -
test And Multiple regression analysis. The study indicated that Operations of production staff The overall 
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level is very high. It was found that the performance of the production staff was highest. 
In terms of job satisfaction, followed by job quality, respectively. The analysis of personal factors affecting 
the performance of production staff by gender, age, education level. income per month Different working 
time .The results were not significantly different. Except for the different departments, the results were 
different. An analysis of perceived leadership patterns that affect performance. The statistical significance 
was 0.05. It has a high positive effect and its development approach is to promote leadership skills. Assigned 
responsibilities Including training on policy Rules used in the operation And Develop skills in using computer 
equipment with basic computer programs. 

Keywords: Perception, leadership, Performance 
 
1. ค าน า 
        ปัจจุบันมีการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน ปัญหา
ต้นทุนการด าเนินงานที่สูงขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา
วัตถุดิบ รวมถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจ เป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน คือ
ต้ นทุ นค่ า ใ ช้ จ่ า ย ขอ งอ งค์ ก ร ในกา รด า เ นิ นก า ร ต่ อ 
ความสามารถในการควบคุมค่าใช้ จ่ายโดยเฉพาะค่าใช้จ่าย
ของต้นทุนการผลิต ถ้าพนักงานในองค์กรสามารถใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า จะช่วยให้องค์กรลด
ค่าใช้จ่ายได้โดยตรงและองค์กรสามารถใช้เงินจ านวนนี้เพื่อ
พัฒนาองค์กรด้านอื่น ๆ การปฏิบัติงานมีความส าคัญต่อ
องค์กร และในหย่วยงานภายในองค์กร เป็นความร่วมมือของ
ผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ผู้บังคับบัญชาต้องมีภาวะผู้น าทีด่ี
หรือลักษณะส่วนบุคคลของผู้บังคับบัญชา เช่น หัวหน้าผู้
ช านาญงาน ความคิดเชิงวิเคราะห์ความสมเหตุสมผล การ
โต้ตอบกับบุคคลทุกประเภท สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว มีความสามารถในการรองรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในอนาคต (เดชธวัช ใจมอย, 2558) 

        บุคลากรระดับหัวหน้าเป็นบุคลากรที่มีความส าคัญใน
การปฏิบัติภารกิจหรือน าแผนงานท่ีได้รับมอบหมายจากฝ่าย
บริหารเพื่อน ามาสู่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายของ
องค์กร ดังนั้นองค์กรคาดหวังว่าหัวหน้างานจะถ่ายทอด
ภารกิจไปยังพนักงาน ที่เช่ือกันว่าบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้
เป็นหัวหน้างานมีความประพฤติดี พร้อมด้วยประสบการณ์
และความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน เป็นที่คาดหวังว่า
หัวหน้างานจะถ่ายทอดความส าเร็จในการปฏิบัติงานของ

หัวหน้างานให้กับพนักงานทั้งเก่าและใหม่ และสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อองค์กร หัวหน้างานต้องมีความสนใจทั้งในผลการ
ปฏิบัติ งานและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สามารถ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนาพนักงานให้มีบทบาทส าคัญใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้พนักงานเกิดความ
มั่นใจ กระตุ้นแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานได้ผลลัพธ์ที่องค์กร
ต้องการ (ดุจดาว ดวงเด่น, 2558)  

        นอกจากบุคลากรระดับหัวหน้างานที่เป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความส าคัญแล้ว ยังมีบุคลากรระดับพนักงานที่
ปฏิบัติงานก็ถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคญัไม่น้อยไป
กว่าบุคลากรระดับหัวหน้างาน เพราะมีหน้าที่รับภารกิจที่
หัวหน้างานได้รับมอบหมายมาน าไปปฏิบัติงานให้เกิดเป็น
รูปธรรมและสามารถวัดผลได้ แต่บุคลากรระดับพนักงานถือ
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณ ความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญและทักษะที่แตกต่างกัน องค์กรจะสามารถ
ใช้ศักยภาพของแต่ละบุคคลได้ ต้องใช้เทคนิคยุทธวิธีและ
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแรงจูงใจมีผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์สู่เป้าหมาย ดังนั้น
แรงจูงใจในปฏิบัติงานเป็นเง่ือนไขในการปฏิบัติงานของแต่
ละบุคคล ถ้าบุคคลนั้นมีแรงจูงใจที่ดีและเหมาะสมย่อมส่งผล
ให้บุคคลนั้นปฏิบัติงานด้วยความพึงพอใจมีความมุ่งมั่นใน
และปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Amabile, 1996, pp. 1154-1184) 

        ปัจจุบันผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ที่ บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส 
อินดัสทรี จ ากัด เป็นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตบรรจุ
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ภัณฑ์ขวดแก้ว ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในการ
แข่งขันทางธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงมีการ
ลงทุนเพิ่มมาตรฐานด้านเทคโนโลยีเครื่องจักรการผลิต เพี่อ
ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต้องใช้
บุคลากรที่มีทักษะการปฏิบัติ งาน มี ความเข้าใจการ
ปฏิบัติงานและที่ส าคัญต้องมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรเพื่อให้เกิด
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ในทางตรงกันข้ามหาก
พนักงานฝ่ายผลิตขาดทักษะความรู้  ความเข้าใจและเกิด
ทัศนคติเชิงลบต่อการปฏิบัติงาน การบรรลุเป้าหมายของ
องค์กรที่ตั้งไวย้่อมเป็นเรื่องยาก ปัจจุบันองค์กรต้องเผชิญกับ
ปัญหาพนักงานฝ่ายผลิตบางรายมีผลการปฏิบัติงานต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐานขององค์กร และบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับ
พนักงานและสามารถช่วยกระตุ้นสรา้งแรงจูงใจในการท างาน
ของพนักงานได้ก็ คือหัวหน้างาน ถ้าหัวหน้างานมีความเป็น
ผู้น าที่ดี สามารถโน้มน้าวและกระตุ้นให้พนักงานสามรถ
กลับมาปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานได้ ในทางตรงกัน
ข้ามหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
เป้าหมายและผลก าไรของบริษัท รวมถึงส่งผลต่อภาพลักษณ์
ของหัวหน้างาน ที่ไม่สามารถควบคุมพนักงานให้ปฎิบัติงาน
ได้อย่างมคีุณภาพ 

        ดังนั้นการศึกษาการรับรู้ภาวะผู้น าจึงเป็นประโยชน์ต่อ
องค์กรอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้ทราบว่าผู้ปฏิบัติงานในระดับ
หัวหน้างานมีภาวะผู้น าลักษณะใด และภาวะผู้น าจะส่งผลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตมากน้อยเพียงใด หาก
หน่วยงานสามารถพัฒนาภาวะผู้น าที่สามารถส่งเสริมองค์กร
ไปสู่เป้าหมายได้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก และสร้างความ
พึงพอใจให้กับพนักงานในการปฏิบัติงานลดความขัดแย้ง
ภายในองค์กร ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับแนวทางการบริหารจัดการเพื่อองค์กรให้ตามบรรลุ
เป้าหมายนโยบายที่ก าหนดไว ้
 
2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
   1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
         2. เพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส 

อินดัสทรี จ ากัด 
         3. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ตามการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท 
ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
 
3. แนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 Harvey and Smith, (1977) กล่าวถึง องค์ประกอบที่
มีอิทธิพลต่อการรับรู้ การรับรู้ของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้เช่นลักษณะของผู้รับ 
เช่น อายุ เพศ ประสบการณ์อารมณ์บุคลิกภาพเบื้องหลัง
ความสามารถในการตีความบุคคลผลที่ได้จะแตกต่างกัน ไม่
ว่าจะเป็นบวกหรือลบ ฉันได้รับการกระตุ้นเช่นเดียวกัน 
นอกจากนี้ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ ความ
แตกต่างในความรู้สึกของแต่ละบุคคลจะส่งผลต่อความรู้สึก
ของมนุษย์ในการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างกัน 
        Bass and Avolio (1993) ได้แบบจ าลองความเป็น
ผู้น าแบบเต็มรูปแบบ Rang ถูกน ามาใช้โดยใช้การวิเคราะห์
องค์ประกอบความเป็นผู้น าในรูปแบบการเป็นผู้น าที่น าเสนอ
ในปี ค.ศ. 1985 โมเดลนี้ประกอบด้วยรูปแบบการเป็นผู้น า 3 
รูปแบบคือ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน (Transactional 
Leadership) และภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-
Faire Leadership) ดังนี ้
        1. ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Transformational 
Leadership) เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อเพื่อน
ร่วมงานและผู้ติดตามด้วยการเปลี่ยนความพยายามและ
พัฒนาความสามารถของเพื่อนร่วมงาน และผู้ติดตามใน
ระดับที่สูงขึ้น ก่อให้เกิดความตระหนักในภารกิจ และ
วิสัยทัศน์ของทีม และองค์กรสนับสนุนให้เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ติดตามมองไปไกลกว่าความสนใจของพวกเขาเพื่อ
ประโยชน์ของกลุ่ม องค์การหรือสังคมกระบวนการผู้น ามี
อิทธิพลต่อเพื่อนร่วมงานและผู้ติดตามของพวกเขาผ่าน 4 
องค์ประกอบพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจง   
        2 .  ภาวะผู้ น าแบบแลกเปลี่ ยน  ( Transactional 
Leadership) ค ว า ม เ ป็ น ผู้ น า ใ นก า ร ท า ธุ ร ก ร รม เป็ น
กระบวนการที่ผู้น าให้รางวัลหรือลงโทษผู้ติดตาม ขึ้นอยู่กับ
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ประสิทธิภาพของผู้ติดตาม ผู้น าใช้กระบวนการแลกเปลี่ยน
สถานการณ์ กระตุ้นให้ผู้ติดตามท างานและช่วยให้พวกเขา
บรรลุเป้าหมายของพวกเขา ผู้น าจะระบุบทบาทและความ
รับผิดชอบ ตรวจสอบว่าผู้ติดตามของคุณมีความมั่นใจในการ
ท างานและเห็นคุณค่าของผลลัพธ์ ผู้น าต้องรู้ว่าผู้ติดตามต้อง
ท าอย่างไรเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ สร้างแรงบันดาลใจโดย
การเช่ือมโยงความต้องการและผลตอบแทนด้วยความส าเร็จ
ที่ก าหนดไว้ รางวัลส่วนใหญ่เป็นรางวัลจากภายนอก ผู้น า
ต้องตระหนักถึงความต้องการของพวกเขา 
        3. ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย (Laissez-Faire 
Leadership) ความเป็นผู้น าที่แสนสบายเป็นกระบวนการที่
ผู้น าไม่มีความพยายาม ขาดความรับผิดชอบไม่มีการตัดสินใจ
ขาดการมีส่วนร่วมเมื่อผู้คนต้องการน าไปสู่ ภาวะผู้น าจะไม่
เกิดขึ้น ไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนส าหรับภารกิจขององค์กร 
ความเป็นผู้น าท าได้ง่าย ปล่อยให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและอยู่ตาม
หลักคุณธรรม ความเป็นผู้น าคือการเปิดตัวที่สะดวกสบาย 
ผู้บริหารจะปล่อยให้งานท าผลงานไม่รบกวนการท างาน เมื่อ
มีปัญหาหรือข้อผิดพลาดเกิดขึ้นพวกเขาจะไม่สนใจ แต่จะ
พยายามเอาชีวิตรอด ไม่มีการตัดสินใจที่จะไม่ให้ข้อเสนอแนะ 
การละเลยหรือไม่สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ติดตามความเป็นผู้น า
เช่นนี้ก็เหมือนกับการขาดความเป็นผู้น า 

        Bovee et al. (1993, p.11) ก ล่ า ว ว่ า  ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงาน หมายถึง ระดับความส าเร็จของแต่ละองค์กร 
เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
        Beach (1970, p.247) กล่าวว่า ผลการปฏิบัติงาน
หมายถึง ประสิทธิภาพของบุคคลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของความสามารถในการท างานขององค์กร 
        Dale (1980) ให้ความหมายว่า การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นระบบการประเมินบุคลากร รวมถึงการ
ประเมินความสามารถในการพัฒนาของบุคลากรในอนาคต 
        Herbert (1983)  กล่ าวว่ า  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นวิธีวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานรวมถึง
การสังเกตการณ์และการประเมินผลการปฏิบัติงานหรือ
ประสิทธิภาพของผู้บังคับบัญชา           
        Schultz (2006)  กล่ าวว่ า  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน คือกระบวนการด าเนินการภายในระยะเวลาที่
จ าเป็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในการ
ตัดสินใจประกอบอาชีพ 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดที่จะศึกษา การรับรู้รูปแบบ
ภาวะผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 

โดยน าแนวคิดทฤษฎีโมเดลภาวะผู้น าของ แบส และ อโวลิโอ 
(Bass and Avolio, 1993) มาเป็นกรอบแนวคิดในการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้
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ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
5. สมมติฐานการวิจัย 
        1 .  ปัจจัยส่วนบุคคลที่ แตกต่างกัน มีผลต่อการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส 
อินดัสทรี จ ากัด 
        2. การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
การปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส 
อินดัสทรี จ ากัด 
        3. การพัฒนาการปฏิบัติงาน ตามการรับรู้รูปแบบ
ภาวะผู้น าของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส 
อินดัสทรี จ ากัด มีแนวทางที่แตกต่างกัน 
 
 
6. วิธีด าเนินการวิจัย 

6.1 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
             งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น ามี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด โดยการวิจัยเชิง
ป ริ ม าณ เป็ นก า รศึ กษาข้ อมู ล เ ชิ ง ป ริ ม าณที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าและผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกลาส 
อินดัสทรี จ ากัด ส่วนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป็นการศึกษา
ข้อมูล จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหัวหน้างาน 
 
6.2 ประชากร 
         ประชากร ได้แก่ บุคลากรฝ่ายผลิต จ านวน 284 คน 

ปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงาน 

- - เพศ 

- - อาย ุ

- - รายได้ 

- - ระดับการศึกษา 

- - ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน  

- แผนกที่ปฏิบัติงาน 

 

ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 

- - ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

- - ด้านคุณภาพของงาน 

การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของพนักงาน 

- ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

- ภาวะผู้น าแบบแลกเปลี่ยน 

- ภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 

แนวทางในการพัฒนา 
การปฏิบัติงานของพนักงาน 
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ที่บรรจุเป็นพนักงานประจ าของ บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส 
อินดัสทรี จ ากัด ซึ่งแบ่งออกเป็น พนักงานฝ่ายผลิต จ านวน 
258 คน และหัวหน้างานฝ่ายผลิต จ านวน 26 คน 
6.3 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
        1) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานฝ่าย
ผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด ท้ังหมดจ านวน 
258 คน โดยใช้หลักการวิจัยของ Naresh K. Malhotra 
(2002, p. 639) ในกรณีที่มีประชากรน้อยกว่า 400 คน ให้
ผู้วิจัยใช้จ านวนประชากรทั้งหมด ก าหนดให้เป็นประชากรที่
ใช้ในการวิจัย ท่ีระดับความเช่ือมั่น 95 เปอร์เซ็นต์ 
        2) ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ หัวหน้างานฝ่ายผลิต ใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดคุณสมบัติของ
ผู้ ให้ข้อมูลหลัก คือ ใช้เกณฑ์หัวหน้างานที่มีระยะเวลา
ปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่า 4 ปี จ านวน 6 คน  
6.4 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
        1 )  แบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรม ประยุกต์และดัดแปลงแบบสอบถามท่านอ่ืน ร่วม
ด้วยประกอบไปด้วย 4 ตอน ดังนี้ ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษารายได้ต่อเดือน ระยะเวลาการท างาน แผนกที่
ปฏิ บั ติ ง านซึ่ ง เ ป็ นค าถ ามปลายปิ ด  ตอนที่  2  เ ป็ น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้ รูปแบบภาวะผู้น าของ
พนักงานฝ่ายผลิต การรับรู้ภาวะผู้น า 3 รูปแบบ ตอนที่ 3 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝา่ย
ผลิต ผลลัพธ์ 2 ด้าน ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
        2 )  แบบสั มภ าษณ์ แบบกึ่ ง โ ค ร งส ร้ า ง  ( Semi-
Structured Interviews) เพื่อให้ได้รายละเอียดของข้อมูล 
โดยเป็นวิธีการสัมภาษณแ์บบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
โดยก าหนดแนวค าถามหลักได้แก่ แนวทางในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส 
อินดัสทรี จ ากัด 
 
6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
คณะผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน

คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน แผนกที่
ปฏิบัติงาน โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อย
ละ ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้รูปแบบภาวะ
ผู้น าของพนักงานฝ่ายผลิต การรับรู้ภาวะผู้น า 3 รูปแบบ 
ตอนที่  3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต ผลลัพธ์ 2 ด้าน ตอนที่ 4 
เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 
ระดับ (5-point Likert Scale) คือ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
และ 5 หมายถึง มากที่สุด โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test 
สถิติ F-test และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  
 
7. ผลการวิจัย 
        1) จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้น ปัจจัยส่วนบุคคล
ของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี 
จ ากัด จ านวน 258 คน พบว่า 
              เพศ ประชากรส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 
188 คน คิดเป็นร้อยละ 72.90 และเพศหญิง จ านวน 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.10 ตามล าดับ 
              อายุ ประชากรส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 18 - 25 
ปี จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 29.10 รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 26 – 35 ปี จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 
ต่อมาคือ อายุระหว่าง 46 – 55 ปี จ านวน 60 คน คิดเป็น
ร้อยละ 23.30 และน้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง 36 - 45 ปี 
จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 21.30 ตามล าดับ 
              ระดับการศึกษา ประชากรส่วนใหญ่คือ วุฒิ
การศึกษาในระดับปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจ านวน 
147 คน คิดเป็นร้อยละ 57.00 และรองลงมา คือ มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.60 ต่อมา คือวุฒิระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จ านวน 48 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.60 และน้อยที่สุดคือ วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.80 ตามล าดับ 
              รายได้ต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 
10,000 – 12,000 บาท จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
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27.10 รองลงมามีรายได้ต่อเดือน 14,001-16,000 บาท 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 26.40 ต่อมารายได้ต่อเดือน
เท่ากัน 2 กลุ่ม คือ รายได้ต่อเดือน 12,001-14,000 บาท 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30  และรายได้ต่อเดือน 
16,0001 บาท ขึ้นไป จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.30  
ตามล าดับ 
              ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ส่วนใหญ่มีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน 1 - 2 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 32.20 
รองลงมา คือมีประสบการณ์ในการท างาน 5 - 6 ปี จ านวน 
63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.40 ต่อมา กลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุด
มีประสบการณ์ ในการท างานเท่ากัน 2 กลุ่ ม  ได้แก่  
ประสบการณ์ในการท างาน 3 - 4 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.70 และ ประสบการณ์ในการท างาน 7 ปี ขึ้นไป  
จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 21.70 ตามล าดับ 
              แผนกที่ปฏิบัติงาน ประชากรส่วนใหญ่มาจาก
แผนกควบคุมคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ จ านวน 87 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.70  รองลงมา แผนกการผลิตขึ้นรูป จ านวน 
46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.80   ล าดับที่ 3  มีจ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากัน จ านวน 2 แผนกได้แก่  แผนกผสมวัตถุดิบ
และเตาหลอม จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 และ
แผนกซ่อมบ ารุงแบบพิมพ์  จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.20 ล าดับที่ 4 แผนกซ่อมบ ารุงเครื่องจักรการผลติ จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 และน้อยที่สุด ได้แก่ แผนก
วิศวกรรม จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 11.60 ตามล าดับ 
        2) ระดับการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท 
ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร 3.62 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของประชากร 0.29 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ยของประชากร 3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ประชากร 0.34 รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของงาน อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร 3.44 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประชากร 0.38 ตามล าดับ 
        3) ระดับการรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าของพนักงานฝ่าย
ผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของประชากร 2.91 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 0.25 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยของประชากร 3.79 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประชากร 0.42  รองลงมาคือ รูปแบบภาวะ
ผู้น าแบบแลกเปลี่ยน อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยของ
ประชากร 3.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร 0.42 
และล าดับสุดท้ายคือ รูปแบบภาวะผู้น าแบบปล่อยตามสบาย 
อยู่ในระดับน้อย มีค่าเฉลี่ยของประชากร 1.84 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของประชากร 0.31 ตามล าดับ  
        4) การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของการรับรู้
รูปแบบภาวะผู้น ามีผลต่อการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่าย
ผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่า Sig มีค่าน้อยกว่าค่า  Sig. ที่
ก าหนดไว้ ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น ามี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
        5) สัมภาษณ์ความคิดเห็นของหัวหน้างานฝ่ายผลิต 
จ านวน 6 คน เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝ่ายผลิต พบว่า มีความต้องการพัฒนาทักษะ
ด้านความเป็นผู้น าและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นอันดับแรก  รองลงมา การพัฒนาด้านความรู้
เกี่ยวกับนโยบาย กฎระเบียบต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน  
และล าดับสุดท้าย คือ การพัฒนาความรู้การใช้งานอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
              จากการวิจัยเรื่อง การรับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด พบ ประเด็นที่
น่าสนใจควรน ามาอภิปรายผล ดังนี้ 
              1) ระดับการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต 
บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด พบว่า มีค่าเฉลี่ยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยที่พบว่าประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส 
อินดัสทรี จ ากัด ได้แก่ ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  
รองลงมาคือ ด้านคุณภาพของงานซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ลิสรา บุญมาเครือและ สุธรรม พงศ์ส าราญ (2559, หน้า 
127) ศึกษาแนวทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
พนักงานบริษัทสยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อส ารวจแรงจูงใจในการ
ท างานของพนักงาน บริษัท สยามซีเกททรานสปอร์ต จ ากัด 
พนักงาน บริษัท สยามซีขนส่ง จ ากัด ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบ
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง การท างานในภาคการขนส่ง ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในผลการด าเนินงานของ 
บริษัท สยามซีเกททรานสปอร์ต จ ากัด เมื่อพิจารณาปัจจัยจูง
ใจแต่ละด้านพบว่าลักษณะงานที่ท า ที่มีค่าที่สุดคือด้านการ
ยอมรับความส าเร็จของงาน ความก้าวหน้าในการท างาน 
และความรับผิดชอบ 
              2 )  ร ะ ดั บ ก า ร รั บ รู้ ภ า ว ะ ผู้ น า ที่ มี ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท 
ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด พบว่า การรับรู้รูปแบบ
ภาวะผู้น าท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทวีศักดิ์ 
อินต๊ะรัตน์ และ บุญฑวรรณ วิงวอน (2559, หน้า 113) การ
รับรู้ภาวะผู้น าและการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อ ผลการ
ด าเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9 ผลการวิจัยพบว่า การ
รับรู้ภาวะผู้น าการจัดการเชิงกลยุทธ์และผลการด าเนินงาน
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย
คือการบริหาร เ ชิ งกลยุทธ์  ผลการวิ เ คราะห์ถดถอย 
ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยส าคัญที่สุดใน
การด าเนินงานตามด้วยการบริหารเชิงกลยุทธ์ซึ่งมีผลต่อการ
ด าเนินงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
              3) แนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด 
พบว่ามีความต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4 
ด้าน ได้แก่ (1) การพัฒนาด้านความรู้ เกี่ยวกับนโยบาย 
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานใน
องค์กร ให้พนักงานรับทราบถึงข้อก าหนดและหลักเกณฑ์ กฏ
ระเบียบในการปฏิบัติงาน (2) การพัฒนาทักษะด้านความ
เป็นผู้น าและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้รับมอบหมาย (3) 
พัฒนาความรู้ เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและ (4) การพัฒนาด้าน
ทักษะที่เกี่ยวกับการใช้งานวัสดุอุปกรณ์การท าเอกสารและ
เครื่องใช้ในส านักงาน  ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิกา พิพัฒนานิมิต (2558, หน้า 
133) การศึกษากลยุทธ์ การพัฒนาสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสินภาค 7 ผลการวิจัย
พบว่า 1) พัฒนาแผนการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 2) เสริมสร้างแรงจูงใจและความมุ่งมั่น 3) จัดตั้ง
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถ 4) 
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ส่งเสริมนวัตกรรม
ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 7) ส่งเสริมพนักงาน 8) พัฒนา
ระบบการจัดบุคลากร มีบริการที่ยอดเยี่ยม มีประสิทธิภาพ 
9) การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีอ านวยความสะดวก
ในการท างานของพนักงาน 10) พัฒนากระบวนการติดตาม
และประเมินสมรรถนะ 11) การปรับก าลังคนให้สอดคล้อง
กับภาระงานของพนักงาน 
9. ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังนี้ 
              1) ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาภาวะผู้น าของ
หัวหน้างาน โดยน าหลักการและแนวคิดทฤษฎีโมเดล ภาวะ
ผู้น าของ Bass and Avolio (1993) ด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจระหว่างหัวหน้างานและพนักงาน ท าเป็นการสร้าง
ความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กร 
              2)  ควรจัดการอบรมเรื่องภาวะผู้น า ให้แก่
พนักงานฝ่ายผลิต ให้มีภาวะผู้น า กล้าคิด และกล้าแสดงออก
ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ช่วยในการพัฒนาองค์กร ส่งเสริมทักษะ
การบริหารจัดการงาน 
              3) ควรพัฒนาระบบการสื่อสารและขั้นตอนการ
ประสานงานที่รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบาย
องค์กรหรือแผนกลยุทธ์ขององค์กร ที่มีการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพการแข่งขันทางธุรกิจ 
              4) ผู้บริหารควรก าหนดลักษณะนโยบายองค์หรือ
แผนกลยุทธ์ขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
พนักงานในองค์กร 
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10. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
              1) การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเพียงการ
รับรู้รูปแบบภาวะผู้น าที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝ่ายผลิตเพียงอย่างเดียว ควรศึกษาถึงตัวแปร
ด้านอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
พนักงานฝ่ายผลิต เช่น แรงจูงใจในการท างาน ค่านิยมการ
ท างาน เป็นต้น 
              2) การวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ให้พนักงานฝ่ายผลิต
เป็นผู้ประเมินภาวะผู้น าของหัวหน้างานงานของแผนกที่
ตนเองปฏิบัติงานอยู่ ส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป ควรให้
หัวหน้างานได้ท าการประเมินภาวะผู้น าของพนักงานใน
แผนกตนเองรับผิดชอบดูแล เพื่อน าข้อมู ลที่ ได้ รับมา
เปรียบเทียบผลการวิจัยที่สมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
 

11. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ ส าหรับ
การให้ค าปรึกษาในการท าวิจัยให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ข อ บ คุ ณ ส า ห รั บ เ พื่ อ น พ นั ก ง า น ฝ่ า ย ผ ลิ ต  บ ริ ษั ท 
ปราจีนบุรีกล๊าสอินดัสทรี จ ากัด ทุกท่านส าหรับการตอบ
แบบสอบถาม และขอขอบคุณบุคคลที่ไม่ไดก้ล่าวนามทุกท่าน 
 
12. เอกสารอ้างอิง 
 ให้เรียงล าดับตามที่ปรากฏในเนื้อเรื่อง และให้เคร่งครัด
กับแบบฟอร์มดังแสดงในตัวอย่างข้างล่างนี้ 
[1] ชนิกา พิพัฒนานิมิต. (2558). กลยุทธ์การพัฒนา   
     สมรรถนะในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารออมสิน   
     ภาค 7. วารสารบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตรและการ 
     สื่อสาร, 10(2), 133. 
[2] ดุจดาว ดวงเด่น. (2558). บริหารหัวหน้างานด้วยแนวคิด 

Productivity.วารสาร Productivity World. 
[3] เดชธวัช ใจมอย. (2558).  คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ  
     ของหัวหน้างานท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการท างาน ของ  
     พนักงาน บริษัท ซีพี-เมจิ จ ากัด. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  
     บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกร. 
[4] ทวีศักดิ์ อินต๊ะรัตน์ และ บุญฑวรรณ วิงวอน. (2559).    
     การรับรู้ภาวะผู้น าและการบรหิารเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อ  

     ผลการด าเนินงานของธนาคารออมสินภาค 9. วารสาร    
     มหาวิทยาลัยราชภฏัล าปาง, 5(1), 113. 
[5] ลิสรา บญุมาเครือและ สุธรรม พงศ์ส าราญ (2559). แนว  
    ทางการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
    บริษัท สยามซีแลนด์ ทรานสปอร์ต จ ากัด. วารสารเกษม 
    บัณฑิต, 17(1), 127. 
[6] Amabile, T.M. et al. (1996). in assessing the work 

environment for creativity. Academy of 
     Management Journal, 39, 1154-1184.  
[7] Bass, B. M. and Avolio, J.B. (1993). Manual for 

the Multifactor Leadership Questionnaire,  Palo 
Alto. California: Consulting Psychologist Press. 

[8] Beach, D.S. (1970). Personnel: The Management 
of People at Work. New York: MacMillan”. 

[9] Bovee, L. C. (1993). Management. New York: 
McGraw-Hill. 

[10] Dale S.Beach. (1980). Personnel The 
Management of People at Work. New York:  

     MacMillan Publishing Co. 
[11] Herbert Heneman III et. als. (1983). 

Personel/Human Resource Management Illinois.  
     Richard D. Irwin. 
[12] John H. Harvey, William P. Smith. (1997). Social 

Psychology : An Attributional Approach. Saint 
Louis: The C.V. Mosby Company. 

[13] Schultz, D.P., Schultz, S.E. (2006). Psychology 
and work today. New Jersey: Prentice Hall. 

[14] Naresh K. Malhotra. (2002). Basic Marketing 
Research. New Jersey: Prentice-Hall  

     International. 

508



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

ID029 

สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
Desirable Core Competency of Employee for Islamic Cooperative in 

5 Southern Border Provinces. 
 

อิดริส องสารา1, เจษฎา นกน้อย2   และ วรรณภรณ์ บริพันธ2์ 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สาขาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2อาจารย์ประจ าหลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
*E-mail: deh.id6259@gmail.com 

 

Idris Ongsara 1*, Chetsada Noknoi 2 and Wanaporn  Boripunt 2 

1 Master of Business Administration, majoring in Business Management at Thaksin University 
2 Majoring in Business Management at Thaksin University  

*E-mail: deh.id6259@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน5
จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร 2)ศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร 3)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม กับความคิดเห็น
ต่อสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสหกรณ์
อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 210 ตัวอย่าง จากตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie& Morgan) เครื่องมือ
การวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  F-test และค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 30-37 ปี ซึ่งอยู่ในช่วง รุ่น Gen Y มีรายได้ต่อเดือน 9,001-
15,000 บาท มีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีภูมิล าเนา อยู่จังหวัดปัตตานี และสังกัดสหกรณ์อิสลาม
อิบนูอัฟฟาน จ ากัด กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามภาพรวมในระดับมาก สมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดบัมากและด้านท่ีได้มากท่ีสดุ คือ ด้าน
ความรู้หลักชารีอะฮ์  ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะหลักท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล บุคลากรที่มีเพศ อาย ุรายได้ต่อเดือนประสบการณ์ท างาน และภูมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าบุคลากรที่มีเพศ ประสบการณ์ท างาน และภูมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมใน
สหกรณ์อิสลามแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญ 0.05 และผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม
กับสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง ใน
ทิศทางเดียวกัน มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

ค าหลัก  สมรรถนะหลัก, สหกรณอ์ิสลาม, 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้
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Abstract 
The objectives of this research were 1)to compare the core desirable competency of Islamic 

Cooperative personnel in 5 southern border provinces as classified by personal factors. 2) to compare the 
Islamic Cooperative behavior as classified by personal factors. 3) to study the relationship between Islamic 
Cooperative behavior and core desirable competency of Islamic Cooperative personnel in 5 southern border 
provinces. A sample of 210 were Islamic Cooperative personnel in 5 southern border provinces taken from 
using the table of Krejcie and Morgan. The research instrument and statistical data were analyzed by 
questionnaire using frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient. 

The research found that: most of participants were male with 30-37 years old which says during 
their Gen Y. Their salary was around 9,001-15,000 Baht and almost 1-5 years of working experience. Most of 
them were married and live in Pattani province. Also, there were working in Ibnu Affan Islamic Cooperative 
ltd. On the other hand, the overall rating of the Islamic cooperative behavior was agreed at the high level 
for personal behavior. The core desirable competency of personnel in Islamic cooperative in 5 southern 
border provinces was agreed at the high level especially on the knowledge of Islamic Law. Therefore, the 
result of the analysis of compare the core desirable competency of Islamic Cooperative personnel in 5 
southern border provinces as classified by personal factors of personnel found that personnel who differ in 
gender, age, salary, working experience and hometown  had the opinion significantly different at 0.05. 
Furthermore, the result of comparative analysis of behaviors in Islamic cooperatives classified by personal 
factors of personnel which different  in gender, working experience and hometown, had the opinion 
significantly different at 0.05.However, the results of the analysis of the relationship between behavior in 
the Islamic cooperative and the desirable competencies of the personnel of the Islamic cooperative in the 
5 southern border provinces were found to be relationships had the opinion statistical significant different 
at 0.05. 
Keywords:   Core Competency, Islamic Cooperative, 5 Southern Border Provinces. 
 
1. บทน า 
 ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่ส่งเสริมให้ท าธุรกิจท ามา
ค้าขายอย่างสุจริต และห้ามในเรื่องดอกเบี้ย สถาบันการเงิน
จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส าคัญเรื่องการงดซึ่งดอกเบี้ย 
จึงเกิดสถาบันการเงินอิสลามขึ้น ปัจจุบันสถาบันการเงิน
อิสลามเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ อาทิเช่น ธนาคารอิสลาม 
ประกันภัยตะกาฟูล การลงทุนหุ้นอิสลาม และสหกรณ์
อิสลาม เนื่องจากเป็นการตอบโจทย์ นักลงทุนหลายๆ กลุ่มที่
สนใจการลงทุนและการท าธุรกิจที่เป็นรูปแบบอิสลามอย่าง
แท้จริง 
 สหกรณ์อิสลามเป็นรูปแบบหนึ่งของสถาบันการเงิน

อิสลามที่มีผู้คนให้ความสนใจจ านวนมากเนื่องจากเข้าถึง
ประชาชนในชุมชนซึ่งมีการใช้บริการจ านวนมากเพราะให้
ผลตอบแทนสูง และสะดวกในการขอสินเช่ือ จนหลายๆ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนหันมาให้ความส าคัญกับ
สหกรณ์อิสลามที่มีทรัพย์สินเป็นเงินสดซึ่งมีสภาพคล่องสูง  
แต่สหกรณ์อิสลามต้องสะดุดกับอุปสรรคหลายๆอย่างโดย
อุปสรรคส่วนใหญ่ เกิ ดมาจากบุคลากรที่ ไม่มีความรู้
ความสามารถด้านการเงินอิสลาม และสมรรถนะหลักของ
บุคลากรที่มีอยู่ไม่ได้ตอบสนองเท่าที่ควร ทั้งๆที่ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) 
[1] เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและยึด “คน” เป็น
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ศูนย์กลางในการพัฒนา (ส านักนายกรัฐมนตรี) องค์กรที่จะ
ประสบความส าเร็จได้นั้น ควรเป็นองค์กรที่ให้ความส าคัญ
เรื่องทุนมนุษย์ (Human Capital) ทั้งสิ้นทั้งนี้เพราะปัจจัย
ส าคัญหนึ่งที่หลากหลายองค์กรต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามี
ความส าคัญยิ่งคือ “คน” หรือทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กร 
(เจษฎา นกน้อย. 2554) [2] เป็นผลท าให้องค์กรหลายแห่ง
ต้องมีการทบทวน และวิเคราะห์บทบาทขององค์การให้มาก
ขึ้น (ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร. 2555) [3] 
 สหกรณ์อิสลามได้รับความสนใจจากประชากรในพื้นท่ี 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก และพื้นที่ดังกล่าวมี
จ านวนประชากรทั้งสิ้น 3,721,744 คน ซึ่งแยกเป็นประชากร
ชาย 1,834,232 คน และประชากรหญิง1,887,512คน ส่วน
ใหญ่ร้อยละ 70.99 นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 28.10 นับ
ถือศาสนาพุทธ และอีกร้อยละ 0.91 นับถือศาสนาอื่นๆ 
(คริสต์/ฮินดู) มีเอกลักษณ์ทางสังคมและวิถีประชาชนที่
แตกต่างจากพื้นที่ส่วนอื่นๆของประเทศ (ส านักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน.2560) [4] จึงเป็นที่
น่าสนใจในการศึกษาครั้งนี ้  
 การได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้าน
กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์อิสลามนั้น จ าเป็นต้องเริ่มตั้งแต่
การวางแผน การก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากร ซึ่ง
พบว่ า  มีสมรรถนะบางประการที่ ช่ วยในการก าหนด
ความสามารถของบุคลากรส าหรับสหกรณ์อิสลาม มีความ
แตกต่างไปจากสหกรณ์ทั่วไปดังนั้นงานวิจัยฉบับนี้จึงมุ่งเน้น
ไปเติมเต็มในการก าหนดสมรรถนะหลักของบุคลากรให้กับ
สหกรณ์อิสลาม โดยการสร้างกรอบแนวคิด เพื่อท าความ
เข้าใจสมรรถนะที่พึงประสงค์หลักของบุคลากรสหกรณ์
อิสลามเพื่อใช้ในการสรรหาและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้
เคลื่อนองค์กรอย่างสหกรณ์อิสลามได้ดียิ่งข้ึน 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร 
 2.2เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์
อิสลาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร 
 2.3เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม กับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ

หลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
3. การด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากร (Population)   
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือบุคลากรสหกรณ์
อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน 459 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   คือบุคลากร
สหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวน 210 คนโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์
แกน  (Krejcie& Morgan) เ นื่ อ งจากประชากรที่ ใ ช้ ใน
การศึกษาค่อนข้างน้อย 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม จ านวน 210 ชุด โดยแต่ละชุดจะประกอบด้วย 
3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมในสหกรณ์
อิสลาม ทั้งระดับบุคคล ระดับกลุม่ และระดับองค์กร 
 ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลกัท่ีพงึ
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.3.1 ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้
ในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.3.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพื่อมา
ปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามสมบูรณ์และเที่ยงตรงมาก
ยิ่งข้ึน 
 3.3.3 น าแบบสอบถามมาด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขแลว้
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
 3.3.4 น าแบบสอบถามที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบแล้วมา
หาดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Congruency) โดย
คัดเลือกเฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง มีค่า
ตั้งแต่ .05 ขึ้นไปมาใช้  
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 3.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลอง
ใช้ (Try out) โดยท าการทดลองใช้กับกลุ่มที่ ไม่ ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ พนักงานสหกรณ์อิสลาม จังหวัดกระบี่ จ านวน 
30 ตัวอย่าง 
 3.3.6 ห า ค่ า ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น  ( Reliability) ข อ ง
แบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า ของคอนบราค 
(กัลยา วานิชย์บัญชา.2550, 34-35) [5] โดยมีเกณที่0.7 จึง
ยอมรับแบบสอบถามดังกล่าว 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 3.4.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนและความสมบูรณ์ของการตอบ
แบบสอบถาม ส าหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ผู้วิจัยจะ
กลับไปเก็บข้อมูลใหม่อีกครั้ง  
 3.4.2 การลงรหัส (Coding) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์มาลงรหัสตามล าดับ 
 3.4.3 การประมวลผลข้อมูล (Data Processing) ผู้วิจัย
น าแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัสเรียบร้อยแล้วมาบันทึกลง
ในเครื่องคอมพิวเตอร์และประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows                
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ 
 3.5.2 ข้อมูลพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม วิเคราะห์
ข้อมูลโดยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.5.3 ข้อมูลสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากร
สหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 3.5.4 การศึกษาความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรโดยการ
ทดสอบค่าท ี(t-test) ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 กลุม่ 
และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย

มากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่างจะท าการทดสอบการ
เปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยวิธีการ 
Least Significant Difference (LSD) 
 3.5.5 การศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์
อิสลามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการทดสอบค่าที (t-test) ส าหรับการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่ม และทดสอบค่าเอฟ (F-test) ส าหรับการเปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม กรณีพบความแตกต่างจะท าการทดสอบ
การเปรียบเทียบพหุคูณ (Multiple Comparison) ด้วยวิธีการ 
Least Significant Difference (LSD) 
 3.5.6 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
หลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยใช้สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน 
( Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
ซึ่ งมีค่ า -1 ≤ r ≤1 โดยมี เกณฑ์การแปลผลสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
3.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
4.ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
สหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.รายได้ต่อเดือน 
4.ประสบการณ์ท างาน 
5.สถานภาพ 
6.ภูมิล าเนา 
7.สังกัดสหกรณ์ 

 

สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์
ของบุคลากร 

สหกรณ์อิสลาม 
ใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ 
1.ความมุ่งมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ 
2.การท างานเป็นทีม 
3.ความรู้ด้านหลักชารีอะฮ์ 
4.การพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
5.การบริการที่ดี 

 

พฤติกรรมในสหกรณ์
อิสลาม 

1.ระดับบุคคล 
2.ระดับกลุ่ม 
3.ระดับองค์การ 
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เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน ประสบการณ์ท างาน สถานภาพ 
ภูมิล าเนา และสังกัดสหกรณ์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 30-37 ปี ซึ่ง
อยู่ในช่วง รุ่น Gen Y มีรายไดต้่อเดือน 9001-15,000 บาท มี
ประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีภูมลิ าเนา 
อยูใ่นจังหวัดปัตตานี และสังกัดสหกรณ์อิสลามอิบนูอัฟฟาน 
จ ากัด 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม 
ตารางที่ 1ระดับความคดิเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม 

ที่ พฤติกรรมในสหกรณ์
อิสลาม 

ค่าเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 

1 
2 
 
3 

พฤติกรรมระดับบุคคล 
พฤติกรรมระดับกลุ่ม 
(แผนก/สาขา) 
พฤติกรรมระดับองค์กร 

3.93 
3.81 

 
3.91 

0.50 
0.61 

 
0.65 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 โดยรวม 3.88 0.47 มาก 

 จากตารางที่  1 บุคลากรมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรรมใน

สหกรณ์อิสลามในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.88) เมื่อพิจารณา

รายข้อพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรรมในทุกด้านอยู่ใน

ระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ พฤติกรรมระดับ
บุคคล ( x = 3.93) พฤติกรรมระดับองค์กร ( x = 3.91) และพฤติกรรม
ระดับกลุ่ม (แผนก/สาขา)   ( x = 3.81) 

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของ
บุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของ
บุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

ที่ สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์
ของบุคลากรสหกรณ์อิสลาม 

ใน 5 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 

ค่าเฉลี่ย ค่าความ

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

 

1 
2 
3 
4 
 
5 

ความมุ่งมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ 
การท างานเป็นทีม 
ความรู้ด้านหลักชารีอะฮ ์
การพัฒนาตนเองอยา่ง
ต่อเนื่อง 
การบริการที่ดี 

4.18 
4.14 
4.27 
3.89 
4.23 

0.62 
0.63 
0.62 
0.65 
0.64 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 โดยรวม 4.14 0.54 มาก 

 
 จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์

ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  ( x = 4.14) เมื่อพิจารณารายด้านแล้วพบว่า ทุกด้านอยู่
ในระดับมาก เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรู้
ด้านหลักชารีอะฮ์ ( x = 4.27) การบริการที่ดี ( x = 4.23) ความมุ่งมั่น

สู่ผลสัมฤทธิ์ ( x = 4.18) การท างานเป็นทีม ( x = 4.14) และการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ( x = 3.89) 

4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้แตกต่างกัน 
ตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน บุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์
อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างกัน 
 

ปัจจัย
ส่วน

บุคคล 

เพศชาย เพศหญิง t Sig 

x  S.D. x  S.D. 

เพศ 4.24 0.43 3.95 0.67 3.62 0.00** 

**=นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

 จากตารางที่ 3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีเพศต่างกันความคิดเห็นต่อ
สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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ตารางที่ 4 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์
ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้จ าแนกตาม 
อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ท างาน สถานภาพ ภูมิล าเนา 
และสังกัดสหกรณ์ 
 

ที่ ปัจจัย
ส่วน

บุคคล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

d SS MS F Sig 

1 อายุ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
205 
209 

4.11 
58.07 
62.18 

1.03 
0.28 

3.63 0.02* 

2 รายได้
เฉลี่ย
ต่อ
เดือน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
205 
209 

4.55 
57.62 
62.18 

1.14 
0.28 

4.05 0.02* 

3 ประสบ
ก า ร ณ์
ท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
204 
209 

5.98 
56.21 
62.18 

1.19 
0.28 

4.34 0.01* 

4 สถาน 
ภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
207 
209 

1.32 
60.87 
62.18 

0.65 
0.29 

2.24 0.20 

5 ภูมิล าเ
นา 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
205 
209 

5.29 
56.89 
62.18 

1.32 
0.28 

4.77 0.00** 

6 สังกัด
สหกร
ณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

9 
200 
209 

0.87 
61.31 
62.18 

0.09 
0.31 

0.32 0.91 

*=นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
**=นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 
 จากตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ท างาน และภูมิล าเนาต่างกันความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
หลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ขณะที่กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพ และ
สังกัดสหกรณ์แตกต่างกันให้ความส าคัญกับการก าหนดสมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐาน บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่าง
กัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามแตกต่างกัน 
ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐานบุคลากรที่มีเพศแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามในแตกต่างกัน 
 

ปัจจัยสว่น
บุคคล 

เพศชาย เพศหญิง t Sig 

x  S.D. x  S.D. 
เพศ 3.94 0.36 3.77 0.62 2.42 0.04* 

*=นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 

ตารางที่ 6 ผลการศึกษาความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม
จ าแนกตาม อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ท างาน สถานภาพ 
ภูมิล าเนา และสังกัดสหกรณ์ 
 

ที่ ปัจจัย
ส่วน

บุคคล 

แหล่งความ
แปรปรวน 

d SS MS F Sig 

1 อายุ ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
205 
209 

0.67 
46.25 
46.93 

0.17 
0.22 

0.75 0.45 

2 รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
205 
209 

1.75 
45.18 
46.93 

0.43 
0.22 

1.98 0.20 

3 ประสบกา
รณ์ท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

5 
204 
209 

5.05 
41.88 
46.93 

1.01 
0.20 

4.92 0.00** 

4 สถาน 
ภาพ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

2 
207 
209 

0.03 
46.90 
46.93 

0.01 
0.23 

0.08 0.93 

5 ภูมิล าเนา ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

4 
205 
209 

6.33 
40.60 
46.93 

1.58 
0.19 

7.99 0.00** 

6 สังกัด
สหกรณ์ 

ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

9 
200 
209 

3.22 
43.70 
46.93 

0.35 
0.21 

1.64 0.10 

*=นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
**=นัยส าคัญที่ระดับ 0.01  
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จากตารางที่  6 พบว่ า กลุ่ มตั วอย่ า งที่ มีปั จจั ยส่ วนบุ คคลด้ าน
ประสบการณ์ท างาน และภูมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ในสหกรณ์อิสลามแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 

4.6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
หลักที่ พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน  5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตารางที่ 7 ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อพฤติกรรม
ในสหกรณ์อิสลามกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 

 
พฤติกรรมใน

สหกรณ์
อิสลาม 

สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากร 
สหกรณ์อิสลาม 

ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

r ระดับ
ความสัมพันธ ์

ทิศทาง Sig. 

1.พฤติกรรม
ระดับบุคคล 
2.พฤติกรรม
ระดับกลุ่ม 
3.พฤติกรรม
ระดับองค์กร 

 
0.56 
 
0.52 
 
0.63 

 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับปานกลาง 

 
ระดับปานกลาง 

 
เดียวกัน 
 
เดียวกัน 
 
เดียวกัน 

 
0.00** 
 
0.00** 
 
0.00** 

โดยรวม 0.72 ระดับสูง เดียวกัน 0.00** 

**=นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ใน
ภาพรวม พบว่าค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง ( r= 0.72) ทิศทาง
เดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พฤติกรรม
ในสหกรณ์อิสลาม ทุกระดับ มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และมี
ทิศทางเดียวกัน โดยเรียงล าดับตามค่าความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย
ได้ดังนี้ พฤติกรรมระดับองค์กรพฤติกรรมระดับบุคคล และ พฤติกรรม
ระดับกลุ่ม 

 
5. สรุปผล 
 1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 30-37 ปี 
ซึ่งอยู่ ในช่วง รุ่น Gen Y มีรายได้ต่อเดือน 9001-15,000 

บาท มีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มี
ภูมิล าเนา อยู่ในจังหวัดปัตตานี และสังกัดสหกรณ์อิสลาม
อิบนูอัฟฟาน จ ากัด 
 2.ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามใน
ภาพรวม ส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากคือพฤติกรรมระดับ
บุคคล พฤติกรรมระดับบุคคลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยคือ การลากิจเท่าที่มีเหตุจ าเป็น พฤติกรรมระดับกลุ่มที่
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยคือ มีการช่วยเหลือกันในทีม 
พฤติกรรมระดับองค์กรที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นด้วยคือ 
สหกรณ์มีการท าแผนระยะสั้น และระยะยาว 
 3.ความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของ
บุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ใน
ภาพรวมส่วนใหญ่เห็นด้วยในระดับมากซึ่งเห็นด้วยในระดับ
มากในด้านความรู้หลักชารีอะฮ์  ส่วนสมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ด้านความมุ่งมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยคือ ความจงรักภัคดีต่อสหกรณ์ สมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ด้านการท างานเป็นทีมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยคือ  การช่วยเหลือเกื้อกูลภายในทีม สมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ด้านความรู้หลักชารีอะฮ์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยคือ มีความซื่อสัตย์สุจริต สมรรถนะหลักที่พึงประสงค์
ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยคือ  การพัฒนาการด้านความรู้ และสมรรถนะหลักที่
พึงประสงค์ด้านการบริการที่ดี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็น
ด้วยคือ การบริการที่ดีต่อสังคม 
 4.ผลการทดสอบสมมติฐาน บุคลากรที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้แตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ท างาน และ ภูมิล าเนา ต่างกัน
ให้ความคิดเห็นเต่อสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากร
สหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.ผลการทดสอบสมมติฐาน บุคลากรที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์
อิสลามแตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ประสบการณ์
ท างาน และภูมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมใน
สหกรณ์อิสลามแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
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0.05 
 6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
หลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
หลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมพบว่า ค่าความสัมพันธ์ค่อนข้าง
สูง 
 
6. อภิปรายผล  
 ผลการศึกษาสมรรถนะหลักท่ีพึงประสงค์ของบุคลากร
สหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อภิปรายผลได้
ดังนี้  
 1.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร
สหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พบว่าบุคลากรที่
มีเพศต่างกันส่งผลต่อระดับความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักท่ี
พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน  5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ งานวิจัย ของปภาวรินทร์ 
เกิดความสุข (2555: 106-107) [6] ซึ่งศึกษาการจัดการ
ความรู้มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของพนักงาน กรณีศึกษา 
ธนาคารออมสินส านักงานช่ัวคราวเรวดี ที่พบว่าเพศ ไม่มี
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยในปัจจัยด้านสมรรถนะของ
พนักงานธนาคารออมสินอาจจะเป็นเพราะบริบทของรูปแบบ
การด าเนินงานของอิสลามที่เพศมีความละเอียดอ่อน และ
จากการวิจัยช่วงอายุของบุคลากรอิสลามส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 
Generation Y เป็นกลุ่มคนที่มีพลังในตัวเองมาก ชอบคิด
นอกกรอบ  พวกเขามีความมั่นใจในตัวเองสูง  คนกลุ่มนี้ล้วน
มีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานในโลกยุคไร้
พรมแดนเช่นในปัจจุบัน  ทั้งพวกเขายังเป็นพวกท่ีชอบพัฒนา
ตนเองอยู่เสมออีกด้วย (โฮมบายเออร์ไกด์. 2560. สืบค้นเมื่อ
วันที่ 17 ตุลาคม 2560 จาก https://www.home.co.th/ 
hometips/detail/82294-7) [7] สหกรณ์สามารถพัฒนา
กลุ่มคนเหล่านี้ได้อีกและสอดคล้องกับสมรรถนะหลักที่พึง
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
 2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อพฤติกรรมใน

สหกรณ์อิสลาม พบว่าความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์
อิสลามให้ความส าคัญกับการลากิจเท่าที่มีเหตุจ าเป็น เป็น
เพราะการลากิจมีจ านวนวันจ ากัด  และมีผลต่อการ
ประเมินผลงานประจ าปี พฤติกรรมระดับกลุ่ม คือพฤติกรรม
ในมีการช่วยเหลือกันในทีมถูกให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก
เป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กรถูกหล่อหลอมมาเป็นแบบ
ดังกล่าว พฤติกรรมระดับองค์กรที่ให้ความส าคัญเป็นอย่าง
มาก คือ สหกรณ์มีการท าแผนระยะสั้น และระยะยาวซึ่งเป็น
เหมือนกันทุกสหกรณ์ ซึ่งสอดคล้องกับณัฐฏพันธ์ เขจรนันทน์
(2551: 30-31) [8]ที่กล่าวว่ากระท าของบุคคลในองค์การ 
และผลกระทบของพฤติกรรมนั้นส่งผลต่อการแสดงออกของ
องค์กร  
 3.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลกั
ที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญ
กับความรู้ด้านหลักชารีอะฮ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  
อักบาดา (Agbada 2012: 75-76) [9] ได้ศึกษาความสามารถ
หลักและการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเ งินทุนของ
ธนาคารในประเทศไนจีเรีย ซึ่งได้ผลการศึกษาว่าสมรรถนะ
หลักที่เป็นแรงขับให้กับบุคลากรของธนาคารไนจีเรีย คือ 
ความรู้  ทั กษะ  และทั ศนคติ  และงานวิ จั ย วี โ ซ เ ร ค 
(Wieczorek. 2015:105-113) [10] ได้ศึกษาการจัดการ
ความสามารถของพนักงานในภาคธนาคาร ในประเทศ
โปแลนด์ การบริหารจัดการความสามารถในธนาคารภาคใน
โปแลนด์  และสอดคล้องกับทฤษฎีภู เขาน้ าแข็ง (The 
Iceberg Model) ของแมคคลีแลนด์ (McClelland) โดย
ความรู้จะถูกจัดอยู่ในส่วนท่ีวัดได้ และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เห็นด้วยคือ มีความซื่อสัตย์สุจริตกลุ่มตัวอย่างที่เน้นหนักด้าน
หลักชารีอะฮ์ ให้ความส าคัญในเรื่อง ความซื่อสัตย์สุจริต  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสาริสา  จันทรสาขา, เกียรติพงษ์ มี
เพียร และสิทธิชัย ตันศรีสกุล (2554: 1049) [11] ได้ศึกษา
สมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ทางด้าน
การเงินและพัสดุของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งพบว่า
สมรรถนะที่ส าคัญ ในการปฏิบัติงานด้าน การเงินและพัสดุ 
คือการปฏิบัติงานอย่างจริยธรรม ซื่อสัตย์  สุจริตและ
สอดคล้องกับ ศรันญา อรุณภู่ (2557:98-99) [12]ที่ศึกษา
สมรรถนะที่พึ งประสงค์ของผู้ประกอบการที่ประสบ
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ความส าเร็จในธุรกิจการบริการของบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส 
จ ากัดพบว่าระดับความเหมาะสมที่มากที่สุดที่ผู้เช่ียวชาญ
เลือก มี 3 ข้อ ได้แก่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและ 
จริยธรรมและมีวินัยในตนเอง 
 4. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักท่ีพึง
ประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้แตกต่างกันพบว่าแตกต่างกัน5 ปัจจัย คือ เพศ อายุ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประสบการณ์ท างาน และ ภูมิล าเนา 
เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ด้านอายุส่วนใหญ่คือ อายุ 
20-29 ปีที่แตกต่างกับช่วงอายุกลุ่ม อื่น ด้านรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน คือ ช่วง 5,000-9,000บาท ที่แตกต่างจากกลุ่มอื่น ด้าน
ประสบการณ์ท างาน คือ ช่วง 16-20 ปี ที่มีความเห็นกลุ่มอื่น  
และด้านภูมิล าเนา คือ จังหวัดนราธิวาส ท่ีมีความเห็นต่าง
จากกลุ่มอื่นเ ช่นกัน จากข้อมูลข้างต้น กลุ่มที่มั กจะมี
ความเห็นต่างจากกลุ่มอื่นอาจมีผลมาจากพฤติกรรมที่
แตกต่าง ส่งผลให้ความคิดเห็นต่อสมรรถหลักที่แตกต่างกัน 
ซึ่ งจะสอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานที่  2 และ
สมมติฐานที่ 3 หมายความว่า ปัจจัยข้างต้นที่มีความเห็น
แตกต่างจากกลุ่มอื่นจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนต่อสหกรณ์
อิสลาม ซึ่งทางสหกรณ์อิสลามต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
 5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 บุคลากรที่มีปัจจัย
ส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมใน
สหกรณ์อิสลามแตกต่างกัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างคือ เพศ 
ประสบการณ์ท างาน และภูมิล าเนาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามแตกต่างกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาเพศ 
ประสบการณ์ท างาน แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมการท างานท่ีแตกต่างกันเมื่อทดสอบความแตกต่าง
รายคู่  ด้านประสบการณ์ท างาน คือ ช่วง 16-20 ปี ที่มี
ความเห็นแตกต่างจากกลุ่มอื่น  และด้านภูมิล าเนา คือ 
จังหวัดนราธิวาส ท่ีมีความเห็นต่างจากกลุ่มอื่นเช่นกัน จาก
ข้อมูลข้างต้น กลุ่มที่มักจะมีความเห็นต่างจากกลุ่มอื่นมีผลมา
จากมีความเห็นในการก าหนดสมรรถนะหลักที่แตกต่างกัน 
อาจมีเหตุมาจากมีความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์ที่
แตกต่างกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
และสมมติฐานที่ 3 หมายความว่า ปัจจัยข้างต้นที่มีความเห็น
แตกต่างจากกลุ่มอื่นจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนต่อสหกรณ์

อิสลาม ซึ่งทางสหกรณ์อิสลามต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
 6. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามกับความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
หลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามกับสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์
ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน   5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ความสัมพันธ์พบว่า ค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างสูง  และมี
ทิศทางเดียวกัน ถ้ากลุ่มตัวอย่างให้ค่าระดับความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมในสหกรณ์มาก ก็จะให้ค่าการก าหนดสมรรถหลักที่
พึงประสงค์มากเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของสิทธิเดช 
นาคะเกตุ (2559: 99-109) [13] ได้ศึกษาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย พบว่า สมรรถนะ
หลักของพนักงานมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยอยู่ในระดับสูงและ
อยู่ในทิศทางเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า สมรรถนะหลักจะมี
ความสัมพันธ์ทั้งพฤติกรรม และการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กร 
7.ข้อเสนอแนะ  
 7.1ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  
 1.จากผลการวิจัย ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุ 30-
37 ปี ซึ่งอยู่ ในช่วง รุ่น Gen Y มีรายได้ต่อเดือน 9,001-
15,000 บาท มีประสบการณ์ท างาน 1-5 ปี สถานภาพสมรส
แล้ว มีภูมิล าเนา อยู่ ในจังหวัดปัตตานี และสังกัดสหกรณ์
อิสลามอิบนูอัฟฟาน จ ากัด ดังนั้น ฝ่ายแผนและนโยบายของ
สหกรณ์อิสลามควรน าผลการวิจัยนี้ ไปใช้ในการวางแผน
นโยบายเรื่องความก้าวหน้าในสายงานอาชีพ โดยเฉพาะด้าน
ค่าจ้างและเงินเดือน ท าได้โดยการแสดงแผนผังการปรับ
เงินเดือนตามผลงานที่ได้จากการประผลประจ าปี เนื่องจาก
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นบุคลากรรุ่นใหม่ ที่เพิ่งเริ่มต้น
ท างาน 
 2.จากผลการวิจัย ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม พบว่า บุคลากร
มีความคิดเห็นต่อพฤติกรรรมในสหกรณ์อิสลาม ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากโดยความคิดเห็นต่อพฤติกรรรมในสหกรณ์
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อิสลามระดับบุคคล คือ ลากิจเท่าท่ีมีเหตุจ าเป็นเท่านั้น ความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรรมในสหกรณ์อิสลามระดับกลุ่ม คือ การ
ช่วยเหลือกัน ความคิดเห็นต่อพฤติกรรรมในสหกรณ์อิสลาม
ระดับองค์กร คือ สหกรณ์มีการท าแผนระยะสั้น และระยะ
ยาว ดังนั้นฝ่ายบุคคลของสหกรณ์อิสลามควรน าผลการวิจัยนี้ 
โดยให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการวางแผนงานประจ าปี
ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นลักษณะการน าเสนอแผนงานจากล่างขึ้น
บน เพื่อการพัฒนาสหกรณ์อิสลามต่อไป 
 3.จากผลการวิจัยตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สมรรถนะหลักท่ีพึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณอ์ิสลามใน 5 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม ให้ความส าคัญกับความรู้
ด้านหลักชารีอะฮ์และเมื่อพิจารณารายด้านจะให้ความส าคัญ 
ดังนี้ ด้านความมุ่งมั่นสู่ผลสัมฤทธิ์ คือ ความจงรักภัคดีต่อ
สหกรณ์ ด้านการท างานเป็นทีม คือ การช่วยเหลือเกื้อกูล
ภายในทีมด้านความรู้หลักชารีอะฮ์ คือ มีความซื่อสัตย์สุจริต
ด้านการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คือ การพัฒนาการด้าน
ความรู้ ด้านการบริการที่ดี คือ การบริการที่ดีต่อสังคม ดังนั้น
ฝ่ายฝึกอบรมหรือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสหกรณ์
อิสลาม ควรน าผลการวิจัยนี้ ไปใช้ได้โดยการฝึกอบรมหรือให้
ความรู้และตระหนักถึงสมรรถนะหลักที่บุคลากรทุกคนต้องมี
ทั้ง 5 ด้าน 
 4.ผลจากการศึกษาสมมติฐานข้อที่  1 บุคลากรที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสมรรถนะ
หลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้แตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มปีัจจัยส่วน
บุคคลต่างกันความคิดเห็นต่อสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์
ของบุคลากรสหกรณ์อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
แตกต่างกัน 5 ปัจจัย คือ เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
ประสบการณ์ท างาน และ ภูมิล าเนา อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นสหกรณ์อิสลามควรน าผลการวิจัยนี้ 
ไปใช้ในการประเมินบุคลากรช่วงปรับเปลี่ยนโยกย้ายซึ่ง
สามารถประเมินจาก เพศที่เหมาะสม อายุความอาวุโส 
ประสบการณ์ท างาน และภูมิล าเนาที่เหมาะสม 
  5.ผลจากการศึกษาสมมติฐานข้อที่ 2 ผลการทดสอบ
สมมติฐาน บุคลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามแตกต่างกันกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมีความคิดเห็นต่อ

พฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามแตกต่างกัน 3 ปัจจัย คือ เพศ 
ประสบการณ์ท างาน และภูมิล าเนาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สหกรณ์อิสลามควรน าผลการวิจัยใช้ประโยชน์
ในด้านของการสรรหาบุคลากร เมื่อผู้สมัครงาน ที่มี คือ เพศ 
ประสบการณ์ท างาน และภูมิล าเนา แตกต่างกันจะส่งผล
ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์อิสลามที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นจึงต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีเพศ ประสบการณ์ และ
ภูมิล าเนาใกล้เคียงกับบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อที่จะรักษา
วัฒนธรรมองค์กรไว้ดังเดิม 
 6.ผลจากการศึกษาสมมติฐานข้อที่ 3 ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นต่อพฤติกรรมในสหกรณ์
อิสลามกับสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากรสหกรณ์
อิสลามใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในภาพรวมจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ค่าความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูงอย่างมี
นัยส าคัญ 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ความคิดเห็นต่อ
พฤติกรรมในสหกรณ์อิสลาม ทุกระดับ มีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลาง และมีทิศทางเดียวกัน โดยเรียงล าดับตามค่า
ความสัมพันธ์ ได้ดังนี้ พฤติกรรมระดับองค์กรพฤติกรรม
ระดับบุคคล และ พฤติกรรมระดับกลุ่มเมื่อพฤติกรรมทั้ง
ระดับมีค่ามากขึ้น การให้ความส าคัญกับสมรรถนะหลักยิ่ง
มากขึ้น ผู้บริหารของสหกรณ์อิสลามที่ต้องการปรับเปลี่ยน
สมรรถนะหลักของบุคลากรให้ดีขึ้ นควร เริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั่นเอง 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษาสมรรถนะหลักที่พึงประสงค์ของบุคลากร
สหกรณ์อิสลามนอกจากพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  
เพราะสหกรณ์อิสลาม มีหลากหลายพื้นท่ี  
2.ควรศึกษาสมรรถนะอื่นๆโดยเฉพาะด้านทักษะ 
3.ควรศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะอื่นๆเช่น แผนก
งาน ต าแหน่งงาน ในสหกรณ์อิสลาม  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว 
จ้ากัด ที่ส่งผลกระทบต่อการช้าระหนี้เงินกู้ 2) ผลกระทบต่อการช้าระหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว 
จ้ากัด และ 3) แนวทางพัฒนาการช้าระหนี้เงินกู้ที่เหมาะสมกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด ประชากรที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด จ้านวน 1,737 คน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง จ้านวน 
330 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่า F-test 

ผลการศึกษา พบว่า สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 46 -55 ปี จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน 4–6 คน 
ระดับการศึกษาประถมศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 6–10 ปี จ้านวนเงินที่กู้ 50,001–100,000 บาท รายได้ในครัวเรือน 
300,001–400,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน 5,000–10,000 บาท  คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ส่งผลกระทบ
ต่อการช้าระหนี้เงินกู้ พบว่า จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายได้ในครัวเรือน และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน 
มีผลต่อการช้าระหนี้เงินกู้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ เพศ อายุ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และจ้านวนเงินที่กู้
ต่อครั้ง ไม่มีผลต่อการช้าระหนี้เงินกู้ 2) ผลกระทบต่อการช้าระหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์ พบว่า ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
และด้านการตลาด มีผลกระทบในระดับมาก ด้านสภาพแวดล้อมและภัยธรรมชาติ ด้านการผลิต และด้านการจัดการของ
สหกรณ์ มีผลกระทบในระดับปานกลาง และ 3) แนวทางพัฒนาการช้าระหนี้เงินกู้ที่เหมาะสมกับสมาชิกสหกรณ์ พบว่า จัดหา
วิธีการลดต้นทุนการผลิต จัดอบรมการลดต้นทุนการผลิต วิธีการผลิตที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้
ได้มากที่สุด ผู้กู้ต้องพิจารณาความจ้าในการกู้ และมีศักยภาพในการช้าระหนี้ให้กับสหกรณ์ และระยะเวลาการผ่อนช้าระ ผู้กู้
สามารถผ่อนช้าระได้เร็วกว่าระยะเวลาที่ก้าหนด ท้าให้ผู้กู้ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และเพื่อเพ่ิมโอกาสในการกู้สินเช่ือประเภทอ่ืน 
ค าหลัก  ช้าระหนี,้ สหกรณ์การเกษตร 

 
Abstract 
The purpose of this study was to study 1) the personal characteristics of the members of the Bangnampiro 
Agricultural Cooperative Ltd. who affected the loan repayment 2) the impact on the loan repayment of 
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the members of Bangnamprio Agricultural Cooperative Ltd. and 3) the development of debt repayment to 
suit the members of the Agricultural Cooperative Ltd. The Cooperative Bangnamprieo Ltd. of 1,737 people 
by studying a sample of 330 was used in this study are statistics used to analyze data were frequency, 
percentage, mean, standard deviation, the t-test and the F-test. 
        The study found that the majority of cooperative members were male, aged 4 6 -5 5  years, 4 -6 
household members. Membership duration: 6-10 years. 50,001-100,000 baht, Household income 300,001-
400,000 baht per year and household expenses 5,000-10,000 baht per month. The personal characteristics 
that affect the repayment of loans found that the number of household members Education Household 
income and household expenses per month. The effect of the loan repayment was statistically significant 
at the 0 .05  level and gender, age, membership duration and the amount borrowed. No effect on loan 
repayment. 2) The impact on the loan repayment of cooperative members is that the economic and 
social and marketing has impact on the level. The environmental and natural hazards of production and 
management of cooperatives have a moderate impact, and 3 ) the way to repay loans to suit members 
and cooperatives was found to provide a way to reduce production costs training on cost reduction. 
Correct production method to increase revenue and reduce production costs as much as possible. The 
borrower must consider the borrower's memory, the potential for repayment to the cooperative and the 
installment period. The borrower can pay off faster than the specified period. The borrower reduces 
interest burden, and to increase the chances of other types of loans. 
Keywords: Pay dept, Agricultural cooperative 
 
1. บทน า 
 ประเทศไทยได้เปลี่ยนระบบเศรษฐกิจชนบท จาก
ระบบพึ่งพาตนเองเป็นระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชย์ มีความ
จ้าเป็นต้องมีทุนมาขยายการผลิตและการด้ารงชีวิต ท้าให้มี
การกู้ยืมเงินจากนายทุนท้องถิ่นที่มีดอกเบี้ยสูง เกิดการถูก
เอารัดเอาเปรียบในการจ้าหน่ายผลผลิต สภาพดินฟ้าอากาศ
ไม่อ้านวยต่อการผลิต ก่อให้เกิดหนี้เพิ่มขึ้น ท้าให้เกษตรกร
ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ[1] เนื่องจากประสบปัญหานั้น 
ในรัชสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทดลองจัดตั้ง
สหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการขนานนามว่า 
“สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ้ากัดสินใช้” เป็นแนวทางในการ
แก้ปัญหาหนี้สินและความทุกข์ทรมานของเกษตรกรไทย ท้า
ให้เกิดผลจากการตอบรับของเกษตรกรและมีชีวิตความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น[2] 

สหกรณ์เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิก
ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยสมัครใจ แบ่งปันหุ้นสามัญ จัดการ

ร่วมกัน ในการผลิต บริการตามความต้องการ และมี
ผลประโยชน์เช่นเดียวกัน และช่วยกันแก้ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและอนาคต สหกรณ์ที่ด้าเนินกิจการ ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์
ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์บริการ และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน[3] สหกรณ์การเกษตรเป็นสหกรณ์ที่มีการดูแล
อยู่ภายใต้ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดย
บุคคลที่มีอาชีพทางเกษตร เพื่อด้าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
ช่วยเหลือกันและกัน ใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมบนพื้นฐาน
ของมนุษย์ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและส่วนรวมได้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี ปัจจุบันมีจ้านวนสหกรณ์การเกษตรทั้งสิ้น 
4,486 สหกรณ์[4] 

สหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด เป็นสหกรณ์
การเกษตรที่ให้บริการในการจัดจ้าหน่ายสินค้าและบริการส่ง
สินค้า เช่น ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เมล็ดพืช สิ่งของที่จ้าเป็น
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ทางการเกษตร การให้สินเช่ือ การรับฝากเงิน การบริการให้
ความรู้ด้านการเกษตร และแนะนา้ส่งเสริมอาชีพแก่สมาชิก 
สหกรณ์ การด้าเนินธุรกิจสินเช่ือต้องพบประสบปัญหาที่
ส้าคัญ คือ การค้างช้าระหนี้เงินกู้ ช้าระหนี้ไม่หมด ช้าระหนี้
เป็นบางส่วนหรือขอช้าระแต่ดอกเบี้ย การช้าระหนี้ได้ไม่ตรง
ตามก้าหนดเวลาในสัญญาเงินกู้  และการมาช้าระหนี้แต่ละ
ครั้งสมาชิกมีความต้องการวงเงินกู้ เพิ่ ม [5] จากปัญหา
ดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท้าการศึกษาผลกระทบต่อ
การช้าระหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางน้้า
เปรี้ยว จ้ากัด ว่ามีผลกระทบที่แท้จริงของสมาชิกไม่สามารถ
ช้าระหนี้คืนได้ตามก้าหนดสัญญา จากสาเหตุด้านใด จึง
นับว่ามีความส้าคัญและเป็นสิ่งที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง ท้ังนี้
เพื่อท่ีสหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด จะได้น้าผลจาก
การศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการช้าระหนี้
เงินกู้ของสมาชิก เพื่อเป็นการพัฒนาความเป็นอยู่ของสมาชิก
ที่ดีขึ้น และวางแผนปรับปรุงการด้าเนินธุรกิจสินเช่ือของ
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค ์
    2.1 เพื่อศึกษาคุณลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว ท่ีส่งผลกระทบต่อการช้าระหนี้เงินกู้ 
    2.2 เพื่อศึกษาผลกระทบต่อการช้าระหนี้เงินกู้ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด 
    2.3 เพื่ อศึกษาแนวทางพัฒนาการช้าระหนี้ เงินกู้ ที่
เหมาะสมกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด 
 
3. แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   3.1 แนวคิดเกี่ยวกับการช้าระหนี้ คือ ความสามารถในการ
ช้าระ หมายความว่า นิติบุคคลหรือบุคคลสามารถช้าระหนี้ได้
โดยไม่ชักช้า ความสามารถในการช้าระหนี้มีความสัมพันธ์กับ
สภาพคล่องสูง สภาพคล่องหมายถึงความสามารถของธุรกิจ
หรือบุคคลในการช้าระหนี้และภาระผูกพันเมื่อครบก้าหนด 
สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดหรือให้เงินทุนเพียงพอ[6] 
   3.2 แนวคิดเกี่ยวผลกระทบต่อการช้าระหนี้ ในด้านต่างๆ 
ได้แก่ ผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมและภัยธรรมชาติ คือ 
ปัญหาในระดับสูงและเป็นเวลานาน เป็นเหตุการณ์ที่ไม่

คาดคิดเกิดขึ้น เกษตรกรไม่สามารถป้องกันหรือลดความ
เสียหายล่วงหน้าได้ เพื่อศึกษาผลกระทบของอุทกภัยต่อ
ครัวเรือนในประเทศไทย และใช้วิธีทางเศรษฐมิติ  เพื่อ
เปรียบเทียบความแตกต่างในทัศนคติและพฤติกรรมของกลุ่ม
บ้ าบั ด  ได้แก่  ครัวเรือนพื้ นที่ จมน้้ า ในระยะยาว และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยตรงจากเหตุการณ์ กลุ่มควบคุม 
คือ ครอบครัวของเกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ใช้
ภาพจากดาวเทียมที่แสดงขอบเขตและระยะเวลาของอุทกภัย 
ช่วยในการเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมของกลุ่ม
ตัวอย่าง[7} 
        ผลกระทบด้านการผลิต คือ ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่
ส้าคัญของประเทศ การท้านาข้าวเป็นธุรกิจที่ท้าก้าไรของ
ครอบครัวชาวนา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการท้านาของ
เกษตรกรไทย จากที่เกษตรกรได้ท้าทุกอย่างตั้งแต่การไถ
พรวนจนถึงการเก็บเกี่ยว เป็นส่วนหนึ่งที่ท้าเอง และจ้างคน
อื่นท้า ปัจจุบันแทบจะเป็นการจ้างคนอื่นท้าทุกขั้นตอน 
ดังนั้นต้นทุนการปลูกข้าว เป็นปัจจัยหลักที่เกษตรกรต้องให้
ความสนใจ ได้แก่ 1)วัตถุทางตรงของการเพาะปลูกข้าว 2)
แรงงานโดยตรงในการเพาะปลูกข้าว และ3) ต้นทุนการผลิต
ในการปลูกข้าว[8]  

ผลกระทบด้านการตลาด กล่าวคือ ปัญหาและ
อุปสรรคของด้านการตลาด ได้แก่ 1)โครงสร้างการตลาดเป็น
ลักษณะของผู้ซื้อเพียงไม่กี่ราย ท้าให้มีผู้ประกอบการราย
ใหญ่มีความได้เปรียบด้านการตลาด 2) มีอ้านาจต่อรอง 
สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยมีส่วนเสียในการ
แข่งขัน เมื่อเทียบกับผู้ประกอบการเอกชนรายใหญ่ เนื่องจาก 
ขาดความรู้ ความสามารถด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี 3)
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ให้มีการคัดเกรดคุณภาพสินค้า ท้าให้
พ่อค้าซื้อในคุณภาพเฉลี่ยหรือราคาเฉลี่ย และ4)เกษตรกร
รายย่อยส่วนใหญ่มีผลิตภัณฑ์เหลืออยู่มากมาย กระจัด
กระจายไปตามแหล่งที่มา ห่างไกลจากแหล่งหลัก ขาย
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรทันทีหลังการเก็บเกี่ยว ท้าให้มี
โอกาสได้พบกับราคาในตลาดในปัจจุบันและเกษตรกรบาง
คนไม่ทราบราคาตลาดที่แท้จริง (เชิญ ไกรนรา (2558)[8] 
        ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม คือ เกิดจากปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ หากปัจจัยเหล่านี้มีการ
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เปลี่ยนแปลง ผลกระทบต่อหนี้ ได้แก่ 1) ภาวะเศรษฐกิจ เกิด
ซบเซาส่งผลให้ธุรกิจและการจ้างงานชะลอตัว รายได้ของ
บุคคลลดลงตาม และธุรกิจอาจเผชิญกับการล้มละลายอย่าง
รุนแรง 2) นโยบายของรัฐบาลต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย ถ้ามีปัจจัยเปลี่ยนไป รัฐบาลควรพิจารณาปรับ
นโยบายให้เหมาะสม เช่น การควบคุมของราคาสินค้าที่สูง 
มาตรการทางการเงินเพื่อช่วยผู้ประกอบการ และ3) ค่านิยม
กับเทคโนโลยี โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับแฟช่ัน เมื่อ
ค่านิยมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไป หรือเทคโนโลยี 
เช่น ประเภทอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงในราคาที่ต่้ากว่า
และคุณภาพดีขึ้น 
        ด้านการจัดการของสหกรณ์  เกิดจากปัจจัยภายใน 
ส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในสหกรณ์ คือ การจัดหาเงินด้วยตนเอง 
สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงได้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ย การประเมินราคาหุ้นไม่เหมาะสม ระบบการ
ตรวจสอบ ระบบการควบคุมของสหกรณ์ ไม่ ได้ผลไม่มี
ประสิทธิภาพ และการอ้านวยสินเช่ือของสหกรณ์ไม่มีการ
กลั่นกรองที่ ดี  เช่น  เจ้ าหน้ าที่ ขาดประสบการณ์ การ
ด้าเนินงานท่ีเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ[9] 
   3.3 แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล 

คุณลักษณะส่วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะส่วนตัว
ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย  1)
ลักษณะประชากร เช่น เพศ อายุ รายรับ-รายจ่าย สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ท่ีอยู่อาศัย ขนาดครอบครัว เป็นต้น
2) ลักษณะด้านความสามารถ เป็นสิ่งที่ส้าคัญที่สุดที่ควร
พิจารณาเมื่อเลือกงาน ความรู้เป็นแรงจูงใจท่ีสามารถกระตุ้น
ความพยายาม ความรู้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ 
สมรรถภาพทางกายและสมอง และ3) ลักษณะด้านจิตวิทยา 
เป็นการแสดงให้เห็นแนวโน้มของพฤติกรรมของแต่ละบุคคล
ที่จะเกิดขึ้นและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมอย่างถาวร ลักษณะ
ทางจิตวิทยาเหล่านี้ เช่น ทัศนคติการรับรู้ ความต้องการ 
และบุคลิกภาพ เป็นต้น[10] 
 
 
 
 

4. กรอบแนวความคิด 
   การวิจัยครั้ งนี้ มี กรอบแนวคิดที่ จะศึ กษา แนวทาง
พัฒนาการช้าระหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบาง
น้้าเปรี้ยว จ้ากัด  
          ตัวแปรต้น   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 
5. ผลการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิด 

 
5. สมมติฐานการวิจัย 
   5.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
บางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด ที่แตกต่างกันมีผลต่อการช้าระหนี้เงินกู้ 
   5.2 สมาชิกสหกรณ์มีผลกระทบต่อการช้าระหนี้เงินกู้แต่
ละด้านท่ีแตกต่างกัน 
   5.3 สมาชิกสหกรณ์ มี แนวทางการช้าระหนี้ เงินกู้ ที่
เหมาะสม 

 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของสมาชิก 
- เพศ          
- อาย ุ
- จ้านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 
- ระดับการศึกษา 
- ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
- จ้านวนเงินท่ีกูต้่อครั้ง 
- รายได้ในครัวเรือนต่อป ี
- ค่าใช่จ่ายในครัวเรือนต่อ
เดือน แนวทางพัฒนาการ

ช้าระหนี้ เงินกู้ของ
ส ม า ชิ ก ส ห ก ร ณ์
การเกษตรบางน้้ า
เปรี้ยว จ้ากัด 

ผลกระทบต่อการช าระหนี ้
- ด้านสภาพแวดล้อมและภยั
ธรรมชาต ิ
- ด้านการผลิต 
- ด้านการตลาด 
- ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- ด้านการจัดการของสหกรณ ์

ผลกระทบต่อการ
ช้าระหนี้เงินกู้ของ
สมาชิกสหกรณ์

การเกษตรบางน้้า
เปรี้ยว จ้ากัด 
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6. วิธีด าเนินงาน 
   6.1 ขั้นตอนในการด้าเนินการวิจัย 
        การวิจัยนี้เป็นการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
พัฒนาการช้าระหนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบาง
น้้าเปรี้ยว จ้ากัด เพื่อหาแนวทางพัฒนาการช้าระหนี้เงินกู้ให้
เหมาะสมกับสมาชิกสหกรณ์ เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ 
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย และมี
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 
   6.2 ประชากร 
        ประชากรที่ใช้ คือ สมาชิกสหกรณ์สหกรณ์การเกษตร
บางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด จ้านวน 1,737 คน  
   6.3 กลุ่มตัวอย่าง 
        ได้จากการค้านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่[11] ได้
กลุ่มตัวอย่าง 330 คน โดยการก้าหนดความเชื่อมั่นที่ 95%  
   6.4 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
        การสร้างเครื่ อ งมื อในการวิจัย เชิ งปริมาณ  คื อ 
แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ และกรอบ
แนวความคิดการวิจัย ซึ่งมีทั้งหมด 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 
แบบสอบถามที่เกี่ยวกับผลกระทบต่อการช้าระหนี้ และส่วน
ที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะจากสมาชิก 
   6.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
        ผู้วิจัยได้ท้าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 
ตอน คือ ตอนที่  1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของสมาชิก
ประกอบด้วย เพศ อายุ จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการเป็นสมาชิก จ้านวนเงินที่กู้ รายได้
ในครัวเรือน และค่าใช่จ่ายในครัวเรือน โดยใช้สถิติพรรณนา
วิเคราะห์ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับผลกระทบต่อการช้าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด และตอนที่ 3 แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพื่อหาแนวทางพัฒนาการช้าระหนี้ที่
เหมาะสมกับสมาชิกสหกรณ์ โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 
ระดับ (5-point Likert Scale) คือ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 
และ 5 หมายถึง มากที่สุด โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t-test 

สถิติ F-test ในกรณีที่มีความแตกต่างจะทดสอบเป็นรายคู่ 
และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ 
 
7. ผลการวิจัย 
   7.1 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลคุณลักษณะส่วนบุคคลของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด พบว่า  
        เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ้านวน 194 
คน คิดเป็นร้อยละร้อยละ 58.79 เป็นเพศหญิง จ้านวน 136 
คน ร้อยละ 41.21  

อายุ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 46-55 ปี 
จ้านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 43.03 รองลงมาคืออายุ
ระหว่าง 36-45 ปี จ้านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.70 
ต่อมาคืออายุมากกว่า 55 ปี จ้านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ
17.88 และน้อยที่สุดอายุระหว่าง 25-35 ปี ร้อยละ 9.39 
ตามล้าดับ 
        จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ
ระหว่าง 4–6 คน จ้านวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 55.45 
รองลงมาคือระหว่าง 1–3 คน จ้านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
23.03 ต่อมา คือระหว่าง 7 – 9 คน จ้านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละและน้อยที่สุด มากกว่า 9 คน จ้านวน 1*9 คน คิด
เป็นร้อยละ 5.76 ตามล้าดับ     

ระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ประถม 
ศึกษา จ้านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 58.79 รองลงมาคือ 
มัธยมศึกษา/ปวช. จ้านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.76 
ต่อมาคือต่้ากว่าประถมศึกษา จ้านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.91 และปริญญาตรี น้อยที่สุด จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.55 ตามล้าดับ  

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก  คือ ระหว่าง 6–10 ปี 
จ้านวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 38.18 รองลงมาระหว่าง 
11–15 ปี จ้านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 31.52 ต่อมาคือ
มากว่า 15 ปี จ้านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 19.10 และ
น้อยที่สุดระหว่าง 1–5 ปี จ้านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.61 ตามล้าดับ 

จ้านวนเงินที่กู้ต่อครั้ง คือ ระหว่าง 50,001–100,000 
บาท จ้านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 46.97 รองลงมา
ระหว่าง 100,00 –150,000 บาท จ้านวน 106 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 32.12 ต่อมามากกว่า 150,000 บาท ขึ้นไป จ้านวน 
54 คน คิด เป็นร้อยละ 16.36 และน้อยที่ สุดระหว่าง 
10,000–50,000 บาท จ้านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55  

รายได้ในครัวเรือนต่อปี  คือระหว่าง 300 ,001–
400,000 บาทต่อปี จ้านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 35.45 
รองลงมาระหว่าง 200,001–300,000 บาทต่อปี จ้านวน 81 
คน คิดเป็นร้อยละ 24.55 จ้านวน ต่อมามากกว่า 400,000 
บาท/ปี จ้านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 22.12 และน้อยที่สุด
ต่้ากว่า 200,000 บาทต่อปี จ้านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.88 ตามล้าดับ  

ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน คือระหว่าง 5,000–
10 ,000 บาท จ้านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 43.94 
รองลงมาระหว่าง 10,001–15,000 บาท จ้านวน 104 คน 
คิดเป็นร้อยละ 31.52 ต่อมาระหว่าง15,001 – 20,000 บาท
จ้านวน 48 คน คิด เป็นร้อยละ 14.55 และน้อยที่ สุด 
มากกว่า 20,000 บาท ขึ้นไป จ้านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 ตามล้าดับ 
   7.2 ระดับผลกระทบต่อการช้าระหนี้ เงินกู้ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด พบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลาง 3.10 และส่วนเบนเบี่ยงมาตรฐานเท่ากับ 
0.59 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านเศรษฐกิจและ
สังคมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.58 ด้านการตลาดอยู่ใน
ระดับมากค่ าเฉลี่ย  3.43 ด้านสภาพแวดล้อมและภั ย
ธรรมชาติอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.99 ด้านการผลิต
อยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.88 ส่วนผลกระทบต่อการ
ช้าระหนี้เงินกู้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการจัดการของ
สหกรณ์อยู่ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.62 ตามล้าดับ 
   7.3 การทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาคุณลักษณะส่วน
บุ คคลของสมาชิกมี ผลต่ อการช้าระหนี้ เงินกู้  พบว่ า 
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 มีผลต่อการช้าระหนี้ เงินกู้  ได้แก่ จ้านวน
สมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายได้ในครัวเรือน และ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่
ไม่แตกต่างกันมีผลต่อการช้าระหนี้เงินกู้ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระยะเวลาการเป็นสมาชิก และจ้านวนเงินท่ีกู้ 

   7.4  ข้อเสนอแนะจากสมาชิกเพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการ
ช้าระหนี้เงินกู้ให้เหมาะสมกับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบาง
น้้าเปรี้ยว จ้ากัด ได้แก่ 1) หาวิธีการลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ 
เมล็ดพันธุ์ข้าว เคมีภัณฑ์ ที่มีราคาสูง เพื่อเพิ่มรายได้กับ
สมาชิกให้มากขึ้น 2) จัดอบรมการลดต้นทุนการผลิต วิธีการ
ผลิตในแต่ละขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อเพิ่มรายได้และลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ได้มากที่สุด 3) ผู้กู้จะต้องพิจารณาว่า
มีความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใดในการกู้ให้เหมาะสมเพียงพอ
กับระดับรายได้ของผู้กู้ และต้องมีศักยภาพความสามารถใน
การช้าระหนี้ให้กับสหกรณ์ และ 4) ระยะเวลาการผ่อนช้าระ 
หากผู้กู้สามารถผ่อนช้าระได้เร็วกว่าระยะเวลาที่ก้าหนด    
ท้าให้ผู้กู้ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และเพื่อเพิ่มโอกาสในการกู้
สินเช่ือประเภทอ่ืน 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย 
   จากการวิจัยเรื่องแนวทางพัฒนาการช้าระหนี้เงินกู้ของ
สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด พบ ประเด็น
ที่น่าสนใจควรน้ามาอภิปรายผล ดังนี้  
         8.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลมีผลกระทบต่อการช้าระ
หนี้เงินกู้ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด 
ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระยะเวลาการเป็นสมาชิก 
และจ้านวนเงินที่กู้ มีผลกระทบต่อการช้าระหนี้ เงินกู้ไม่
แตกต่างกัน และคุณลักษณะส่วนบุคคลที่มีผลกระทบต่อการ
ช้าระหนี้เงินกู้แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ 0.05  
ได้แก่ จ้านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายได้ใน
ครัวเรือน และค่าใช้จ่ายในครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย Muneer Babu M. (2016)[12] เรื่องปัจจัยที่มี
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่แท้จริงของโครงการด้าน
การเงินรายย่อยที่มีส่วนร่วมใน Kerala ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่แท้จริงของโครงการด้านการเงิน
รายย่อยที่มีส่วนร่วมใน Kerala 

        8.2 ผลกระทบต่อการช้าระหนี้ เงินกู้ของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด ผลการศึกษา พบว่า 
ผลกระทบต่อการช้าระหนี้เงินกู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัย  B.M. Desai. (1989)[13] เรื่อง
บทบาทของสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาการเกษตรใน
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ชนบท พบว่า สถาบันการเงินของประเทศอินเดียในชนบทมี
การขยายที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ระบบย่อยของการผลิตทางการเกษตร ยังรวมไปถึงระบบ
ย่อยการตลาดและการแปรรูปทางการเกษตร ถึงแม้ว่า
นโยบายด้านเทคโนโลยีนี้จะได้รับการจ่ายเงินปันผล แต่
สถาบันการเงินในชนบทยังมีช่องว่างในการจ่ายเงินปันผลอยู่
ด้วย 

8.3 แนวทางพัฒนาการช้าระหนี้เงินกู้ที่เหมาะสมกับ
สมาชิกสหกรณ์ การเกษตรบางน้้ าเปรี้ยว จ้ ากัด  จาก
ข้อเสนอแนะของสมาชิกสหกรณ์เพื่อหาแนวทางให้เหมาะสม 
พบว่า จัดหาวิธีการลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าว 
เคมีภัณฑ์ ที่มีราคาสูง เพื่อเพิ่มรายได้กับสมาชิกให้มากขึ้น 
จัดอบรมการลดต้นทุนการผลติ วิธีการผลิตในแต่ละขั้นตอนที่
ถูกต้อง เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการผลิตให้ได้มาก
ที่สุด ผู้กู้จะต้องพิจารณาว่ามีความจ้าเป็นมากน้อยเพียงใดใน
การกู้ให้เหมาะสมเพียงพอกับระดับรายได้ของผู้กู้ และต้องมี
ศักยภาพความสามารถในการช้าระหนี้ให้กับสหกรณ์  และ
ระยะเวลาการผ่อนช้าระ หากผู้กู้สามารถผ่อนช้าระได้เร็วกว่า
ระยะเวลาที่ก้าหนด ท้าให้ผู้กู้ลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการกู้สินเช่ือประเภทอื่น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยวรรณภา วงค์สวรรค์ ขนิษฐา เสถียรพีระกุล ปราโมช 
ศีตะโกเศศ และเกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง (2559)[14] เรื่อง
แนวทางการแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินสะสมของเกษตรกร
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ต้าบล
ไทยชนะศึก อ้าเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย 
 
9. ข้อเสนอแนะ 
   9.1 ข้อเสนอแนะในการน้าผลการศึกษาไปใช้ 
        9.1.1 สหกรณ์ควรจัดอบรมและหาวิธีการลดต้นทุน
การผลิตในส่วนของเมล็ดพันธุ์ข้าวและเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีราคา
แพง เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์ได้ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายใน
การผลิตได้มากที่สุด และเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของ
สหกรณ์ 
        9.1.2 สหกรณ์ควรมีแผนการใช้เงินกู้ท่ีเหมาะสมให้กับ
สมาชิก ให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลในการใช้
เงินกู้ที่ถูกต้อง และเหมาะกับการช้าระหนี้ได้ตามปกติ 

9.1.3 สหกรณ์ ควรมีแผนแนะน้าการผ่อนช้าระ 
เพื่อให้สมาชิกได้มีความเข้าใจ เข้าถึงข้อมูลว่าถ้าหากสมาชิก
มีศักยภาพและความสามารถผอ่นช้าระได้เรว็กว่าระยะเวลาที่
ก้าหนด ท้าให้สมาชิกลดภาระดอกเบี้ยจ่าย และเพื่อเพิ่ม
โอกาสในการกู้สินเช่ือประเภทอื่นที่มีอัตราดอกเบี้ยต่้ากว่า
สินเช่ือท่ีเคยกู้ 

9.1.4 สหกรณ์ควรมีแผนรองรับกับราคาผลผลิตที่
ตกต่้า ซึ่งมีผลกระทบต่อการมาช้าระหนี้เงินกู้ของสมาชิก
แน่นอน และเพื่อให้เหมาะสมทั้งสมาชิกและสหกรณ์  

9.1.5 สหกรณ์ควรมีการวิเคราะห์รายได้-รายจ่าย ท้า
การส้ารวจสมาชิกที่ได้รับเงินกู้ เพียงพอ เหมาะสม และ
น้าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ในสายการผลิต เพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของจ้านวนเงินที่อนุมัติให้สอดคล้องกับการ
ช้าระหนี้ รวมถึงการป้องกนความเสี่ยง การติดตามหนี้ของ
สหกรณ์และปัญหาสภาพคล่องของสหกรณ์ได้ 
   9.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

9.2.1 ระยะเวลาการแจกและเก็บแบบสอบถามควร
อยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูก เพราะจะท้าให้ได้แบบสอบถามที่
รวดเร็ว ไม่ล่าช้า เนื่องจากสมาชิกจะมาที่สหกรณ์เป็นจ้านวน
มาก    

9.2.2 ควรเพิ่มเติมคุณลกัษณะส่วนบุคลที่มีผลกระทบ
ต่อการช้าระหนี้เงินกู้ เพื่อให้ได้ผลกระทบในวงกว้างมาก
ยิ่งข้ึน 

9.2.3 แบบสอบถามของแต่ละข้อควรมีความเข้าใจที่
ง่ายต่อสมาชิกเพื่อในการตอบแบบสอบถามได้ตรงประเด็น 

 
10. กิตติกรรมประกาศ 
     ขอขอบคุณ ผศ.ดร.สินีนาถ เริ่มลาวรรณ ส้าหรับการให้
ค้ าป รึกษ าในการท้ าวิ จั ย ให้ ส้ า เร็ จลุ ล่ วงไป ได้ ด้ วยดี 
ขอขอบคุณ คุณผ่องศรี สิมะวัฒนา(ผู้จัดการ) คุณกิตติยา 
สุทธิคุณ(เจ้าหน้าที่ธุรการ)ส้าหรับข้อมูลสหกรณ์ สมาชิก
สหกรณ์การเกษตรบางน้้าเปรี้ยว จ้ากัด ทุกท่านส้าหรับการ
ตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณบุคคลที่ไม่ได้กล่าวนาม
ทุกท่าน 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ร า ชม งคลศ รีวิชั ย  จ า แน กตามปัจ จัย ส่ วน บุคคล  2) เปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย 
ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ านวน 325 คน จากตารางของยามาเน่ (Yamane) เครื่องมือการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test, One - way 
ANOVA และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร พบว่าบุคลากรที่มี เพศ ระดับการศึกษา และระยะเวลา ที่ปฏิบัติงานต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรที่มี อายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคลากร และต าแหน่งงานที่
ปฏิบัติต่างกัน มีความผูกพันแตกต่างกัน ผลการเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากร พบว่าบุคลากรที่มี อายุ ต่างกัน มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรไม่แตกต่างกัน แต่บุคลากรที่มี เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคลากร ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีความผูกพันต่างกัน  ส่วนผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
สื่อสารภายในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในภาพรวม พบว่า       
มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน 
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ค าหลัก รูปแบบการสื่อสารในองค์กร, ความผูกพันต่อองค์กร, มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

 
Abstract 

The purposes of this research were: 1) to compare intra-organizational communication patterns at 

Rajamangala University of Technology Srivijaya, classified by individual factors; 2) to compare 

organizational commitment of the staff at Rajamangala University of Technology Srivijaya, classified by 

individual factors; and 3) to examine the relationship between intra-organizational communication 

patterns and organizational commitment of the staff at Rajamangala University of Technology Srivijaya. 

The sample consisted of 325 government officials, university employees, government employees, 

permanent employees and temporary employees working at Rajamangala University of Technology 

Srivijaya, using Yamane table sampling size. The research instrument was a questionnaire and the statistics 

used for data analysis were frequencies, percentage, means, standard deviation, One - way ANOVA and 

Pearson Product Moment Correlation Coefficient.  

The results of the study was found that the staff of different ages had no differences in intra-
organizational communication patterns, but the staff of differences in genders, educational backgrounds, 
marital status, monthly incomes, staff types, job tenures and working positions used different intra-
organizational communication patterns. Finally, the analysis of the relationship between intra-
organizational communication patterns and organizational commitment of the staff at Rajamangala 
University of Technology Srivijaya revealed that they were related at a medium level in the same 
direction. 
Keywords : Intraorganizational Communication Types, Organizational Commitmen, Rajamangala University of 

Technology Srivijaya 
 
1. บทน า 

องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของความส าเร็จ
ของผู้บังคับบัญชา คือ ความสามารถทางการสื่อสาร ซึ่งเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งของผู้บังคับบัญชาที่ท าให้การท างาน
เป็นไปอย่างราบรื่นและสม่ าเสมอ ไม่มีหน้าที่การบริหารใดๆ 
ที่ผู้บังคับบัญชาจะปฏิบัติได้ โดยไม่ต้องอาศัยการสื่อสาร 
(เจษฎา นกน้อย. 2559 : 16) ผู้บังคับบัญชาบางคนอาจจะ
มีความสามารถ ความรอบรู้ทางเทคนิค และลักษณะท่าทาง
ที่ดี แต่พวกเขาจะไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่
ต้องการได้เลย ถ้าหากว่าพวกเขาไม่ได้เป็นนักสื่อสารที่ดี การ
ปราศจากการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะเกิดขึ้นไม่ได้ 

(พัชนีย์ ธระเสนา. 2550 : 85) ทั้งนี้ก็เพื่อด าเนินกิจกรรม
ต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นอกจากนั้นแล้ว ยังช่วย
ให้เกิดการควบคุมพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กรได้ด้วย
วิธีการสื่อสารแบบต่างๆ เช่น การสั่งการ การควบคุม ช่วย
ส่งเสริมแรงจูงใจในการระบุสิ่งที่สมาชิกในองค์กรต้องกระท า
เพื่อให้ ได้รับผลประโยชน์ทั้ งแก่ตนเองและองค ์กรเพื ่อ
ส่งเสริมการยอมรับเป้าหมาย และการด าเน ินงานของ
องค์กร เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ ถ้าหากได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทั้งหมดนี้จะช่วยให้
องค์กรสามารถด าเนินไปตามเป้าหมายที ่ตั ้งไว้ได้ส าเร็จ 
(วนาวัลย์ ดาตี้. 2553 : 15-16) การสื่อสารจึงเป็นตัวกลาง
ที ่ส าคัญระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการ
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ถ่ายทอดนโยบาย หลักการ วิธีการ กระบวนการปฏิบัติงาน
จากผู้บริหารไปสู่บุคลากรขององค์กรและเป็นการรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบด้วยการปฏิบัติงาน
จะประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากการสื่อสาร  

การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกิจกรรม
และการด าเนินงานต่างๆ ที่ท าให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในทางบวก (ช่อทิพย์ 
บรมธนรัตน์. 2557 : 114) การสื่อสารจึงเป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งของผู้บริหาร เพื่อท าให้เกิดความสัมพันธ์ที ่ดี
ภายในองค์กร สร้างขวัญก าลังใจ วัฒนธรรมองค์กร ความพึง
พอใจในการท างาน หากการสื่อสารภายในองค์กรดี และ
ชัดเจนก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และ
เข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน และส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามไปด้วย องค์กรจึงมีหน้าที่ส าคัญในการสร้าง
ความผูกพันให้กับบุคลากรภายในองค์กรหรือหน่วยงาน จึง
เป็นวิธีการส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร สามารถท าให้
บุคลากรมีความรัก มีความจงรักภักดี อยู่กับองค์กรได้นาน
เพราะความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์กับการที่
บุคลากรมีความรู้สึกที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความตั้งใจ
ทุ่ม เท ให ้ก ับ ก ารป ฏ ิบ ัต ิง าน อ ัน เป ็น ป ระ โยชน ์ ด ังที่       
กัญยชกร ชัยนภัสภมร . (2550 : 37) กล่าวว่า  ความ
ผูกพันต่อองค์กร ท าให้สมาชิกเกิดความเต็มใจที่จะท างาน 
เพื่อความก้าวหน้า เพื่อผลประโยชน์ขององค์กรมีความยึดมั่น
ยอมรับในค่านิยม ตลอดจนวัตถุประสงค์ขององค์กร และ
ปรารถนาที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป 
 มหาวิทยาลัย เทค โน โลยีร าชม งคลศรีวิชัย 
( สื บ ค้ น เ มื่ อ  8  กั น ย า ย น  2 5 6 0 ,จ า ก 
http://mis.rmutsv.ac.th/data/staff_all.php)     
เป็นองค์กรที่ประกอบไปด้วยบุคลากรจ านวนมากเป็นตัว
ขับเคลื่อนการท างานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2548 มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคล
เป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณใน

สั ง กั ด ส า นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
กระทรวงศึกษาธิการ และมาตราที่ 7 แห่งพระราชบัญญัติ
ม ห าวิ ท ย าลั ย เท ค โน โล ยี ร าชม งค ล  พ .ศ . 2548 ให้
มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้ านวิชาชีพและ
เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพช้ันสูงที่เน้นการปฏิบัติ ท าการสอน ท าการวิจัย ผลิต
ครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีแก่สังคม ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยให้ผู้ส าเร็จอาชีวศึกษามีโอกาส      
ในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพเฉพาะทางระดับปริญญาเป็นหลกั 
เพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จากโครงสร้างการบริหารงานเป็นลักษณะ
ของการสั่งการจากผู้บริหารสู่ผู้ปฏิบัติงาน โดยผู้บริหารซึ่ง
เป็นผู้สั่งการไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง แต่จะส่งต่อค าสั่ง
หรือนโยบายด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร จึงท าให้บางครั้ง
การสื่อสารด้านนโยบายในองค์กรเกิดความผิดพลาด หรือ
บางครั้งอาจไม่ชัดเจน การตีความหรือความหมายอาจจะ
บิดเบือน หรือสาระส าคัญบางส่วนอาจสูญหายระหว่างการ
ส่งต่อค าสั่ง ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
ล่าช้ากว่าก าหนด หรือปฏิบัติงานผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ 
ผู้บริหารไม่ได้เป็นผู้ประสบปัญหาและอุปสรรคโดยตรง จึงท า
ให้เกิดปัญหา หรือช่องว่างระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน     
ซึ่งหากการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานไม่ดี ย่อม
ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ อันน ามาซึ่งความชะงักงันในการ
ปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและภาพลักษณ์
ของหน่วยงานตามมา ตลอดจนความผูกพันของบุคลากรที่มี
ต่อองค์กร ความสามารถขององค์กรในการธ ารงรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ หรือวัฒนธรรมองค์กรเดิม
อาจได้รับผลกระทบจนท าให้เปลี่ยน  ไปได้ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษา รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและความผูกพันต่อ
องค์กร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิ ชัย       
เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการสื่อสาร
ภายในองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
โดยเฉพาะการสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน 
และระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้วยกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การสื่อสารแบบทางเดียว หมายถึง การสื่อสารที่ผู้

ส่งสาร หรือผู้บังคับบัญชาถ่ายทอดข่าวสาร หรือค าสั่งสู่ผู้รับ
สาร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา มีลักษณะเป็นเส้นตรงไม่เปิด
โอกาสให้ผู้รับการสื่อสารได้เป็นฝ่ายให้การสื่อสารแลกเปลี่ยน 
ไม่มีการย้อนกลับ หรือดูปฏิกิริยาของผู้รับสาร 

การสื่อสารแบบสองทาง หมายถึง การสื่อสารที่ผู้
ส่งสาร และผู้รับสารสามารถส่งข่าวสาร และแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างกันและกัน ผู้ส่งสารจะให้ความสนใจกับ
ปฏิกิริยาโต้กับของผู้รับ (Feedback) 

การสื่อสารแบบเป็นทางการ หมายถึง การสื่อสาร
ที่มีแบบแผน มีข้อก าหนดวางไว้โดยชัดแจ้งมีลักษณะที่
ค านึงถึงบทบาทหน้าที่ และต าแหน่งระหว่างผู้รับสารและผู้
ส่งสารซึ่งจะมีลักษณะเป็นระเบียบแบบแผนชัดเจน 

การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ หมายถึง การ
สื่อสารกับบุคคลอื่นโดยไม่พิจารณาถึงต าแหน่งในองค์กร     
มีทั้ งจากเบื้องบนสู่ เบื้องล่า ง เบื้องล่างสู่ เบื้องบน ตาม
แนวนอนและข้ามสายงาน มีลักษณะการสื่อสารปากต่อปาก 

การสื่อสารจากบนลงล่าง หมายถึง การส่งข่าวสาร
จากต าแหน่งที่สูงกว่ามายังต าแหน่งที่ต่ ากว่าเป็นลักษณะการ
เคลื่ อน ที่ ข อ งข่ าวส ารไป ต ามส ายการบั งคั บ บั ญ ชา          
จากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชา 

การสื่อสารจากล่างขึ้นบน หมายถึง การส่งข่าวสาร
จากระดับต่ ากว่า (ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา)  ไปยังระดับสูงกว่า 
(ผู้บังคับบัญชา) 

การสื่อสารแบบแนวนอน หมายถึง การสื่อสารที่
เกิดขึ้นระหว่างบุคคลที่ด ารงต าแหน่งในระดับเดียวกันของ
องค์การ โดยตามปกติเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง
พนักงานที่ท างานในหน่วยงานเดียวกัน มีผู้บังคับบัญชาคน
เดียวกัน  

การสื่อสารแบบทแยงมุม หมายถึง เป็นการสื่อสาร
แบบข้ามแผนกและข้ามระดับ โดยปกติมักจะเป็นการสื่อสาร
ของฝ่ายให้ค าแนะน ากับฝ่ายปฏิบัติการ 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารภายใน

องค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2.2 เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

2.3 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการ
สื่อสารภายในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

3. การด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 3.1.1 ประชากร  
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จ านวน 1,726 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง   

บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน
ราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราวของมหาวิทยาลัย
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการก าหนดขนาดประชากรตัวอย่างจาก
ตารางส าเร็จรูปขนาดกลุ่มตัวอย่างของยามาเน่ (Yamane. 
1970 : 886-887) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาด
เคลื่อน  5% ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างจ านวน 325 คน 

3.1.3 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ใช ้ว ิธ ีก า รสุ ่ม ต ัว อย ่า งแบ บ แบ ่ง ชั ้น  (Stratified 

Random Sampling) โดยจ าแนกเป็นประเภทบุคลากร 
ดังนี้ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างช่ัวคราว แล้วค านวณหาสัดส่วนของ
ขนาดตัวอย่างจากประชากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ 
แบบสอบถาม จ านวน 325 ชุด โดยแต่ละชุดจะประกอบด้วย 
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3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กร ประกอบด้วย การสื่อสารแบบทางเดียว การสื่อสาร
แบบสองทาง การสื่อสารแบบเป็นทางการ การสื่อสารแบบ
ไม่เป็นทางการ การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารจากล่าง
ขึ้นบน การสื่อสารแบบแนวนอน และการสื่อสารแบบทแยง
มุม 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.3.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และรายงานผลการวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.3.2 น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องและให้ข้อเสนอแนะเพื่อมา
ปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามสมบูรณ์และเที่ยงตรงมาก
ยิ่งข้ึน 
 3.3.3 น าแบบสอบถามมาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
แล้วเสนอต่อผู้เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหา 
 3.3.4 สร้ างแบบสอบถาม เพื่ อการวิจั ย  และน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
รวมทั้งส่งให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา (Content Validity) ด้วยการ
ต ร ว จ ส อ บ ด ัช น ีค ว า ม เที ่ย งต ร ง  ( Index of Item – 
Objective Congruence : IOC) (วิชิต อู่อ้น. 2550 : 114) 
โดยถือเกณฑ์ว่าแบบวัดที่มีค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นจาก
ผู้เช่ียวชาญมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 เป็นแบบวัดที่ ใช้ได้      
ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 

3.3.5 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ ได้รับพิจารณาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และผู้เช่ียวชาญแล้วปรับปรุง
แก้ไข จากนั้นน าไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสงขลา จ านวน 30 คน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มารวบรวม
ว ิเ ค ร า ะ ห ์ห า ค ่า ค ว า ม เที ่ย ง  (Reliability) ด ้ว ย ค ่า

สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค (Cronbachs’ Alpha 
Coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา. 2550: 34-35) โดยมีค่า 
Alpha ของแต่ละตัวแปรที่ 0.7 ขึ้นไป ได้ค่าแอลฟา รูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์กร เท่ากับ 0.729 และความผูกพัน
ต่อองค์กรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
เท่ากับ 0.803 
3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ไปเก็บรวบรวมข้อมูลมา
ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 3.4.1 การตรวจสอบข้อมูล (Editing) ผู้วิจัยตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนและความสมบูรณ์ ของการตอบ
แบบสอบถาม ส าหรับแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ผู้วิจัยจะ
กลับไปเก็บข้อมูลใหม่อีกครั้ง  
 3.4.2 การลงรหัส (Coding) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่มี
ความสมบูรณ์มาลงรหัสตามล าดับ 
 3.4.3 การป ระมวลผลข้ อมู ล  (Data Processing) 
ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ผ่านการลงรหัสเรียบร้อยแล้วมา
บันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์และประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for Windows                
3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.5.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 
 3.5.2 ข้อมูลรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและความ
ผูกพันต่อองค์กร วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.5.3 เปรียบเทียบความแตกต่างของรูปแบบการ
สื่อสารภายในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลโดยใช้สถิติ  t-test เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
2 กลุ่ม และใช้สถิติ  F-test เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่มากกว่า 
2 กลุ่ม และหากพบความแตกต่าง จะท าการทดสอบรายคู่
ด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison) ด้วย
วิธีของ Scheffe 
 3.5.4 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การทดสอบค่ าสั มประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สั น 
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(Pearson’s Product Moment Correlation) (ชูศรี  วงศ์
รัตนะ. 2550 : 69)  
3.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 25 - 35 ป ี
(ร้อยละ 64.30) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 64.60)  

สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกัน  (ร้อยละ 54.50) มีรายได้ต่อเดือน 
15,000 - 25,000 บาท (ร้อยละ 36.90) ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสาย
สนับสนุน  (ร้อยละ  69.80 ) ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 5-10 ปี (ร้อยละ 
52.90) ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ร้อยละ 47.10)  

4.2 ผลการวิ เ คราะห์ข้อมูล เกี ่ย วกับ รูปแบบการ
สื่อสารภายในองค์กร  

ตารางที่  1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับ
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรในภาพรวม 
 

รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ค่าเฉลี่ย S.D. แปลความ 
1. การสื่อสารแบบทางเดียว 
2. การสื่อสารแบบสองทาง  
3. การสื่อสารแบบเป็นทางการ 
4. การสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการ 
5. การสื่อสารจากบนลงล่าง 
6. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน 
7. การสื่อสารแบบแนวนอน 
8. การสื่อสารแบบทแยงมุม 

2.93 
3.90 
3.91 
3.91 

 
4.07 
3.45 
4.26 
4.26 

0.89 
0.61 
0.58 
0.67 

 
0.60 
0.60 
1.46 
0.63 

ปานกลาง 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

โดยรวม 3.84 0.43 มาก 
 

จากตารางที่ 1 รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร ในภาพรวม    
ที่อยู่ในระดับมาก ( x = 3.84) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า รูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์กร อยู่ในระดับมากที่สุด คือ การสื่อสารแบบ
แนวนอน ( x = 4.26) และการสื่อสารแบบทแยงมุม ( x = 4.26) 
ระดับมาก ได้แก่ การสื่อสารจากบนลงล่าง ( x = 4.07) การสื่อสาร
แบบไม่เป็นทางการ ( x = 3.91) การสื่อสารแบบเป็นทางการ ( x = 
3.91) การสื่อสารแบบสองทาง ( x = 3.90) และการสื่อสารจากล่าง
ขึ้นบน ( x = 3.45) ขณะที่ระดับปานกลาง คือ การสื่อสารแบบทาง
เดียว ( x = 2.93) 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในภาพรวม 

ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ค่าเฉลี่ย 
 

S.D. แปลความ 

1. ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
2. การยอมรับในค่านยิมและวัตถุประสงค์
ขององค์กร 
3. การมีส่วนร่วมในองค์กร  
4. ความจงรักภกัดีต่อองค์กร 

4.19 
4.14 

 
4.22 
4.23 

0.45 
0.57 

 
0.56 
0.90 

มาก 
มาก 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

โดยรวม 4.19 0.42 มาก 
 

จากตารางที่  2 ระดับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( x = 4.19) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน 

รูปแบบการสื่อสาร 
1. การสื่อสารแบบทางเดียว 
2. การสื่อสารแบบสองทาง 
3. การสื่อสารแบบเป็น
ทางการ 
4. การสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการ 
5. การสื่อสารจากบนลงล่าง 
6. การสื่อสารจากล่างขึ้นบน 
7. การสื่อสารแบบแนวนอน 
8. การสื่อสารแบบทแยงมุม 

 

ความผูกพันต่อองค์กร 
 

1. ความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
2. การยอมรับในค่านยิม และ
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
3. การมีส่วนร่วมในองค์กร 
4. ความจงรักภกัดีต่อองค์กร 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. รายได้ต่อเดือน 
6. ประเภทบุคลากร 
7. ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 
8. ต าแหน่ง 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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คือ ความจงรักภักดีต่อองค์กร ( x = 4.23) และการมีส่วนร่วมใน
องค์กร ( x = 4.22) ขณะที่อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ความเต็มใจที่
จะปฏิบัติงาน ( x = 4.19) และการยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์
ขององค์กร ( x = 4.14) 

4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน       
มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน 
ตารางที่ 3 สรุปการเปรียบเทียบความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
จากตารางที่ 3 ที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 พบว่า บุคลากร

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านอายุ สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภท
บุคลากร และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ แตกต่างกัน มีความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากร ในภาพรวมแตกต่างกัน ขณะที่บุคลากรที่มี เพศ 
ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน แตกต่างกัน มีความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรไม่แตกต่างกัน 

หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน 
บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน
แตกต่างกัน ขณะที่บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ 
ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ ไม่
แตกต่างกัน 

ด้านการยอมรับในค่านิยม และวัตถุประสงค์ขององค์กร 
บุคลากรที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการยอมรับในค่านิยม และ
วัตถุประสงค์ขององค์กรแตกต่างกัน ขณะที่บุคลากรที่มี เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

ด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร บุคลากรที่มีสถานภาพ รายได้ต่อ
เดือน ประเภทบุคลากร และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ ต่างกัน การมีส่วน
ร่วมในองค์กรแตกต่างกัน ขณะที่บุคลากรที่มี  เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ไม่แตกต่างกัน 

ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร บุคลากรที่มีอายุ ต่างกัน ความ
จงรักภักดีต่อองค์กรแตกต่างกัน ขณะที่บุคลากรที่มี เพศ ระดับ

การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน 

4.5 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน       
มีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย แตกต่างกัน 
ตารางที่ 4 สรุปการเปรียบเทียบรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

 
จากตารางที่ 4 ที่นัยส าคัญทางสถิติระดับ 0.05 พบว่า บุคลากร

ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้าน เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อ
เดือน ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่
ปฏิบัติ แตกต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากร ใน
ภาพรวมแตกต่างกัน ขณะที่บุคลากรที่มี อายุ แตกต่างกัน มีรูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์กรของบุคลากร ไม่แตกต่างกัน 

หากพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการสื่อสารแบบทางเดียว 
บุคลากรที่มีเพศ ต่างกันมีการสื่อสารแบบทางเดียวแตกต่างกัน ขณะที่
บุคลากรที่มี อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภท
บุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ ไม่แตกต่าง
กัน 

ด้านการสื่อสารแบบสองทาง บุคลากรที่มีประเภทบุคลากร และ
ต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ ต่างกัน มีการสื่อสารแบบสองทางแตกต่างกัน 
ขณะที่บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพ รายได้ต่อ
เดือน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

ด้านการสื่อสารแบบเป็นทางการ บุคลากรที่มีระดับการศึกษา 
สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ ต่างกัน มีการสื่อสารแบบเป็นทางการ
แตกต่างกัน ขณะที่บุคลากรที่มี เพศ และอายุ ไม่แตกต่างกัน 

ด้านการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ บุคลากรที่มี สถานภาพ 
รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคลากร และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติต่างกัน  มี
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การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการแตกต่างกัน ขณะที่บุคลากรที่มี เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

ด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน บุคลากรที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีการสื่อสารจากล่างขึ้น
บนไม่แตกต่างกัน 

ด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง บุคลากรที่มี สถานภาพ รายได้ต่อ
เดือน ประเภทบุคลากร และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ ต่างกัน มีการสื่อสาร
จากบนลงล่างแตกต่างกัน ขณะที่บุคลากรที่มี  เพศ อายุ  ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

ด้านการสื่อสารแบบแนวนอน บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพ รายได้ต่อเดือน ประเภทบุคลากร ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติต่างกัน  มีการสื่อสารแบบ
แนวนอน ไม่แตกต่างกัน 

ด้านการสื่อสารแบบทแยงมุม บุคลากรที่มีเพศ รายได้ต่อเดือน 
ประเภทบุคลากรและต าแหน่งงานที่ปฏิบัติต่างกัน มีการสื่อสารแบบ
ทแยงมุม แตกต่างกัน ขณะที่บุคลากรที่มีอายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน 

4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 รูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความสัมพันธ์
กัน 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสื่อสารภายใน
องค์กรและความผูกพันต่อองค์กร ในภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์
ระดับปานกลาง (r = 0.49) ในทิศทางเดียวกัน ที่นัยส าคัญระดับ 0.05 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า การสื่อสารภายในองค์กร แบบการสื่อสาร
แบบทางเดียว ไม่มีความสัมพันธ์กับความผูกพันต่อองค์กร ส่วนการ
สื่อสารแบบแนวนอน และการสื่อสารจากล่างขึ้นบน มีความสัมพันธ์ในระดับ
ต่ ามาก ในทิศทางเดียวกันขณะที่การสื่อสารแบบสองทาง และการ
สื่อสารแบบเป็นทางการ มีความสัมพันธ์ในระดับต่ า ในทิศทางเดียวกัน
การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ การสื่อสารจากบนลงล่าง และการ
สื่อสารแบบทแยงมุม ที่มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง ในทิศทาง
เดียวกัน 

5. สรุปผล 
 1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง อายุ 25 
- 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพสมรส/อยู่
ด้วยกัน มีรายได้ต่อเดือน 15,000 - 25,000 บาท ส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรสายสนับสนุน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 5-10 ปี 
ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรในภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งด้านท่ีอยู่ในระดับมากสุด คือ การสื่อสารแบบ
แนวนอน  และ การสื ่อสารแบบทแยงมุม  ด้านที ่อยู ่ใน
ระดับมาก คือ การสื่อสารจากบนลงล่าง การสื่อสารแบบไม่
เป็นทางการ การสื่อสารแบบเป็นทางการ การสื่อสารแบบ
สองทาง และการสื่อสารจากล่างขึ้นบน และด้านที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง คือ การสื่อสารแบบทางเดียว 
 3. ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่ง
ด้านที่อยู่ในระดับมากสุด คือ การมีส่วนร่วมในองค์กร และ
ความจงรักภักดีต่อองค์กร ด้านที่อยู่ในระดับมาก คือ ความ
เต็มใจที่จะปฏิบัติงาน และการยอมรับในค่านิยมและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร  

4. ผลการทดสอบสมมติ ฐานที่  1 บุ คล ากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน  พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มี เพศต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กร        
ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน       
มีความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกันในด้านความจงรักภักดี
ต่อองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับการศึกษา ต่างกันมี
ความผูกพันต่อองค์กร ไม่แตกต่ างกั นทุกด้าน  ผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพ  ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร 
แตกต่ างกัน ในด้ าน  การมี ส่ วนร่วม ในองค์กร  ผู้ ต อบ
แบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกันมีความผูกพันต่อ

535

mcc570030
Rectangle



การประชุมวิชาการครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

9 
 

องค์กร แตกต่างกันในด้านความเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน      
การยอมรับในค่านิยมและวัตถุประสงค์ขององค์กร และการมี
ส่วนร่วมในองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประเภทบุคลากร 
ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร แตกต่างกันในด้านการมีส่วน
ร่วมในองค์กร ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
ต่างกันมีความผูกพันต่อองค์กร ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ ต่างกันมีความผูกพัน
ต่อองค์กร แตกต่างกันในด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร 

5. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 บุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน       
มีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย แตกต่างกัน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
เพศต่างกัน มีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร แตกต่างกัน
ในด้านการสื่อสารแบบทางเดียว และการสื่อสารแบบทแยง
มุม ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กร ไม่แตกต่างกันทุกด้าน ผู้ตอบแบบสอบถามที่มี
ระดับการศึกษา ต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร 
แตกต่างกันในด้าน การสื่อสารแบบเป็นทางการ ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพ ต่างกันมีรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กร แตกต่างกันในด้านการสื่อสารแบบเป็น
ทางการ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ และการสื่อสารจาก
บนลงล่าง  ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้ต่อเดือน ต่างกันมี
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร แตกต่างกันในด้าน การ
สื่อสารแบบเป็นทางการ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ การ
สื่อสารจากบนลงล่าง และการสื่อสารแบบทแยงมุม  ผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีประเภทบุคลากร ต่างกันมีรูปแบบการ
สื่อสารภายในองค์กร แตกต่างกันในด้านการสื่อสารแบบสอง
ทาง การสื่อสารแบบเป็นทางการ การสื่อสารแบบไม่เป็น
ทางการ การสื่อสารจากบนลงล่าง และการสื่อสารแบบทแยง
มุม ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต่างกันมี
รูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร แตกต่างกันในด้านการ
สื่อสารแบบเป็นทางการ ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต าแหน่งงาน
ที่ปฏิบัติ ต่างกันมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กร แตกต่าง
กันในด้านการสื่อสารแบบสองทาง การสื่อสารแบบเป็น
ทางการ การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ การสื่อสารจากบน
ลงล่าง และการสื่อสารแบบทแยงมุม 

 6. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 รูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความสัมพันธ์กัน 
พบว่า ในภาพรวม มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง      
ในทิศทางเดียวกัน 
6. อภิปรายผล 

ผลการศึกษารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและ
ความผูกพันต่อองค์กร : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย อภิปรายผลได้ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของ
บุ คลากรมหาวิทยาลั ย เทค โน โลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย            
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความผูกพันของบุคลากรที่
อยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ด้านความจงรักภักดีต่อองค์กร โดย
พร้อมให้ความร่วมมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กรได้ 
และด้านการมีส่วนร่วมในองค์กร หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบความส าเร็จได้ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ 
เอื้อมพร ม่วงแก้ว (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความผูกพันของบุคลากรในสถาบัน บัณฑิต    
พัฒนบริหารศาสตร์ ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์โดยรวม ในระดับดีมาก ในเรื่อง
ความเต็มใจและทุ่มเทพยายามในการท างานเพื่อสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่ งความผูกพันขององค์กร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในด้าน
ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติ อยู่ในระดับมาก 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการสื่อสาร
ภายในองค์กรในภาพรวม อยู่ในระดับมาก ซึ่งด้านท่ีได้รับการ
เห็นด้วยในระดับมากสุด คือ การสื่อสารแบบแนวนอน 
หน่วยงานให้ความส าคัญในเรื่องการสื่อสาร และมีการติดต่อ
ประสานงานกับเพื่ อนร่วมงานต่างหน่วยงานบ่อยครั้ ง 
รองลงมาด้านการสื่อสารแบบทแยงมุม ผู้บังคับบัญชามีการ
ติดต่องานแผนกอื่นๆ เป็นประจ า และแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างแผนกเพื่อช่วยให้การท างานเกิดความส าเร็จได้      
ซึ่งด้านที่ได้รับการเห็นด้วยในระดับมาก คือ ด้านการสื่อสาร
แบบเป็นทางการ เป็นการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีสายงาน 
และมีขั้นตอน เป็นไปตามสายบังคับบัญชาอย่างเข้มงวด และ
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จะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอย่างเคร่งครัด 
ด้านการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ ผู้บังคับบัญชามีความ
เป็นกันเอง เปิดโอกาสให้เข้าพบ และสามารถปรึกษาเรื่อง
ส่วนตัวได้ โดยการไปทานข้าวนอกสถานที่ด้วยกัน หรือ
ร่วมงานสังสรรค์ด้วยกัน ด้านการสื่อสารแบบสองทาง 
ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญ และเปิดรับความคิดเห็น 
ข้อตกลงร่วมกันเพื่อหาข้อยุติ หรือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ 
ด้านการสื่อสารจากบนลงล่าง ผู้บังคับบัญชาเปิดโอกาสให้
น าเสนอความคิด หรือกิจกรรม เพื่อช่วยให้การพัฒนางานท่ีดี
ขึ้นในอนาคต ด้านการสื่อสารจากล่างขึ้นบน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นภาพร ไทยเหนือ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพัน
ต่อองค์กรของบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา 
พบว่า การสื่อสารในองค์กรเริ่มต้นจากบุคลากรในทุกระดับ 
โดยไม่จ าเป็นจะต้องเริ่มจากผู้บังคับบัญชา และด้านที่ได้รับ
การเห็นด้วยในระดับปานกลาง คือ การสื่อสารแบบทางเดียว 
ซึ่งสอดคล้องกัน ในระดับมาก  

ผลการทดสอบสมมติฐานบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มี
ความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน ในด้านอายุ สถานภาพ รายได้
ต่อเดือน ประเภทบุคลากร และต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เอื้อมพร ม่วงแก้ว (2555 : 
บทคัดย่อ) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันของ
บุคลากรในสถาบันบัณฑิต  พัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่ต่างกัน มีความผูกพันต่อองค์กรต่างกัน ในด้าน
ความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงาน ที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถพร้อมอุทิศ
ตนและเสียสละตนเองเพื่องานท่ีได้รับมองหมาย 

ผลการทดสอบสมมตฐิานรูปแบบการสือ่สารภายใน
องค์กรและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความสัมพันธ์กัน มีค่าเป็นบวก 
แสดงให้เห็นว่ารูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรและความ
ผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัยไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้สามารยอมรับ
สมมติฐานของการศึกษาครั้งนี้  ทั้ งนี้อาจเป็นเพราะว่า
หน่วยงานแต่ละแห่งมีรูปแบบการสื่อสารภายในองค์กรที่
แตกต่างกัน ซึ่งหากรูปแบบของการสื่อสารที่ เลือกมาใช้

เหมาะสมกับสถานการณ์ และเหมาะสมกับหน่วยงานของ
ตนเอง ก็จะท าให้การปฏิบัติ งานของบุคลากรภายใน
หน่วยงานนั้นๆ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด 
รวมทั้งการสื่อสารที่ชัดเจน และการสื่อสารที่เพิ่มมากขึ้น ก็
จะเพิ่มความเข้าใจระหว่างบุคลากรด้วยกัน ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานราบรื่น และส่งผลให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อ
องค์กรของบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภาพร 
ไทยเหนือ (2552 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยพะเยา พบว่า ถ้า
พนักงานมีการสื่อสารกับผู้บังคับบัญชามากข้ึน พนักงานจะมี
ความผูกพันต่อองค์กรมากขึ้น  แสดงว่าการสื่ อสารมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับคุณภาพชีวิตการท างาน
ของบุคลากร 
7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

7.1.1 ผู้บั งคับบัญชาจะต้องให้ความส าคัญกับ
ผู้ปฏิบัติงาน ควรแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรม ความโปร่งใส 
ความสมเหตุสมผล พร้อมที่จะตรวจสอบได้ตลอดเวลา 
ผู้ปฏิบัติงานมีความเช่ือมั่นว่าองค์กรจะต้องมีความมั่นคงใน
อนาคต ท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเต็มใจจะลงทุนลงแรง
เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร ส่วนผู้บังคับบัญชาควรเปิด
โอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
การปฏิบัติงาน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น
ในการปฏิบัติงานได้ เพราะความส าเร็จจะเกิดกับองค์กรได้
ขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร และพร้อมที่จะ
รับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้  

7.1.2 ผู้ ปฏิ บั ติ งาน เปิ ด รับ ความคิ ด เห็ น เพื่ อ
แลกเปลี่ยนข้อตกลงร่วมกันเพื่อหาข้อยุติ หรือแก้ปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น ได้  โดยสามารถรายงานผลการปฏิบั ติ งานกับ
ผู้บังคับบัญชาถึงปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดจากการ
ท างานและสามารถแสดงความคิดเห็น การตัดสินใจ และร่วม
แก้ปัญหากับผู้บังคับบัญชาได้ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้องเปิด
โอกาสให้สามารถน าเสนอความคิดสร้างสรรค์ หรือกิจกรรมที่
สามารถช่วยในการพัฒนาการท างานที่ดีขึ้นได้  จึงเป็น
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แนวทางในการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
มากขึ้น 

7.1.3 การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ปฎิบัติงานที่เป็นกันเอง โดยจัดกิจกรรมจิบน้ าชายาม
เช้ าป ระจ าทุ ก เดื อน ๆละ  1 ค รั้ ง  เพื่ อ เปิ ด โอกาส ให้
ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานสามารถน าเสนอ เป็นการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างแผนก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง      
ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถน ามาปรับใช้ในการ
พัฒนางานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป และควรน า
รูปแบบการสื่อสารแบบทางเดียวมาใช้ในหน่วยงานให้มากข้ึน 
เพื่ อให้บุคลากรเกิดความผูกพันในองค์กรและในการ
ปฏิบัติ งาน ซึ่ งความผูกพันต่อองค์กรจะส่ งผลให้ การ
ปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

7.2.1 ควรศึกษาเชิงลึกถึงความสัมพันธ์ของรูปแบบ
การสื่อสารภายในองค์กร และระดับความผูกพันต่อองค์กรใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอื่นๆ  

7.2.2 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการ
สื่อสารภายในองค์กร ที่ส่ งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการสื่อสารต่อไป 

7.2.3 ควรศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
เกิดจากความผูกพันต่อองค์กร เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการ
ท างาน 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรชุมชนพื้นที่ ต้นน้ าลุ่มน้ าแม่สา  
จังหวัดเชียงใหม่ วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลหลัก และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วมเป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน าเสนอผลการศึกษาในลักษณะของการพรรณาเชิง
วิเคราะห์ จากการศึกษาพบว่า พื้นที่ต้นน้ าลุ่มน้ าแม่สาเป็นส่วนหนึ่งในลุ่มน้ าย่อยของลุ่มน้ าปิงส่วนที่ 2 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่พื้นที่
ต าบลโป่งแยง และต าบลแม่แรม บริเวณพื้นที่ต้นน้ าแม่สา มีการจัดการทรัพยากรของชุมชนโดยการน าองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ของชนเผ่าม้งเรื่องพิธี “ดงเซ้ง” ที่เป็นการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้โดยอาศัยระบบความเชื่อระหว่างคนกับธรรมชาติ (ดิน น้ า 
ป่า ) และสิ่งที่เหนือธรรมชาติของชาวบ้านที่มีประเพณีวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในการดูแล
และรักษาทรัพยากรของชุมชน ซึ่งชุมชนในพื้นที่ต้นน้ ามีแผนงาน กิจกรรมในการจัดการป่าที่มีแบบผสมผสานระหว่างแบบ
ดั้งเดิมที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ของท้องถิ่นซึ่งได้ยึดถือสืบต่อกันมา และมีกิจกรรมที่สอดคล้องผสมผสานใน
การจัดการทรัพยากร เช่น การท าแนวกันไฟ การปลูกป่าต้นน้ า ท าให้เกิดการจัดการทรัพยากรของชุมชนแบบยั่งยืน และชุมชน
มีการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเกิดความภาคภูมิใจ และไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้ง
เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมกับคนรุ่นต่อไป  
ค้าหลัก  พื้นทีลุ่่มน้ าแมส่า,ภูมิปัญญาท้องถิ่น,การจัดการทรัพยากรชุมชน 

 
Abstract 

This research aimed to study wisdom in community resource management in the Mae Sa 
Watershed, Chiang Mai Province. This was a qualitative research using in-depth interview, participated 
observation, and non-participate observation for data collection. The results of this research was 
presented using descriptive statistics. The results showed that the Mae Sa watershed is one of sub 
watershed of The Ping Watershed located in Pong Yaeng Sub district and Mae Ram Sub district where 
community resource management derived from local wisdom of Hmong Tribe called “Dong Seng”; the 
forest preservation using faith between human with nature (land, water, and forest) and supernatural 
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power to control and reserve community resources. The community in the Mae Sa Watershed had plans 
and activities for forest management in combination between tradition associated with local cultures, 
customs, beliefs and contemporary activities such as creating firebreaks, forest plantation in order to 
create a sustainable resource management for the community. At the same time, the community is able 
to preserve traditional culture of the community, to feel the pride in their own culture and to pass on the 
culture to the next generation.   
Keywords:  Mae Sa Watershed, Local Wisdom, Community Resource Management 
 
บทน้า 
 ภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ส าคัญ แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพ  
ทุ น ท างสั งค ม แ ล ะวัฒ น ธรรม ที่ ส าคั ญ ขอ งชุ ม ชน มี
ความสัมพันธ์กับการจัดการทรัพยากรของชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการจัดการความรู้ที่มีอยู่ในคน และในระบบนิเวศ
ของชุมชน ความสัมพันธ์ของขนบธรรมเนียม ประเพณี 
วัฒนธรรม เป็นลักษณะของภูมิปัญญาที่พัฒนาการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรที่ต่อเนื่องมาอย่างยาวนานจากอดีต
จนถึ งปั จจุบั น  สะท้อนให้ เห็นถึ งศักยภาพของชุมชน 
เศรษฐกิจ สังคมจากบริบทชุมชน และเป็นสิ่งท่ีประเมินมูลค่า 
และคุณค่า จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดการพัฒนา
ของบริบทพื้นที่ ภูมิปัญญาจึงเป็นสิ่งส าคัญที่แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพ โดยการน าเอาทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสร้างให้
เกิ ดมู ลค่ า เกิ ด ราย ได้  และ  น ามาใช้ป ระโยชน์  เช่น 
บรรยากาศ ดิน น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน อาหาร 
แหล่งท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรชุมชนมีความส าคัญต่อ
ในชุมชน เนื่องจากชุมชนต้องพึ่งพาและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรชุมชน เพื่อตอบสนองความต้องการและความอยู่
รอดของวิถีการด าเนินชีวิต (ธงชัย ภูวนาถวิจิตร,2560)  
 การจัดการทรัพยากร คือ กระบวนการจัดการแผนงาน
หรือกิจกรรมในการจัดการให้ลงตัวเกิดความสมดุล จัดสรร
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติหรือส่งแวดล้อม 
เพื่ อตอบสนองความต้องการของมนุษย์  เพื่ อให้บรรลุ
เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา คือ ความมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยอาศั ยใน
หลักการใช้สอยทรัพยากรที่ประหยัด ยืนยาว และก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ (สัญ
ชัย สูติพันธ์วิหาร,2549) ดังนั้น การจัดการทรัพยากรชุมชน

จึงมีความสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิต เนื่องจากเป็นวิธีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในชุมชน ส่งผลท าให้ เกิดการ
พึ่งตนเองจากทรัพยากรในชุมชน นอกจากการใช้ประโยชน์
แล้วชุมชนยังร่วมมือกันดูแลรักษา ฟื้ นฟูและอนุรักษ์
ทรัพยากรชุมชนไม่ให้ถูกท าลายบนพื้นฐานของการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ
ทรัพยากรชุมชนอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน และการเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรชุมชนให้เกิดความยั่งยืน ซึ่ง
เป็นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนในชุมชน รวมทั้งภาคีที่เกี่ยวข้อง
กับการน าทรัพยากรที่มีอยู่ ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ให้
สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มแต่ละกลุ่มที่มีทรัพยากรที่
แตกต่างกันเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรชุมชนอย่างรู้คุณค่า
และยั่งยืนสืบต่อไป 
 ลุ่มน้ าแม่สา เป็นลุ่มน้ าย่อยของลุ่มน้ าปิงส่วนที่ 2 ซึ่ง
เป็นลุ่มน้ าสาขาของลุ่มน้ าปิงตอนบน ครอบคลุมพื้นที่ มีพื้นที่
ต าบลโป่งแยง ต าบลแม่แรม  ต าบลแม่สา และต าบลดอน
แก้ว มีระบบนิเวศแบบ ป่าดิบเขา ป่าสนเขา ป่าเบญจพรรณ 
และป่าเต็งรัง เป็นพื้นที่มีความลาดชันสูงง่ายต่อการถูกชะ
ล้างและพังทลาย และพื้นที่ลุ่มน้ า ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
วิธีการด าเนินชีวิตและการใช้ประโยชน์ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า 
และปลายน้ า โดยเฉพาะพื้นท่ีต้นน้ าที่มีความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ความหลากหลายทางพันธุ์พืช มีความหลากหลาย
ชาติพันธุ์ ที่อยู่อาศัย และพื้นที่ต้นน้ าแม่สา มีหน้าที่ในการ
รักษาป่าไม้ช่วยป้องกันน้ าฝนขณะฝนตกมิให้กัดเซาะดิน
ผิวหน้า และช่วยรักษาความสมบูรณ์และความชุ่มช้ืนไม่ให้
เสื่อมสูญไป ท าให้ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญ ประเด็น
การศึกษาภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรของชุมชนต้นน้ า 
ในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่สา จังหวัดเชียงใหม่ ให้ทราบถึงภูมิปัญญาที่
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ใช้ในการจัดการทรัพยากรชุมชน เพื่อน าผลวิจัยเป็นแนวทาง
และเป็นข้อเสนอแนะต่อการวางแผนการจัดการทรัพยากร
ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่สา แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
ต่อไป 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative 
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสร้างเครื่องมือเป็น
แบบสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้วิธีการการวิเคราะห์
เนื้อหา (Contents analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย ข้อมูลที่ได้จากวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วม และแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้มีประสบการณ์ด้าน
การจัดการทรัพยากรของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าแม่สา คือ ผู้น า
ชุมชน และปราชญ์ชุมชน  
 

ผลการวิจัย 
1.บริบทพ้ืนที่ต้นน้้าแม่สา 
1.1) บริบททางสังคมและวัฒนธรรมของพื้นท่ีต้นน้ าแม่สา 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการเก็บรวบรวมข้อมูล
ของผู้วิจัยพบว่า บริบทพื้นท่ีต้นน้ าแม่สา สภาพทั่วไปในพื้นที่
มีลักษณะเป็นภูเขามีแหล่งต้นน้ าจากขุนน้ าสา โดยมีน้ าจาก
ล าห้วยย่อยที่ไหลลงสู่แม่น้ าสา จ านวน 14 ล าห้วย ได้แก่ ล า
ห้วยสุวรรณ ล าห้วยนาลิว ล าห้วยแม่จะ ล าห้วยแม่นาพระ  
ล าห้วยแม่ละงุน ล าห้วยปงไคร้ ล าห้วยหนองหอย ล าห้วย
ผาต๊ะ ล าห้วยดีหมี ล าห้วยแม่สาน้อย ล าห้วยแม่แมะ ล าห้วย
แม่ลวด ล าห้วยแม่ใน ล าห้วยน้ าอุ่น (อานนท์ ยอดญาติ
ไทย,2551:27) อธิบายว่า พื้นที่ลุ่มน้ าแม่สาตอนบนตั้งอยู่ใน
อ าเภอแม่ริม มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ต าบล โดยต าบลโป่งแยงมี
พื้นที่อยู่ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าแม่สาตอนบนทั้งหมด 10 หมู่บ้านได้แก่ 
1) หมู่ 1 บ้านโป่งแยงใน 2) หมู่ 2 บ้านโป่งแยงนอก 3) หมู่ 3 
บ้านม่วงค า 4) หมู่ 4 บ้านกองแหะ 5) หมู่ 5 บ้านปงไคร้ 6) 
หมู่ 6 บ้านแม่สาใหม่ 7) หมู่ 7 บ้านบวกจั่น 8) หมู่ 8 บ้าน
ปางลุง-บวกเต๋ย 9) หมู่ 9 บ้านผานกกก และ 10) หมู่ 10 
บ้านแม่สาน้อย และต าบลแม่แรมมีหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ลุ่ม
น้ าแม่สาตอนบน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ 1) หมู่ 7 บ้านหนองหอย
เก่า และ 2) หมู่ 11 บ้านหนองหอยใหม่ ซึ่งพื้นที่ต้นน้ ามี

ประเพณีและพิธีกรรมที่เป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นถึงระบบความ
เช่ือของชุมชนที่ มี ต่ อการยอมรับร่วมกัน ทั้ งในระดับ
ครอบครัว เครือญาติ และระดับชุมชน จนกลายมาเป็น
ความสัมพันธ์ทางสังคมของชุมชนที่เกื้อหนุนผ่านประเพณี
และการประกอบพิธีกรรมการเลี้ยงผี สิ่งเหล่านี้จึงเป็นกลไกที่
คอยควบคุมและขับเคลื่อนชุมชนให้ตั้งอยู่ในกรอบบรรทัด
ฐานเดียวกัน ในการปฏิสัมพันธ์กับคน สิ่ งศักสิทธิ์  และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเอาเปรียบซึ่งกันและกัน 
ท าให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตร่วมกันและรวม
ไปถึงการรักษาระบบนิเวศ ดังรูปที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 การแต่งกายของชนเผ่าม้งบริเวณต้นน้ าพื้นที่ลุ่มน้ าแม่สา 

 
1.2) บริบททางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ต้นน้ าแม่สา 
 บริบททางสิ่ งแวดล้อมของพื้นที่ ต้นน้ าแม่สาจาก
การศึกษาพบว่า ในอดีตพื้นที่ต้นน้ าแม่สา มีสภาพป่าไม้
หนาแน่นอุดมสมบูณ์ พืชพรรณในพื้นที่ลุ่มน้ าแม่สา มีความ
แตกต่างกันตามชนิดของป่า เช่น ป่าดิบเขา ป่าเบญจพรรณ 
ป่าเต็งรัง มีล าห้วยที่ไหลลงสู่แม่น้ าสาที่ใสสะอาด ที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ทั้งในด้านการเกษตรและอุปโภคที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของคนในพื้นที่  มีการประกอบอาชีพด้วย
การเกษตรแบบไร่เพื่อยังชีพ แต่ปัจจุบันพื้นที่ต้นน้ าแม่สา มี
การผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน อาศัยอยู่บริเวณต้นน้ า เพื่อ
สร้างพื้นที่ท ากิน เป็นแหล่งการท าเกษตรเนื่องจากมีสภาพ
อากาศที่หนาวเย็น ซึ่งผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ 
ลิ้นจี่  พริกหวาน ซาโยเต้  (ฟักแม้ว) ดอกกุหลาบ ดอก
เบญจมาศ สตรอเบอรี หอมหัวใหญ่ คะน้าฮ่องกง มะเขือเทศ 
สลัดแก้ว และมีความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้น ท าให้
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เกษตรกรในพื้นที่ต้นน้ าแม่สา เปลี่ยนแปลงระบบการท า
การเกษตรแบบยังชีพ เป็นการท าเกษตรเชิงพานิชย์เพิ่มมาก
ขึ้น เกิดการบุกรุกพื้นที่เพื่อท าการเกษตร ท าให้พื้นที่ป่าต้น
น้ าส่วนใหญ่กลายเป็นภูเขาหัวโล้น ในฤดูฝน ฝนก็ตกหนัก 
เกิดอุทกภัยเพราะไม่มีป่าไม้ที่คอยซบัน้ า ปริมาณน้ าจึงไหลลง
สู่แม่น้ าสาอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า 
ปัญหาสภาพแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ต้นน้ า มีดังนี้ 
 - เกิดการพังทลายของดิน เนื่องจากขาดพืชคลุมดิน 
การกัดเซาะของน้ า และป่าไม้ถูกท าลาย 
 - ขาดการจัดสรรที่ดิน (รวมทั้งการใช้พื้นที่อย่างเข้มข้น) 
จากการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่
มีจ านวนเพิ่มมากข้ึน 
 - ล าน้ าแม่สา มีน้ าขุ่น ล าน้ าแคบและตื้นเขิน อันเป็น
ผลมาจากการพังทลายของหน้าดิน มีสิ่งปฏิกูลกีดขวางการ
ไหลของน้ า 
 - ปริมาณน้ าลดลง และ น้ าแห้ง เนื่องจากมีจ านวนผู้ใช้
น้ าเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการท าการเกษตรและการใช้บริการ
จากสถานประกอบการแหล่งท่องเที่ยว 
 - การปนเปื้อนของสารเคมีในน้ า เนื่องจากการใช้
สารเคมีทางการเกษตรเป็นจ านวนมากในพื้นที่บริเวณต้นน้ า
ดังรูปที่ 2 

 
รูปที่ 2 การท าการเกษตรบริเวณต้นน้ าพื้นที่ลุ่มน้ าแม่สา 

 นอกจากนี้ ในพื้ นที่ ต้นน้ าแม่ สา ยั งเป็นพื้ นที่ ที่ มี
ความส าคัญทางเศรษฐกิจ เมื่อนักท่องเที่ยวที่มาถึงจังหวัด
เชียงใหม่ก็ต้องมาเที่ยวชม เนื่องจากอยู่ไม่ไกลจากตัวเมือง
มากนัก มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ความส าคัญมีความงดงามของ
ธรรมชาติ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย เช่น 
สถานประกอบการร้านอาหาร ร้านกาแฟ กิจกรรมการ
ท่องเที่ยวแอดเวนเจอร์ที่ชมความงาม และบรรยากาศใน

พื้นที่ รวมทั้งโรงแรม รีสอร์ท ที่คอยให้บริการพักผ่อนของ
นักท่องเที่ยวตั้งอยู่ในบริเวณต้นน้ าแม่สาพื้นที่เป็นจ านวนมาก 
ดังรูปที่ 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แหล่งท่องเที่ยวบริเวณต้นน้ าพื้นที่ลุ่มน้ าแม่สา 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า บริบทชุมชนพื้นที่ต้น
น้ าแม่สา มีพื้นที่ครอบคลุม 2 ต าบล คือต าบลโป่งแยง และ
ต าบลแม่แรม ซึ่งเป็นจุดก าเนิดของแม่สา มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์จากการเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ประกอบด้วย ชาวเขา
เผ่าม้ง และชาวไทยพื้นเมือง ซึ่งแต่ละกลุ่มก็มีลักษณะทาง
สังคมวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไป โดยกลุ่มชาวม้งส่วน
ใหญ่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงลาดชันใกล้กับบริเวณป่าต้นน้ า ใน
อดีตมีวิถีชีวิตท าการเกษตรแบบยังชีพ และใช้ที่ดินแบบไร่
หมุนเวียน ปัจจุบันวิถีชีวิตของกลุ่มชาวม้ง ในพื้นที่ต้นน้ า 
แม่สาได้เปลี่ยนแปลงการท าการเกษตรเกิดการปรับตัวเข้าสู่
ระบบเศรษฐกิจ เพื่อการค้าท าให้เกิดการบุกรุกเพื่อใช้พื้นที่
เพาะปลูกเพิ่มมากขึ้น และเกษตรกรชาวม้งบางชุมชนก็
เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเกษตรกรไปเป็นการบริการท่องเที่ยว 
เนื่องจากบริเวณพื้นที่ต้นน้ าแม่สา มีสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ 
ที่มีความหลากหลาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มชนเผ่าต่างๆยังมี
พิธีกรรมความเช่ือเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากร เช่น พิธีดง
เซ้ง และการเลี้ยงผีต้นน้ า ซึ่งเป็นกลไกการรักษาพื้นที่ป่าต้น
น้ าท่ีส าคัญ 

2. ภูมิปัญญาชนในการจัดการทรัพยากรของชุมชนพ้ืนที่
ต้นน้้า 

 พื้นที่ต้นน้ าแม่สา ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ต าบลโป่งแยง 
และต าบลแม่แรม มีกลุ่มชาติพันธุ์ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ คือ
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ชาวเขาเผ่าม้ง และชาวไทยพื้นเมือง มีการด ารงชีวิตอย่าง
เรียบง่ายตามประเพณีวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้มีการสืบ
ทอด โดยอาศัยระบบความเช่ือ พิธีกรรมต่างๆและจารีต
ประเพณีที่มีเอกลักษ์ในการด าเนินชีวิต การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรก็ยึดตามหลักแบบภมูิปัญญาความเชื่อที่สืบทอดกัน
มาในท้องถิ่น ซึ่งภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรป่าพื้นที่
ต้นน้ า จากการสัมภาษณ์ (ผู้น าชุมชนชาวม้ง บ้านหนองหอย
เก่า ต าบลแม่แรม:สัมภาษณ์,วันที่ 31 พฤษภาคม 2561) ได้
กล่าวว่า ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรป่าของชุมชนพื้นที่
ต้นน้ าแม่สา ในปัจจุบัน ชาวม้งมีป่าดงเซ้ง ที่เป็นป่าที่ใช้
ประกอบพิธีกรรมของชาวม้ง ในการักษาทรัพยากรป่าไม้ของ
ชุมชน ที่มีการประกอบพิธีเป็นประจ าทุกปี ในวันขึ้น 5 ค่ า 
เดือน 2 จะท าพิธีกรรมงานปี ใหม่ม้งในวันสุดท้าย โดย
ชาวบ้านในชุมชนจะมอบหมายให้ผู้อาวุโส 1 คน เป็นคน
ด าเนินพิธีกรรมในครั้งนี้ โดยชาวบ้านในชุมชนแต่ละหลังคา
เรือนจะเข้าร่วมพิธีกรรมในครั้งนี้ด้วย ประเพณีการเลี้ยงป่า
ดงเซ้งจะใช้ไก่ ในการบูชาเทพเจ้า และท าพิธีเสี่ยงทายโดย
ชาวบ้านจะน าไก่เข้ามาร่วมประกอบพิธี บ้านละ 1 ตัวหรือ
ครอบครัวละ 1 ตัว นอกจากนี้ ยังมีของเซ่นไหว้อย่างอื่น คือ 
กระดาษ ธูป เหล้า และใช้กระดูกไก่จากการเซ่นไหว้ ในการ
เสี่ยงทายความเป็นอยู่ในการด าเนินชีวิต สุขภาพ การท า
การเกษตรของแต่ละปีว่าจะเป็นอย่างไร หากค าท านายไป
ในทางที่ไม่ดี ก็จะให้คนเลี้ยงปัดเป่าสิ่งที่ช่ัวร้ายออก พูดในสิ่ง
ที่ดีๆให้ ในระหว่างการประกอบพิธีกรรมในขณะนั้นเลย และ
คอยระมัดระวังการด าเนินชีวิตในปีนั้นๆ เพิ่ มมากขึ้น  
ดังรูปที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    รูปที่ 4 การประกอบพธิี ดงเซ้ง 
 

 ส าหรับภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากรน้ า ของพื้นที่
ต้นน้ าของกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง จากการสัมภาษณ์  พบว่า ภูมิ
ปัญญาในการจัดการทรัพยากรน้ าของชุมชนพื้นที่ต้นน้ าแม่สา 
จะใช้ประเพณีการเลี้ยงผีหัวน้ า หรือการเลี้ยงผีขุนน้ า โดย
เครื่องเซ่นจะใช้ไก่ หรือใช้หมู มาประกอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่
ละชุมชนที่มีการบนไว้ในแต่ละหัวน้ าหรือขุนน้ าของแต่ละ
ชุมชนชุมชน รวมไปถึงข้าวตอกดอกไม้ ผลไม้จ าพวกกล้วย 
อ้อย หมากพลู บุหรี่และเหล้า พิธีการเลี้ยงผีขุนน้ าก็จะมีการ
เลี้ยงคล้ายกับพิธีดงเซ้งเช่นกัน แต่จะท าคนละวิธีอาจจะใช้
พ่อหมอคนเดียวกันกับพิธีดงเซ้งหรือเป็นคนใหม่ แล้วแต่คน
ในชุมชนมอบหมายให้เป็นคนท าพิธี ส่วนใหญ่จะเป็นผู้อาวุโส
หรือปราญ์ในชุมชน โดยชาวบ้านชุมชนจะเข้าร่วมในพิธี แต่
พิธีการเลี้ยงผีขุนน้ าจะมีคนเข้าร่วมน้อยไม่มากเท่ากับพิธีดง
เซ้ง จากการสัมภาษณ์ชาวม้ง ได้กล่าวว่า “ม้ง” จะถูกปลูกฝัง
มาให้ความส าคัญกับทรัพยากรป่าไม้มากที่สุด ซึ่ งจะมี
แนวความคิดที่ว่า “ถ้ารักษาป่าไว้ ยังไงก็มีน้ าใช้” โดยดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้เป็นหลักมากกว่าทรัพยากรน้ า 
 นอกจากน้ีมีกิจกรรมในการรักษาทรัพยากรที่สอดคลอ้ง
กับพ้ืนท่ีป่าแต่ละประเภท ดังนี ้
 1. การแบ่งพื้นที่จัดการทรัพยากร จากการศึกษาพบว่า
ชุมชนมีการปรับรูปแบบการจัดการทรัพยากร โดยใช้ความ
เช่ือของท้องถิ่นในจัดการทรัพยากรของชุมชน ซึ่งกิจกรรม
ด้านการจัดการป่าชาวบ้านได้มีการด าเนินการมีดังนี้  
 1) คณะกรรมการหมู่บ้านและกรรมการอาวุโส จะต้อง
คอยตรวจสอบ ควบคุมและจัดการปัญหาของชุมชน 
 2) จัดท าแนวกันไฟรอบพ้ืนท่ี “ป่าดงเซ้ง”  
 3) ตรวจตราไฟป่าช่วงฤดูร้อน 
 4) ช่วยกันดับไฟป่าหากว่ามีไฟฟ่าเกิดขึ้น 
 5) ปลูกเสริมสร้างป่าเพิ่ม 
 6) การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ของรัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี 
 2. ข้อตกลงในการจัดการทรัพยากร ชุมชนได้ร่วมกัน
สร้างข้อตกลงในการก ากับจัดการ การใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
โดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มี เป็นฐานในการก าหนด
กฎระเบียบ โดยในชุมชนจะมีการก าหนดพื้นที่หวงห้ามและ
ในพื้นที่หวงห้าม จะมีความเช่ือในการเข้าไปใช้ประโยชน์ที่
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แตกต่างกัน ในความเช่ือเรื่องของผี หรือเทพ เจ้าที่ อยู่ใน
พื้นที่นั้นๆ นอกจากนี้ชุมชนยังได้สร้างกฎข้อบังคับ บางอย่าง
เข้ามาเพิ่มเติม โดยเป็นกฎที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรป่าไม้เป็นหลัก เช่น ห้ามผู้ใดขยายพื้นที่ท ากินเข้า
ไปในพื้นที่ ป่าดงเซ้ง หรือป่าอนุรักษ์ ห้ามมิให้มีการตัดไม้
ท าลายป่า ห้ามเก็บของป่าทุกชนิดและห้ามล่าสัตว์โดย
เด็ดขาด  
 จะเห็นว่าชุมชนมีแผนงาน กิจกรรม ในการจัดการ
ทรัพยากรที่มีแบบผสมผสานระหว่างแบบดั้งเดิมที่สัมพันธ์กับ
วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ของท้องถิ่นซึ่งได้ยึดถือปฏิบัติ
สืบต่อกันมา และมีการสร้างกิจกรรมใหม่ผสมผสานในการ
จัดการทรัพยากร โดยมีข้อตกลงในการก ากับการจัดการใช้
ประโยชน์ทรัพยากรโดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มี เป็น
พื้นฐานในการก าหนดกฏระเบียบ  
 
สรุปผลการวิจัย 
 ภูมิปัญญาการจัดการทรัพยากรของชุมชนต้นน้ าพื้นที่
ลุ่มน้ าแม่สา จั งหวัดเชียงใหม่  เป็นการน าองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญาของชนเผ่าม้งเรื่อง“พิธีดงเซ้ง” และความรู้ภูมิ
ปัญญาของคนพ้ืนเมืองเรื่อง “พิธีเลี้ยงผีขุนน้ า”ที่เป็นการดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้โดยอาศัยระบบความเชื่อระหว่างคนกับ
ธรรมชาติ (ดิน น้ า ป่า ) และสิ่งที่เหนือธรรมชาติ (ผี เจ้าที่ 
เทพ) ของชาวบ้านท่ีมีประเพณีวัฒนธรรม การมีส่วนร่วมและ
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนในการดูแลและรักษาทรัพยากร
ของชุมชน ซึ่งได้ยึดถือสืบต่อกันมา มีแผนงาน กิจกรรมใน
การจัดการทรัพยากรที่มีแบบผสมผสานระหว่างแบบดั้งเดิมที่
สัมพันธ์กับวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือ ของท้องถิ่น และมี
กิจกรรมใหม่ผสมในการจัดการทรัพยากร เช่น การท าแนว
กันไฟ การปลูกป่าต้นน้ า ที่ เป็นข้อตกลงในการจัดการ
ทรัพยากรโดยชุมชนได้ร่วมกันสร้างในการก ากับการจัดการ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรโดยใช้องค์ความรู้ภูมิปัญญาที่มีเป็น
พื้นฐานในการก าหนดกฏระเบียบ ผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชนโดยการเริ่มจากการสร้างจิตส านึกในการท าให้
รู้สึกว่าทรัพยากรชุมชนเป็นของทุกคนและมีความรู้สึกหวง
แหนทรัพยากร มีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในชุมชน เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วม ท าให้

เกิดการจัดการทรัพยากรแบบยั่งยืน ที่ท าให้ชุมชนมีการ
รักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ 
ต่อภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของชุมชน รวมทั้งเป็นการสืบ
ทอดวัฒนธรรมกับคนรุ่นต่อไป 
 อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การจัดการทรัพยากรของ
ชาวม้งและคนพื้นเมืองชุมชนต้นน้ า เป็นการจัดการที่อยู่บน
พื้นฐานของความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกัน มีการฟื้นฟูและการ
อนุรักษ์น ามาสู่องค์ความรู้ที่มีการจัดการทรัพยากรที่มีความ
ยั่งยืนสอดคล้องกับวิถีชีวิต และที่ส าคัญระบบความเช่ือของ
ชาวม้งนั้นเป็นการเคารพธรรมชาติที่อยู่บนพื้นฐานของการ
หล่อหลอมประเพณีและวัฒนธรรมของคนที่ผูกพันธ์กับป่า 
โดยใช้ความเชื่อท าหน้าที่เป็นกลไกท่ีแสดงถึงการเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรที่ควบคุมการใช้ประโยชน์ เพื่อให้สามารถกระจาย
การเข้าถึงทรัพยากรอย่างทั่วถึงทั้งในชุมชน และก็ยังท าให้
ปรับ เพื่ อ ใช้ เป็ นกลไกในการเข้ ามาใช้ทรัพยากรของ
บุคคลภายนอกชุมชน  
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บทคัดย่อ 
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษา องค์กรธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ทีจ่ าหน่าย
สินค้าและบริการเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย โดยการศึกษานี้มุ่งหวังให้ได้สมรรถนะที่เป็นมาตรฐานความสามารถของ          
นักทรัพยากรมนุษย์ และสามารถน าไปต่อยอดในการสร้างแบบประเมินเพื่อทราบถึงระดับความสามารถของบุคลากร อีกทั้ง
น าไปใช้ในการวางแผนพัฒนาความสามารถของบุคลากรต่อไป วิธีวิจัยนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กับผู้บริหาร 
จ านวน 8 คน ในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการทั่วไปของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงการ
ท าแบบส ารวจความคิดเห็นกับผู้บริหาร จ านวน 6 คน ในต าแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการของของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อยืนยันผลของสมรรถนะ ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะของ
นักทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ประกอบด้วย 14 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ความรู้ในงาน HR 2) ความรู้ในธุรกิจ               
3) จรรยาบรรณวิชาชีพ HR 4) การสื่อสาร 5) การคิดวิ เคราะห์แก้ ไขปัญหา 6) การวางแผนและจัดการงาน                             
7) การบริหารความขัดแย้ง 8) การคิดเชิงกลยุทธ์ 9) การสร้างแรงจูงใจ 10) ทักษะภาษา 11) ความเป็นผู้น า 12) ดิจิตอล HR 
13) การท างานเป็นทีม 14) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

ค าส าคัญ:  สมรรถนะ นักทรัพยากรมนุษย์ การสร้างสมรรถนะ 
 
Abstract 
The objective of the research was to develop the competency of Human Resources in retail business, selling 
products and providing comprehensive services associated with home and building construction, expansion, 
renovation and repair. This research aimed to set the standards of Human Resources competence which 
can be applied to develop the competency assessment tool and individual development plan. The data 
was collected by in-depth interview from 8 experts in management level, Assistant Vice President (AVP) and 
Vice President (VP) in Human Resources and other department. And also, collected by survey from 6 experts 
in management level, Assistant Vice President (AVP), Vice President (VP) and Senior Vice President (SVP) in 
Human Resources other department to reconfirm the competency results. The findings show 14 HR 
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competencies that are 1) HR Knowledge 2) Business Acumen 3) HR Ethics 4) Communication 5) Analytical 
Thinking & Problem Solving 6)  Planning & Organizing 7) Conflict Management 8) Strategic Thinking                    
9) Motivation 10) Language skills 11)  Leadership 12) Digital HR 13) Teamwork 14) Creativity & Innovation 
Keyword:  Competency, Human Resources, Competency Development 
 
1. บทน า 
 องค์กรธุรกิจที่สามารถสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันจากการสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าดีกว่า
คู่แข่ง เช่น การสร้างความได้เปรียบเรื่องต้นทุน คุณภาพ 
นวัตกรรม และความรวดเร็ว จะท าให้กิจการสามารถเอาชนะ
คู่แข่งและอยู่รอดได้ (ณภัทร ทิพย์ศรี, พินิจ บ ารุง, สิริพร       
กุแสนใจ และสุภาวดี เตชะยอด, 2558, น.153-158) ปัจจุบัน
ประเทศไทยก าลังปรับตัวเข้าสู่โมเดล Thailand 4.0 โดย
รัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จะการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของ
ประเทศให้ดีขึ้นจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
ดังนั้นคนไทยทุกคน ผู้ประกอบการรายเล็กใหญ่ เกษตรกร  
ผู้ค้าขาย จึงต้องร่วมกันปรับตัวและเปลี่ยนแปลงการด าเนิน
ธุรกิจ โดยน าความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีต่างๆ เป็นเครื่องมือส าคัญในการด าเนินงาน (กอง
บริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, 2559, น.7-9) 
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่พึงประสงค์  และ
สามารถปรับตัวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง หน่วยงาน
ราชการ เอกชน และองค์กรช้ันน าทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศหลายแห่ง เช่น  PTT, SCG, DHL, Toyota, P&G  
ไ ด้ น า ร ะบบสมรรถนะ  (Competency)  อั นหมายถึ ง
คุณลักษณะต่างๆทางพฤติกรรมที่ผลักดันให้บุคคลสร้าง
ผลงานที่ดีหรือเหนือกว่าเป้าหมายที่ก าหนด (David C.  
McClelland, 1973, p.1-14) มาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  
ซึ่งสามารถน าไปใช้ต่อยอดในการสร้างเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะในแตล่ะดา้นเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนเพื่อพัฒนา
บุคลากรใหม้ีความสามารถมากขึ้นต่อไป 

ทรัพยากรมนุษย์เป็นกุญแจแห่งความส าเร็จสู่เศรษฐกิจ
ดิจิทัล (ธนิต โสรัตน์, 2560) ดังนั้น นักทรัพยากรมนุษย์ 
ผู้ดูแลพนักงานในองค์กร ตั้งแต่การสรรหาคัดเลือก การ
ฝึกอบรมพัฒนา การธ ารงรักษา การเลื่อนต าแหน่ง และ
ค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ จึงมีความส าคัญในการเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรให้ก้าวสู่ยุคดิจิทัล ทั้งการวางแผนงาน 
บริหาร พัฒนาบุคลากร สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง 
และสื่อสารให้บุคลากรเตรียมรับมือและปรับตัวไปพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลง  สอดคล้องกับ Dave Ulrich, Wayne 
Brockbank, Dani Johnson, Kurt Sandholtz and Jon 
Younger (2008) ที่ยืนยันว่า 20% ของความส าเร็จในธุรกิจ
เกิดจากผลงานของนักทรัพยากรมนุษย์ โดยได้ระบุบทบาท
หน้าท่ีของนกัทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ 6 ประการ คือ 
การเป็นนักปฏิบัติและขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆที่ เป็น
แบบอย่ างได้  (Credible Activist) การ เป็นผู้ สร้ างและ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในองค์กร  (Cultural & Change 
Steward) ก า ร เ ป็ น ผู้ น า แ ผ น ง า น ม า ใ ช้ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง 
(Operational Executor) กา ร เป็ นพั นธมิ ต รทางธุ ร กิ จ 
(Business Ally) การเป็นผู้สร้างกลยุทธ์องค์กร (Strategic 
Architect) และการเป็นผู้บริหารที่มากความสามารถและ
ร่วมออกแบบก าหนดทิศทางขององค์กร (Talent Manager 
/Organization Designer)  ดังนั้นการน าระบบสมรรถนะมา
ใช้กับนักทรัพยากรมนุษย์จะช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงานและการพัฒนางานต่างๆ ทั้งด้านการสรรหา
คัด เลือก  การฝึกอบรมและพัฒนา และการวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพ เป็นต้น และน าไปสู่การพัฒนาของ
องค์กร (นภัสวรรณ เกียรติวุฒิกาญจน์, 2554, น.19 และ  
อุรารัตน์ แก้วดวงงาม, 2553) 

บริษัทที่ผู้วิจัยศึกษาเป็นบริษัทค้าปลีกขนาดใหญ่ 
จ าหน่ายสินค้าและบริการเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย มี
วิสัยทัศน์เป็นผู้น าในธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ เปิดด าเนินการมาแล้ว 22 ปี มีสาขา
มากกว่า 83 และมีพนักงานมากกว่า 10,645 คน (รายงาน
ประจ าปี 2560, น.14-15)  การเปิดสาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง 
การบริหารพนักงานจ านวนมาก ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว 
และการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงข้ึน ส่งผลใหก้ารบริหารงานของ
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นักทรัพยากรมนุษย์มีความท้าทายมากขึ้น ผู้บริหารของ
องค์กรซึ่งเล็งเห็นถึงความส าคัญของนักทรัพยากรมนุษย์  
จึงมุ่งมั่นผลักดันพัฒนาความสามารถของพนักงานอยู่เสมอ  
เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การมอบหมายงาน การสอน
งาน เป็นต้น แต่เนื่องจากยังขาดการพัฒนาสมรรถนะของ
ต าแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ พนักงานและผู้บริหารองค์กรจึง
ไม่ทราบถึงมาตรฐานทักษะความสามารถในการท างาน 
ผู้วิจัยเห็นว่า การไม่มีระบบสมรรถนะของนักทรัพยากร
มนุษย์อาจส่งผลต่อระบบและประสิทธิภาพการท างานที่
รับผิดชอบ และส่งผลต่อการบริหารงานในระดับองค์กร 
ในทางกลับกันการสร้างสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์มี
ประโยชน์ในหลายด้าน ช่วยให้ผู้บริหารสามารถก าหนด
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่คาดหวังของนักทรัพยากรมนุษย์ 
ช่วยให้         
นักทรัพยากรมนุษย์ทราบถึงคุณลักษณะที่คาดหวังของ
องค์กร รวมถึงทราบขีดความสามารถ จุดแข็งจุดอ่อนของ
ตนเอง และช่วยให้พนักงานมีขวัญก าลังใจและมีแรงจูงใจใน
พัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไป ดังนั้นการสร้างสมรรถนะ
ของนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรจึงเป็นเรื่องส าคัญจ าเป็น
และควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
2. วัตถุประสงค ์

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย คือ เพื่อสร้างสมรรถนะของ
นักทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาองค์กรธุรกิจค้าปลีก 
 
3. การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ไว้ดังน้ี 
   
3.1 ความหมายของสมรรถนะ 

Richard E.  Boyatzis (2008, p.6) นักวิชาการและ
นักจิตวิทยา อธิบายว่า สมรรถนะเป็นความสามารถของ
บุคคลที่แสดงออกทางพฤติกรรมใดๆโดยนิสัยและเป็นตัวแยก
ระหว่างคนที่มีผลงานโดดเด่น (Superior) กับคนที่มีผลงาน
ปานกลาง (Average)  

David C.  McClelland ( 1973, p.1-14)  อ า จ า รย์
ประจ ามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อธิบายว่า สมรรถนะเป็น
คุณลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในบุคคล และผลักดันให้บุคคลนัน้ๆ 
สร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้แสดงแนวคิดของ
สมรรถนะด้วยโมเดลภูเขาน้ าแข็ง  ( Iceberg Model) ว่า
บุคคลแต่ละคนมีลักษณะแตกต่างกัน เปรียบได้กับภูเขา
น้ าแข็งที่ลอยอยู่เหนือน้ า ส่วนที่อยู่เหนือน้ าเปรียบเป็นองค์
ความรู้ ทักษะต่างๆ ที่มองเห็นได้และสามารถพัฒนาได้ 
ในขณะที่ส่วนที่อยู่ใต้น้ าเปรียบเสมือนแรงจูงใจ อุปนิสัย 
ภาพลักษณ์ และบทบาทที่แสดงออกทางสังคมที่มองเห็นได้
ยาก 
วัดประเมินได้ยากและพัฒนาได้ยาก โดยแบ่งองค์ประกอบ
ของสมรรถนะออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่  

1)  ความรู้  (Knowledge)  คือ  ข้อมูลต่ างๆ ที่
จ าเป็นต้องรู้และเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น ความรู้
ด้านเครื่องยนต์ 

2) ทักษะ (Skill) คือ ความสามารถที่มาจากการ
ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ เช่น ทักษะทางคอมพิวเตอร์ 

3) อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) คือ ความรู้สึกนึก
คิด คุณค่าและสิ่งที่บุคคลเช่ือว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจ
ในตนเอง 

4)  บุคลิกลักษณะ (Traits)  เป็นความเคยชิน 
พฤติกรรมซ้ าๆ ที่มองเห็นได้และอธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น 
ความน่าเชื่อถือ  

5) แรงจูงใจ/เจตคติ (Motives/ Attitude) เป็น
จินตนาการ วิธีคิด แรงจูงใจท่ีท าให้บุคคลนั้นแสดงพฤติกรรม
ที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย  

สมรรถนะโดยสรุปจึงเป็นคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เ ป็ นผลมาจากความรู้  (Knowledge)  ทั กษะ  (Skills) 
คุณลักษณะ (Traits) ความคิดต่อตนเอง (Self-Concept) 
รวมถึงมุมมองความคิด (Attitude) ของบุคคลที่ส่งผลให้
ผู้ปฏิบัติงานสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
มาตรฐานหรือหรือสูงกว่ามาตรฐานที่ก าหนด และประสบ
ความส าเร็จในการท างาน 
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3.2 ประเภทของสมรรถนะ 
สมรรถนะโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

(ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน , 2553 และ 
อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์, 2550)   

1) สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็น
ความรู้ความสามารถที่แสดงถึงวัฒนธรรมและค่านิยมของ
องค์กร  

2) สมรรถนะบริหาร (Managerial Competency) 
เป็นความรู้ความสามารถด้านการบริหารที่บุคลากรระดับ
ผู้จัดการและผู้บริหารขององค์กรต้องมี เพื่อให้งานบรรลุ
เป้าหมาย สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ขององค์กร  

3 )  สมรรถนะประจ ากลุ่ ม ง าน  ( Functional 
Competency) เป็นความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพที่
จ าเป็นของแต่ละต าแหน่งงานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ  

ส าหรับวิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ สมาคมการจัดการ
งานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ PMAT (2557) โดยแบ่ง
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

1) สมรรถนะทั่วไป (Generic Competency) เป็น
ความรู้ความสามารถที่ เกี่ยวข้องกับการท างานทั่วไป 
ประสิทธิภาพองค์กร และประสิทธิภาพเชิงธุรกิจค าปรึกษา 
ความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ เป็นต้น 

2 )  สมรรถนะประจ ากลุ่ ม ง าน  ( Functional 
Competency) เป็นความรู้ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ได้แก่ สมรรถนะในการฝึกอบรมและพัฒนา การบริหาร
ผลงาน และการบริหารองค์กร เป็นต้น  

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ  The Association for Talent 
Development หรือ ATD (2014) ที่แบ่งสมรรถนะของนัก
ทรัพยากรมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

1 )  ส ม ร ร ถ น ะ พื้ น ฐ า น  ( Foundational 
Competencies) เป็นความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของให้บรรลุเป้าหมาย เช่น ทักษะทางธุรกิจ 
ทักษะการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น  

2 )  สมรรถนะประจ ากลุ่ ม ง าน  (Functional 
Competencies) เป็นความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการ

พัฒนาบุคลากรที่เป็นคนเก่งขององค์กร เช่น การออกแบบ
การเรียนการสอน การจัดการฝึกอบรม เป็นต้น  

ส าหรับงานวิจัยช้ินนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาสมรรถนะประจ า
กลุ่ ม ง าน  (Functional Competency)  โ ด ยกา รส ร้ า ง
สมรรถนะพื้นฐานของต าแหน่งนักทรัพยากรมนุษย์ที่
ปฏิบัติงานในทุกสายงานขององค์กร เพื่อให้มีหลักในการ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน และเพื่อความกระชับในการ
กล่าวถึงสมรรถนะประเภทนี้ ผู้วิจัยจึงเรียกสมรรถนะประจ า
กลุ่มงานที่ศึกษานี้ว่าเป็นสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ 
 
3.3 การบริหารทรัพยากรมนุษย ์

Watson (2010, p.919) อธิ บ า ย ว่ า  ก า ร บ ริ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย์เป็นการบริหารงานโดยการใช้ความพยายาม 
ความรู้ความสามารถ และมีพฤติกรรมที่แสดงความตั้งใจ
ปฏิบัติงานต่างๆ ให้ส าเร็จ เพื่อให้องค์กรด าเนินต่อไปได้ตาม
เป้าหมาย 

Dessler (2009, p.2) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เป็นนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคล ในเรื่อง
การสรรหา ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้
รางวัล ความปลอดภัยในการท างาน จริยธรรม ความยุติธรรม
ต่อพนักงาน รวมถึงการวิเคราะห์งาน การวางแผนทรัพยากร
มนุษย์  การสรรหา คัดเลือก การปฐมนิ เทศ การจ่าย
ค่าตอบแทน เงินเดือน แรงจูงใจ การสื่อสาร การฝึกอบรม
และพัฒนา และความผูกพันต่อองค์กร   

Armstrong, M., & Taylor, S. (2014, p.4) อธิบายว่า 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการบริหารจัดการบุคลากร
ในองค์กร โดยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การบริการ
ทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ การบริหารทุนมนุษย์ การบริหาร
จัดการความรู้ ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาองค์กร การวางแผนก าลังพล การสรรหาคัดเลือก 
การบริหารคนเก่ง การเรียนรู้และพัฒนา การบริหารผลงาน
และค่าตอบแทน แรงงานสัมพันธ์ คุณภาพชีวิตของพนักงาน  
 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และ
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย หรือ TPQI 
(2559, น.15-16) อธิบายว่า การบริหารทรัพยากรบุคคล 
เป็นกระบวนการวางแผนและจัดการบุคลากรให้มีความรู้
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ความสามารถที่เหมาะสมกับงาน บริหารบุคลากรที่มีอยู่ให้
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งเป็นการดูแลรักษา
บุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีโอกาสเรียนรู้พัฒนาและ
เติบโตไปพร้อมกับองค์กร  TPQI ได้ก าหนดกรอบกิจกรรม
และภาระหน้าที่ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออกตาม
กลุ่มภารกิจ (Functional Groups) เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่  
 1) การบริหารทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Management) ประกอบด้วย การวางแผน
ทรัพยากรบุคคล การสรรหาและคดัเลือก การบรรจแุต่งตั้ง 
การก าหนดค่าจ้าง สวัสดิการและการให้รางวัล 
 2) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human 
Resource Development) ประกอบด้วย การประเมินผล
การปฏิบัติงานและสมรรถนะ การฝึกอบรมและพัฒนา และ
การจัดการการเรียนรู้และพัฒนา การพัฒนาอาชีพ และการ
พัฒนาองค์กร  
 3) ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ (People 
Engagement) ได้แก่ ความผูกพันต่อองค์กร การแรงงาน
สัมพันธ์ ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกองค์กร กฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับในการท างาน วินัย การสื่อสารองค์กร 
การสร้างสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี สุขอนามัย ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
 จากความหมายต่างๆ ท าให้เห็นว่าการบริหาร
ทรัพยากรมนุษยเ์ป็นการบริหารจดัการเกี่ยวกับบคุคล โดยมี
นักทรัพยากรมนุษยเ์ป็นผู้ก าหนดนโยบาย แนวปฏิบตัิ รวมถึง
บริหารงานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับองค์กรที่ศึกษา ได้แบ่ง
กรอบกิจกรรมการท างานเป็น 5 งานหลัก ได้แก่ งานสรรหา
และคัดเลือก (Recruitment & Selection) งานพัฒนา
องค์กร (Organization Development) งานฝึกอบรมและ
พัฒนา (Training & Development) งานแรงงานสัมพันธ์ 
(Employee Relations) และงานบริหารคา่จ้างและ
สวัสดิการ (Welfare & Benefits)   
 
3.4 สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย ์

สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ถูกก าหนดขึ้นโดย
สถาบันวิชาชีพ หน่วยงานภาครัฐบาล ภาคเอกชน และถูก
น าไปพัฒนาและปรับใช้ในองค์กรทั่วโลก เช่น ในประเทศไทย 

สหรัฐอเมริกา แคนาดา จีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น 
โดยมเีป้าหมาย คือ การสร้างมาตรฐานของวิชาชีพ และ
ยกระดับความสามารถของนักทรัพยากรมนุษย์  

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ 
TPQI เป็นหน่วยงานกลางระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล
ไทยที่พัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาติ ยกระดับ และ
สนับสนุนความรู้ความสามารถของกลุ่มวิชาชีพต่างๆ ในการ
จัดท ามาตรฐานอาชีพให้ได้มาตรฐานสากล โดยร่วมกับกลุ่ม
อุตสาหกรรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการระบุสมรรถนะที่
อุตสาหกรรมต้องการ ก าหนดระดับความสามารถของนัก
ทรัพยากรมนุษย์ ออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับ3 ผู้มีทักษะ
เฉพาะทาง (Skilled-Worker) ระดับ4 ผู้ช านาญการในอาชีพ 
( Qualified-Worker) ร ะ ดั บ 5  ผู้ เ ช่ี ย ว ช า ญ ใ น อ า ชี พ 
(Professionally-Qualified and Mid-Management)  และ
ระดับ6 ผู้เ ช่ียวชาญพิเศษในอาชีพ (Top-Management)  
และก าหนดสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ระดับ จ านวน 14 
สมรรถนะ ไวด้ังนี ้
1. วิเคราะห์องค์การและสภาพแวดล้อม 
2. ก าหนดเป้าหมาย ตัวช้ีวัดผลงาน และแนวทางการ
ถ่ายทอดสู่หน่วยงาน  
3. วางแผนการด าเนินงาน และจัดท าเอกสารกลยุทธ์และ
น าเสนอต่อผู้บริหาร 
4. ก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการด าเนินกลยุทธ์  
5. จรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. คิดวิเคราะห์และนวัตกรรม 
7. ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล  
8. พัฒนาตนเองและผู้อื่น  
9. สื่อสารและเลือกใช้สื่อ  
10. ให้ความร่วมมือ ท างานเป็นทีม และภาวะผู้น า  
11. วางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
12. ก าหนดแนวทางการพัฒนาและเชื่อมโยงระบบ  
13. บริหารการเปลี่ยนแปลง และเป็นคู่คิดเชิงธุรกิจ  
14. บริหารความหลากหลาย  
 
3.5 แนวทางการสร้างสมรรถนะ 
 การสร้างสมรรถนะสามารถท าได้หลากหลายวิธี ได้แก่ 
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การประชุมกลุ่ม (Focus Group) การสัมภาษณ์ (Interview) 
หรือสอบถามความคิดเห็น (Survey) การตั้งคณะกรรมการ 
และการพิจารณาต าแหน่งหน้าที่งาน เป็นต้น  (William J. 
Rothwell & John E. Lindholm, 1999 , อ้างใน เลิศชัย     
สุธรรมานนท์ (2551, น. 27-28) เพื่อให้เหมาะสมกับองค์กร
ธุรกิจค้าปลีกที่ศึกษา ผู้วิจัยจึงเลือกวิธีการของเดลฟาย 
(Delphi  Technique) คือ กระบวนการรวบรวมความ
คิดเห็นหรือการตัดสินใจจากกลุ่มผู้เ ช่ียวชาญในสาขาที่
เกี่ยวข้อง จากการท าแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ หรือวิธี
ใดๆ โดยผู้เ ช่ียวชาญไม่ต้องมาประชุมพบปะกัน เพื่อให้
ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ 
ท าให้ได้ข้อมูลที่น่าเช่ือถือและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และ
ข้อมูลที่ ได้ เกิดความเห็นชอบ (Consensus)  มี วิ ธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้ (น้ าผึ้ง มีศิล, 2559, น.1256-1262 และ ใจ
ทิพย์ เช้ือรัตน์พงษ์, 2547 อ้างใน อนุชัย รามวรังกูล, 2550, 
น.22)  
 1)  การแสวงหา (Exploration) คือ การก าหนดปัญหา
ที่ศึกษา ก าหนดผู้เช่ียวชาญ คุณสมบัติของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
และขนาดของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลให้ชัดเจน 
 2)  การสกัดสมรรถนะ (Distillation) คือ การใช้
แบบสอบถามกับผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้ค่าสถิติต่างๆ เช่น ค่าร้อย
ละ เพื่อแสดงอัตราส่วนของผู้เช่ียวชาญว่ามีความคิดเห็น
สอดคล้องกันในระดับใด การแจกแจงความถี่ของผู้เชี่ยวชาญ
ว่ามีลักษณะของค าตอบกระจายในลักษณะใด รวมถึงสถิติที่
วัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และ
ค่าฐานนิยม เพื่อบ่งบอกระดับความคิดเห็นของกลุ่มใน
ลักษณะสรุปรวม และแสดงค่าสถิติการกระจาย เช่น ส่วน
เบี่ยงเบนควอไทล์ เพื่อทราบระดับความแตกต่างทาง
ความคิดเห็น ในการยุติกระบวนของเดลฟาย  
 3)  การน าไปใช้ (Utilization) คือ การน าผลการศึกษา
จากผู้เช่ียวชาญที่มีความเห็นสอดคล้องกันมาสรุปและสร้าง
กรอบของการศึกษา 
 
4. วิธีวิจัย  
 การศึกษาสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ ผู้วิจัยแบ่ง
การศึกษาออกเป็น 2 ช่วง ได้แก่     การสัมภาษณ์เชิงลึก  

(In-depth Interview) และส ารวจความคิดเห็น (Survey) 
ของผู้บริหาร โดยมีการด าเนินงานดังน้ี 
 ช่วงที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  
เป็นขั้นตอนในการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กร จ านวน 8 
คน ผู้มีความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ และมีบทบาทในการ
ก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร โดยเป็นผู้บริหารต าแหน่ง
ผู้ ช่วยผู้จัดการทั่วไปและผู้จัดการทั่วไปของหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 5 คน และหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ 
หน่วยงานจัดซื้อ และหน่วยงานปฏิบัติการ จ านวน 3 คน  
 เครื่ องมือในการวิจัย ประกอบด้วย แนวค าถาม
สัมภาษณ์เชิงลึก 1 ชุด และแบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลึก 
1 ชุ ด   มี ลั ก ษณ ะ ค า ถ า ม ป ล า ย เปิ ด  ( Open-Ended 
Questions) เพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดในเชิงความคิดและ
เหตุผลของผู้ ให้ข้อมูลได้ครบถ้วนสมบูรณ์ แนวค าถาม
สั มภ าษณ์ เ ป็ นค า ถ ามแบบมี โ ค ร งส ร้ า ง  ( Structure 
Interview) มาจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาโครงสร้างหน่วยงาน
ทรัพยากรมนุษย์และต าแหน่งต่างๆ เพื่อสามารถแบ่ง
ต าแหน่ง กลุ่มงานได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาในการสัมภาษณ์
เป็นแบบเป็นทางการ (Formal Interview) มีข้อค าถาม
จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 

1) ท่านคิดว่าสมรรถนะของนักทรพัยากรมนุษย์ 
ขององค์กรมีอะไรบ้าง 

2) ท่านคิดว่าสมรรถนะดังกล่าว มคีวามหมาย
อย่างไร 

 (ยกตัวอย่างจ านวน 6 สมรรถนะ) 
การวิเคราะห์ข้อมลู ใช้วิธี 1) การวิเคราะห์เนื้อหา 

(Content Analysis) จากแบบบันทึกการสัมภาษณ ์และการ
ถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณแ์บบค าต่อค า เพื่อเก็บ
ข้อมูลรายละเอียด มีการเพิ่มเติมค าให้มีความสละสลวยบ้าง 
แต่ยังคงไว้ซึ่งความหมายและอารมณ์น้ าเสียงท่ีใกล้เคยีงกับ
การให้สัมภาษณจ์ริงมากทีสุ่ด  และ 2) การสรุปผลความถี่
ของสมรรถนะทีไ่ด้ วิเคราะห์ข้อมลู และสังเคราะหส์มรรถนะ
ที่เหมาะสมกับนักทรัพยากรมนุษยข์ององค์กร 
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ช่วงที่  2  การส ารวจความคิดเห็น  (Survey) เป็น
ขั้นตอนในการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริหาร 6 คน 
ต าแหน่งผู้ ช่วยผู้จัดการทั่วไป ผู้จัดการทั่วไป และผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการของหน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 4 
คน และหน่วยงานอื่นๆ จ านวน 2 คน เพื่อยืนยันผลและ
ความหมายของสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในช่วงที่ 1  

เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบส ารวจความคิดเห็น 
(Survey) จ านวน 1 ชุด มีลักษณะค าถามปลายปิด (Close 
Ended Questions)  เป็นค าถามที่ผู้วิจัยก าหนดแนวค าตอบ
ไว้แล้วและให้ผู้ให้ข้อมูลเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็น
ด้วยหรือไม่เห็นด้วย เพื่อเป็นการยืนยันสมรรถนะของนัก
ทรัพยากรมนุษย์    
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการสรุปผลความถี่ของ
สมรรถนะที่ได้ วิเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษาและสรุปผลสมรรถนะ
ของนักทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
 จากข้อมูลวิธีวิจัยข้างต้น จึงได้สรุปขั้นตอนการสร้าง
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 ขั้นตอนการสร้างสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย ์

วัตถุประสงค์ กิจกรรม แหล่งข้อมูล 

เพื่อสร้างแนว
ค าถาม
สัมภาษณ ์

1.ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
  1.1 ข้อมูลขององค์กร วิสัยทัศน์
เป้าหมาย กลยุทธ ์ 
  1.2 ข้อมูลโครงสร้างและต าแหน่ง
ในหน่วยงาน HR ที่ศึกษา 
  1.3 เอกสารงานวิจัยที่เกีย่วข้อง 
2. สร้างค าถามสัมภาษณ ์
  2.1 ออกแบบค าถามสัมภาษณ ์
  2.2 ตรวจสอบความเหมาะสม 

เอกสาร
งานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง 

เพื่อทราบ
สมรรถนะ HR 

2. สัมภาษณ์เชิงลึก 
  2.1 นัดหมายผู้ให้ข้อมูล 
  2.2 สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล 
  2.3 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

ผู้บริหาร
หน่วยงาน
HR และ
อื่นๆ  

เพื่อสรุป
สมรรถนะ HR 

3. ส ารวจความคิดเห็น 
  3.1 สร้างแบบส ารวจ 
  3.2 น าส่งแบบส ารวจ 
  3.3 วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปผล 

ผู้บริหาร
หน่วยงาน
HR และ
อื่นๆ  

 

5. ผลการวิจัย  
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและส ารวจความคิดเห็นของ

ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงขององค์กร ท าให้ได้
สมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด 14 สมรรถนะ 
เรียงล าดับตามผลคะแนนความถี่จากการสัมภาษณ์ ดังนี ้  

1. การสื่อสาร  (Communication)  หมายถึง การ
สื่อสารข้อมูลความคิด ด้วยการฟัง พูด อ่าน เขียน และ
แสดงออกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีเทคนิควิธีการสื่อสารที่
หลากหลาย และสามารถเลือกใช้ช่องทางหรือเครื่องมือใน
การสื่อสารที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั้งผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร 

2. ค ว า ม รู้ ใ น ง า น  HR  (HR Job Knowledge) 
หมายถึง ความรู้ความเข้าใจในงาน HR ที่รับผิดชอบ ได้แก่ 
งานสรรหาและคัดเลือก งานฝึกอบรม งานแรงงานสัมพันธ์ 
งานบริหารค่าจ้าง งานสวัสดิการ และงานพัฒนาองค์กร 
รวมถึงความรู้ในขัน้ตอนและวิธีการท างานท่ีถูกต้อง  

3. การคิ ด วิ เ ค ร าะห์ แก้ ไ ขปัญหา   ( Analytical 
Thinking & Problem Solving) หมายถึง ความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ แยกแยะองค์ประกอบต่างๆ ของข้อมูล 
หรือปัญหาอย่างรอบด้าน เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาที่
แท้จริง และสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม   

4. ความเป็นผู้น า  (Leadership) หมายถึง การมี
ภาวะผู้น า เป็นผู้น าที่ดี คิดริ่เริ่มสิ่งใหม่ กล้าเปลี่ยนแปลง
เพื่อให้ทีมงานบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาทีมงาน รู้ขีด
ความสามารถของทีม คอยส่งเสริมและดึงศักยภาพของ
พนักงานให้มากที่สุด โดยมีความส าเร็จของทีมหรือโฮมโปร
เป็นเป้าหมาย 

5. การสร้างแรงจูงใจ  (Motivation) หมายถึง การ
สร้างแรงผลักดันให้ผู้อื่นเกิดความมุ่งมั่นตัง้ใจ เพียรพยายามที่
จะปฏิบัติงานใดๆ ให้ส าเร็จ  

6. ความรู้ในธุรกิจ  (Business Acumen) หมายถึง มี
ความรู้ เกี่ยวกับธุรกิจโฮมโปรและธุรกิจอื่นๆ รู้ เป้าหมาย         
กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ (KPI) และวัฒนธรรมองค์กร 
สามารถวิเคราะห์องค์กร และน าข้อมูลต่างๆ มาคิดวิเคราะห์ 
เชื่อมโยง วางแผน และตัดสินใจได้ 
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7. การวา งแผนและจั ดการงาน   ( Planning & 
Organizing) หมายถึง การวางแผนและบริหารจัดการงาน
อย่างเป็นระบบระเบียบเรียบร้อย ตามขั้นตอน สามารถ
จัดล าดับความส าคัญของงาน บริหารเวลา และปฏิบัติงาน
ต่างๆ ได้ส าเร็จ มีประสิทธิภาพ คุณภาพและตามก าหนดการ 

8. ดิจิตอล HR  (Digital HR) หมายถึง ความสามารถ
ในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีต่างๆ โปรแกรมส าเร็จรูป 
เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ต่างๆ (social media) รวมถึงอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน HR และการสื่อสารให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

9. การท างานเป็นทีม  (Teamwork) หมายถึง การให้
ความร่วมมือร่วมใจ ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มี
น้ าใจ เสียสละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม รับฟังความ
คิดเห็น ร่วมกันวางแผนงานต่างๆ โดยมีความส าเร็จของทีม
เป็นเป้าหมาย 

10. จรรยาบรรณวิชาชีพ HR  (HR Ethics) หมายถึง 
การมีพฤติกรรมในอาชีพที่เหมาะสม ปฏิบัติงานบนหลักของ
ความถูกต้อง โปร่ งใส ตรวจสอบได้  และเป็นไปตาม
กฎระเบียบที่ก าหนดไว้ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่น สนับสนุน
ให้พนักงานมีพฤติกรรมที่ดี  เคารพกฎระเบียบ และไม่
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งท่ีไม่ดี อันจะท าให้หน่วยงานหรือองค์กร
เสียชื่อเสียง 

11. การบริหารความขัดแย้ง(Conflict Management) 
หมายถึง การจัดการสถานการณ์ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจ
กันระหว่างพนักงานหรือบุคคลใดๆ ได้โดยการเจรจาต่อรอง 
โน้มน้าวใจ ตัดสินโดยใช้หลักเหตุผลและความยุติธรรม 
เพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงร่วมกันได้ 

12. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & 
Innovation) หมายถึ ง  การน าความรู้  ความคิดริ เ ริ่ ม
สร้างสรรค์มาสร้างสิ่ งใหม่มาพัฒนาแนวคิด แผนงาน 
กระบวนการท างาน หรือแก้ไขปัญหาต่างๆที่พบในการ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

13. ทั ก ษ ะ ภ า ษ า  ( Language Skills) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ มีความกล้า

แสดงออก สามารถติดต่อสื่อสารและปฏิบัติงานร่วมกับ
พนักงานชาวต่างชาติ ลูกค้า และผู้มาติดต่อได้ 

14. การคิดเชิงกลยุทธ์  (Strategic Thinking) หมายถึง 
การคิด ออกแบบ ก าหนดยุทธศาสตร์หรือแผนงาน เพื่อให้
เกิดความได้เปรียบ แตกต่าง เลียนแบบได้ยาก สามารถ
ยืดหยุ่นพลิกแพลงแผนงานได้ตามสถานการณ์ เพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

6. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยเรื่องการสร้างสมรรถนะของนัก

ทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก ผู้วิจัยแบ่งผลสรุป
ออกเป็น 3 หัวข้อ 1) ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ 
และวัฒนธรรมขององค์กร 2) ความเหมือน/ความต่างกับ
สมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ที่ก าหนดโดยสถาบันคุณวุฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI  3) ความเหมือน/ความ
ต่างกับสมรรถนะนักทรัพยากรมนุษย์ที่ก าหนดโดย Society 
for Human Resource Management หรือ SHRM 

 
6.1 ความสอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ และ

วัฒนธรรมองค์กร 
สมรรถนะด้าน 1) ความรู้ในธุรกิจ 2) การคิด       เชิงกล

ยุทธ์ 3) การเป็นผู้น า 4) การวางแผนและจัดการงาน  5) การ
คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา และ 6) การบริหารความขัดแย้ง 
เป็นสมรรถนะที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ในธุรกิจ มี
ความเป็นผู้น า มีความสามารถในการบริหารจัดการ เป็นนัก
วางแผน วางกลยุทธ์ คิดเป็นระบบ น าแผนงานไปปฏิบัติใช้
จริง สามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม จึงเป็น
ความสามารถที่เชิงบริหารที่สนับสนุนการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย และมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์หนึ่งขององค์กร 
คือ บริหารต้นทุน ลดความสิ้นเปลือง และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
(Cost Management & Reduction) 

สมรรถนะด้าน 1) ความรู้ในงาน 2) การสร้างแรงจูงใจ 
และ 3) การเป็นผู้น า เป็นสมรรถนะที่แสดงความรู้ความ
เช่ียวชาญในการท างาน และความสามารถในการพัฒนา
พนักงาน รู้จุดแข็งจุดอ่อน สามารถกระตุ้นสร้างแรงจูงใจให้
พนักงานมีความสุขและมีความมุ่ งมั่นท างาน  มีความ
สอดคล้องกับกลยุทธ์หนึ่งขององค์กรในด้านการพัฒนา
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บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท างาน มีความรับผิดชอบ
ต่องานและลูกค้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ธุรกิจเติบโตอย่าง
ยั่งยนืได้ 

สมรรถนะด้าน 1) การสื่อสาร 2) ดิจิตอล HR 3) ทักษะ
ภาษา และ 4) ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็น
สมรรถนะที่แสดงคุณลักษณะในด้านการติดต่อสื่อสารด้วย
เทคนิคหรือเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก
และรวดเร็ว  สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ มีความ
คล่องแคล่วในการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ในการท างาน และมี
ความคิดสร้างสร้างงานใหม่ๆ อยู่ เสมอ สอดคล้องกับ
เป้าหมายขององค์กรในการเปิดสาขาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และกลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้าและบริการใหม่
เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า  

สมรรถนะด้าน 1) จรรยาบรรณวิชาชีพ 2) การท างาน
เป็นทีม 3) การสร้างแรงจูงใจ 4) การคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา  5)  การคิดเชิงกลยุทธ์  6) ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เป็นสมรรถนะที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรม
องค์กรอันได้แก่ ลูกค้าส าคัญที่สุด การท างานเป็นทีม คิดเป็น
ท าเป็น ปรารถนาสร้างความส าเร็จ และความซื่อสัตย์สุจริต 

 
6.2 ความเหมือน/ความต่าง กับสมรรถนะนัก

ทรัพยากรมนุษย์ที่ก าหนดโดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) หรือ TPQI 

เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะขององค์กรธุรกิจค้าปลีก กับ
สมรรถนะของ TPQI ซึ่งก าหนดสมรรถนะประจ าวิชาชีพนัก
ทรัพยากรมนุษย์ 14 สมรรถนะ พบว่าสมรรถนะโดย TPQI มี
ความใกล้เคียงกับสมรรถนะขององค์กรค้าปลีกที่ผู้วิจัยศึกษา
จ านวน 13 สมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ความรู้ในงาน HR  
2) ความรู้ในธุรกิจ 3) จรรยาบรรณวิชาชีพ HR  4) การ
สื่อสาร  5) การคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา 6) การวางแผนและ
จัดการงาน  7) การบริหารความขัดแย้ง 8) การคิดเชิงกล
ยุทธ์  9) การสร้างแรงจูงใจ 10) ความเป็นผู้น า  11) ดิจิตอล 
HR  12) การท างานเป็นทีม  13) ความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์
ขององค์กรธุรกิจค้าปลีกที่ศึกษามีความเหมาะสม และ
สอดคล้องกับมาตรฐานนักทรัพยากรมนุษย์ที่ ได้รับการ

ยอมรับและได้มาตรฐานวิชาชีพของประเทศไทย ส่วน
สมรรถนะที่มีเฉพาะในธุรกิจค้าปลีกที่ศึกษา คือ ทักษะภาษา 
ซึ่ งเป็นสมรรถนะที่ผู้บริหารขององค์กรให้ความส าคัญ 
เนื่องจากองค์กรมีแผนขยายสาขาในต่างประเทศในแถบ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายรับชาวต่าง
เข้าท างานในหลายต าแหน่ง จึงได้ก าหนดสมรรถนะในการใช้
ภาษาเป็นสมรรถนะของนักทรัพยากรมนุษย์  

 
6.3 ความเหมือน/ความต่าง กับสมรรถนะนัก

ทรัพยากรมนุษย์ที่ ก าหนดโดย  Society for Human 
Resource Management หรือ SHRM (2016)  

เมื่อเปรียบเทียบสมรรถนะขององค์กรธุรกิจค้าปลีก กับ
สมรรถนะของ SHRM ซึ่งก าหนดมาตรฐานสมรรถนะของ
วิชาชีพนักทรัพยากรมนุษย์ไว้ จ านวน 9 สมรรถนะ พบว่า
สมรรถนะโดย SHRM มีความใกล้เคียงกับสมรรถนะของ
องค์กรค้าปลีกที่ผู้วิจัยศึกษาจ านวน 6 สมรรถนะ ได้แก่         
1) ความรู้ในงาน HR 2) จรรยาบรรณวิชาชีพ 3) ความเป็น
ผู้น า  4) ความรู้ในธุรกิจ  5) การคิดวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหา 6) การสื่อสาร แสดงให้เห็นว่ามีสมรรถนะโดย TPQI 
มีความสอดคล้องกับสมรรถนะขององค์กรค้าปลีก โดยมีเพียง 
3 สมรรถนะ ได้แก่ การให้ค าปรึกษา ความเป็นสากลและ
วัฒนธรรม  และการบริหารความสัมพันธ์  ที่ ไม่พบใน
สมรรถนะที่ผู้วิจัยสรุปผล แต่จะเป็นสมรรถนะย่อยใน
สมรรถนะแทน ดังเช่น สมรรถนะด้านความรู้ในงาน ซึ่งแสดง
พฤติกรรมการให้ค าปรึกษาแนะน าความรูห้รอืแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม ซึ่งแสดงออก
ทางการรับฟังและเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างและ
หลากหลาย  
และสมรรถนะด้านการสร้างแรงจูงใจ ที่แสดงถึงทัศนคติเชิง
บวก และพฤติกรรมในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
จึงกล่าวได้ว่าสมรรถนะที่ผู้วิจัยศึกษามีความสอดคล้องและ
สัมพันธ์กับมาตรฐานสมรรถนะของ SHRM ประเทศอเมริกา
ซึ่งเป็นทีย่อมรับในวงกว้าง  

จากการอภิปรายผลในทั้ง 3 หัวข้อที่กล่าวมา ท าให้
สามารถยืนยันถึงผลของสมรรถนะที่ศึกษาได้อย่างชัดเจนว่า
สมรรถนะทั้ ง  14 สมรรถนะ เป็นสมรรถนะที่มีความ
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สอดคล้องกับการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรค้า
ปลีก และยังสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของนักทรัพยากร
มนุษย์ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนั้นผู้วิจัยเชื่อมั่น
ว่าหากมีการผลักดันและน าระบบสมรรถนะนี้ไปใช้อย่าง
จริงจัง นักทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรย่อมสามารถปฏิบัติ  
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้องค์กรประสบความ 
ส าเร็จตามเป้าหมายได้อย่างแท้จริง 
 
7. ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาเพื่อก าหนดสมรรถนะของนัก
ทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีก พบว่าสมรรถนะ
ของนักทรัพยากรมนุษย์ท าให้พนักงานทุกระดับที่มีความ
เกี่ยวข้องเกิดความตื่นตัว และพยายามพัฒนาความรู้
ความสามารถเพื่อให้แสดงคุณลักษณะหรือพฤติกรรมตาม
สมรรถนะที่ก าหนด อย่างไรก็ตามการศึกษาสมรรถนะในครั้ง
นี้จะเป็นประโยชน์เป็นอย่างสูงเมื่อน าไปต่อยอดในการศึกษา
องค์ประกอบของสมรรถนะในแต่ละข้อในด้านความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะเพิ่มเติม ก่อนน าไปสร้างเครื่องมือประเมิน
สมรรถนะของพนักงาน และท าการทดลองใช้จริง (Try Out) 
เพื่อทราบจุดแข็ง จุดอ่อน และช่องว่างของความสามารถ 
(Competency Gap) ของพนักงาน รวมถึง ท าการสรุปผล
เป็นแผนพัฒนารายบุคคลได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อนัก
ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ทุ ก ค น ทุ ก ร ะ ดั บ  เ กิ ด ก า ร พัฒน า
ความสามารถท่ีตรงจุดตรงประเด็น มีการติดตามผลอย่างเปน็
ระบบ และท าให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายส่งผลต่อความส าเร็จของ
องค์กร 
 
8. เอกสารอ้างองิ 
กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา. 2559. 

Thailand 4.0 โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่
ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน. หน้า 7-9 ข้อมูลจาก 
https://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟรนไซส์ชาพะยอมในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง 

จังหวัดล าปาง เพื่อศึกษาถึงความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชาพะยอม และเพื่อ

เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟรนไซส์ชาพะยอมกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดสินค้าแฟรนไซส์ชะพะยอมใน

พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยศึกษาจากตัวอย่างคือลูกค้าร้านชาพะยอมจ านวน 385 คน โดยการสุ่มแบบบังเอิญ ใช้

แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟรนไซส์ชา

พะยอม และค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด และใช้สถิติอนุมาน ANOVA   ในการเปรียบเทียบความ

แตกต่างพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์ชาพะยอมกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ ใช้บริการร้านชาพะยอมสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง  เข้าใช้บริการในช่วง

วันปกติ (วันจันทร์-วันศุกร์) เลือกซื้อเครื่องดื่มประเภทชาเขียว  และใช้บริการแบบซื้อกลับบ้าน นอกจากนี้ผู้บริโภคให้

ความส าคัญส่วนประสมทางการตลาดด้าน ราคา สูงสุดค่าเฉลี่ย 4.19 รองลงมาคือด้านผลิตภัณฑ์ค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วนการ

เปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการใช้บริการกับค่าเฉลี่ยความคิดเห็นที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดพบว่า ความถี่ใน

การใช้บริการกับส่วนประสมทางการตลาดมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เฉพาะด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทาง

การจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านขั้นตอนการให้บริการ และช่วงวันท่ีใช้บริการกับส่วนประสมทาง

การตลาดมีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เฉพาะด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้าน

ขั้นตอนการให้บริการ 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการบรโิภค  การตัดสินใจซื้อ  ชาพะยอม  แฟรนไซส์
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study The Cha Payom Tea Franchise consumption behaviors 
in Mueang District, Lampang Province, to investigate the importance of marketing mix factors, and to 
compare the relationship of marketing mix factors to The Cha Payom Tea Franchise Consumption Behaviors 
in Mueang District, Lampang Province. The sample groups were 385 respondents using accidental sampling.  
The research tool was questionnaires. Data were analyzed by testing with descriptive statistics for The Cha 
Payom Tea Franchise consumption behaviors and the marketing mix. In addition, ANOVA was used for the 
comparison of the differences of The Cha Payom consumption behaviors means with the marketing mix.  
 

The research findings revealed that most of the consumers used the services 2-3 times per week 
during working days (Monday to Friday), usually chose green tea and take-home. Moreover, the consumers 
emphasized the marketing mix in price with the highest mean of 4.19 and followed by product with the 
mean of 4.04.  The comparison of the mean differences of service behaviors and the levels of opinions 
towards marketing mix was found that the frequency of service using and marketing mix were different with 
statistical significance of 0.05 for product, place, promotion, people, and process. In addition, the result was 
found that period of the day using the services with marketing mix was different with statistical significance 
of 0.05 for place, people, and process. 

Keywords: Consumption Behaviors, Decision to buy, Cha Payom, Franchise 
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บทน า 
 ชาเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีผู้นิยมบริโภคจ านวน
มากเป็นอันดับ 2 รองจากน้ าดื่ม เนื่องจากส่วนประกอบ
ของชาส่วนใหญ่เป็นผลผลิตจากธรรมชาติอาทิเช่น ใบชา 
ยอดอ่อน และก้านของต้นชา ก่อนที่จะกลายมาเป็นชา
ส าหรับบริโภคต้องผ่านกรรมวิธีแปรรูปหลากหลาย แล้ว
น ามาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ส าหรับพร้อมชงหรือต้มกับน้ า
ร้อน ด้วยกลิ่นหอมกรุ่น รสชาติช่ืนใจ จึงท าให้ได้รับความ
นิยมจากผู้คนมากมาย ท าให้การบริโภคชาถือเป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลายทั่วโลกมาช้านาน (ศูนย์อัจฉริยะเพื่อ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2555) 

ปัจจุบันผู้คนจ านวนมากหันมาดื่มชาเพิ่มขึ้นจาก
แต่ก่อนที่จะเป็นเพียงเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในหมู่
ผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคชาเริ่มมีอายุ
น้อยลงเริ่มตั้งแต่วัยหนุ่มสาวและวัยท างานประกอบกับมี
การผลิตชาให้ผู้บริโภคเลือกดื่มหลากหลายมากขึ้นทั้งชา
ด าชาเขียวชาผลไม้และชาสมุนไพรรวมถึงการขยายตัวของ
ร้านกาแฟและชาในเมืองใหญ่ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนให้
ชาในประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยในช่วง 5 ปีที่
ผ่านมามีอัตราขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.16 ต่อปีกล่าวคือปี 
2553 ตลาดชามีมูลค่า 2,230 ล้านบาทและเพิ่มขึ้นเป็น 
2,626 ล้ า น บ า ท ใ น ปี  2557 ( ศู น ย์ อั จ ฉ ริ ย ะ เ พื่ อ
อุตสาหกรรมอาหาร, 2558) 

ปัจจุบันธุรกิจแฟรนไซส์เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้
ให้กับธุรกิจหลากหลายประเภท โดยเฉพาะธุรกิจประเภท
เครื่องดื่มที่ประสบความส าเร็จมากมาย เริ่มจากการลงทุน
ด้วยเงินส่วนตัวก่อนขยายเป็นธุรกิจแฟรนไซส์ จุดขายที่ท า
ให้ธุรกิจแฟรนไซส์ประเภทเครื่องดื่มมีความแตกต่างเหนือ
จากคู่แข่งขันและดึงดูดใจมากท่ีสุด คือ การเข้าถึงผู้บริโภค
ได้มากที่สุด ด้วยการจัดตั้งร้านค้าเเฟรนไซส์ในท าเลที่
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีการให้บริการของ
พนักงานที่มีความรู้และมีความช านาญ หนึ่งในธุรกิจ
ประเภทเครื่องดื่มที่ประสบความส าเร็จในการขยายธุรกิจ
ในนามแฟรนไซส์ได้มากที่สุด คือ ธุรกิจเเฟรนไซส์ชา
พะยอม เอกลักษณ์ที่โดดเด่น คือ ราคาถูก และรสชาติที่
อร่อย (จิตพนธ์ ชุมเกตุ และคณะ, 2559) 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา 
พฤติกรรม และการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคที่ยังคง
มีความต้องการบริโภคชาพร้อมดื่มที่ขายผ่านธุรกิจแฟรน
ไชส์ อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ยังคงมีการแข่งขัน
อย่างสูง ท าให้แต่ละร้านต้องมีการปรับรูปแบบให้มีความ
แตกต่ างกันและเหนือกว่ าคู่ แข่ ง ในธุ รกิจที่ มีความ
คล้ายคลึงกัน โดยการน าจุดขายเพื่อที่จะดึงดูดผู้บริโภคให้
ได้มากที่สุดทั้งในด้านสินค้าและบริการ เช่น ประเภทของ
เครื่องดื่มต่างๆ ที่มีให้เลือกมากมายตลอดจนแก้วน้ าที่มี
สัญลักษณ์ของร้านเพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคที่เน้นตรายี่ห้อ
ของร้านและพนักงานที่ให้บริการต้องมีความรู้ความ
ช านาญ และหนึ่งในธุรกิจแฟรนไซน์ประเภทเครื่องดื่มที่
ประสบความส าเร็จนั้นคือ ธุรกิจแฟรนไซส์ชาพะยอม (อุไร
วัลย์ ไตรจันทร์, 2556) จึงเป็นที่มาของการท าวิจัยในครั้ง
นี ้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟรน
ไซส์ชาพะยอมในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

2.เพื่อศึกษาถึงความส าคัญของปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของธุรกิจผลิตภัณฑ์ชาพะยอม  

3.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคสินค้า 
แฟรนไซส์ชาพะยอมกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
สินค้าแฟรนไซส์ชะพะยอมในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบริโภคชา
พะยอม ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง” เป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภค 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนทั่วไปท่ี
ซื้อสินค้าชาพะยอมในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชาชน
ทั่วไปท่ีเข้ามาซื้อสินค้าจากชาพะยอม เนื่องจากคณะผู้วิจยั
ไม่ทราบจ านวนประชากรของผู้บริโภค โดยการใช้สูตรของ 
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W.G.cochran โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 385 คน และ
สุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่สร้าง
ขึ้นภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ จากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าว
ประกอบด้วย 
 ข้อมูลแบบสอบถามลักษณะทางประชากรของ
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
บริโภคชาพะยอม มีลักษณะค าถามลักษณะแบบตรวจ
รายการ (Check List) การบริโภคชาพะยอมประกอบด้วย 
ความถี่ในการใช้บริการ และสินค้าที่นิยมบริโภค และ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดโดยใช้มาตรา
ส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 
การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 คุณภาพด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา(Validity) 
โดยน าแบบสอบถามให้ผู้ เ ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
พิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาของ
งานวิจัยคุณภาพของเครื่องมือที่วัดได้ ถูกต้องตรงตาม
เนื้อหาเรื่องที่ต้องการ ความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์
การวจิัย และการใช้เครื่องมือวิจัยสามารถวัดได้ครอบคลุม
เนื้อหาท้ังหมดโดยวัดค่า IOC ซึ่งได้ 0.90  
 คุณภาพด้านความเช่ือมั่น (Reliability) โดย
น าไปทดสอบใช้ (Try Out) กับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่กลุ่ ม
ตัวอย่าง จ านวน 30 คน จากนั้นหาความเชื่อมั่นโดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่า ตามวิธีของครอนบาคโดยได้ค่า   
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือเท่ากับ .919 
แนวคิดและทฤษฎี 
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

แนวคิดกลยุทธ์การตลาดส าหรับธุรกิจการ
บริการ (Marketing Mix’s) ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่สามารถ สนองความ
จ าเป็นรวมทั้งความต้องการของมนุษย์ได้ คือผู้ขายจะต้อง
มอบให้แก่ลูกค้าและลูกค้าจะได้รับผลประโยชน์และ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยทั่วไปแล้วผลิตภัณฑ์แบ่ง

ออกเป็น 2 ลักษณะคือ ผลิตภัณฑ์ที่อาจสามารถ จับต้อง

ได้และผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถจับต้องไม่ได้ 

2. ราคา หมายถึง คุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูป
ของตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของ (Cost) ลูกค้าลูกค้าจะ
เปรียบเทียบระหว่างคุณค่า (Value) ผลิตภัณฑ์กับราคา 
(Price) ของผลิตภัณฑ์นั้น ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ด้านราคาจะต้อง
ค านึง ถึงคุณค่า เพราะเป็นสิ่ งที่ก าหนดมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์ ในการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการในรูป
เงินตราเกี่ยวข้องโดยตรงกับ วิธีการก าหนดราคา นโยบาย
และกลยุทธ์ต่าง ๆ อีกทั้งในการก าหนดราคา ผู้จ าหน่าย
จะต้องค านึง ถึงคุณค่าที่รับรู้  (Perceived Value) ใน
มุมมองของลูกค้า ซึ่งต้องพิจารณาว่าการยอมรับจากลูกคา้
ในคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆสูงกว่าราคาของผลิตภัณฑ์ 

3. ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง สถานที่
ให้บริ การ ในส่วนเริ่ มต้ น โดยการ เลือกท า เลที่ ตั้ ง 
(Location) ของธุรกิจบริการนั้นมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะธุรกิจบริการที่ลกูค้าต้องไปรบับริการใน สถานท่ี
ที่ผู้ให้บริการจัดไว้ ดังนั้นท าเลที่ตั้งจึงเป็นตัวก าหนดกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายที่จะเข้ามาใช้บริการ สถานที่ให้บริการจึง
ต้ อ งส าม า รถ  ค รอบคลุ มพื้ นที่ ใ นก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และต้องพิจารณา ถึงท าเล
ที่ตั้งของคู่แข่งด้วย ซึ่งความส าคัญของท าเลที่ตั้งจะมาก
น้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของธุรกิจบริการแต่
ละประเภท ธุรกิจบริการนั้นช่องทางการให้บริการถือเป็น
หนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
เพราะหากสามารถ หาช่องทางเข้า ถึงลูกค้าได้มากเท่าไร 
ผลก าไรก็จะเพิ่มสูงขึ้นมากเท่านั้น 

4. การส่งเสริมการตลาด เป็นการติดต่อสื่อสาร
ทางข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อเพื่อสร้างทัศนคติและ
พฤติกรรมการซื้อ ส่วนประสมการตลาดส่งเสริมการตลาด 
(Marketing Mix’s) หรือส่วนประสมในการติดต่อสื่อสาร 
(Communication Mix) ประกอบด้วย การติดต่อสื่อสาร
โดยใช้พนักงานขายด าเนินการขาย (Personal Selling) 
รวมทั้งการติดต่อสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล (Non Personal 
Selling) เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารมีหลายประเภท 
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ต้องใช้หลักการเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารแบบประสม
ประสานกัน (Integrated Marketing Communication) 
ซึ่งเครื่องมือส่งเสริมการตลาด 

5. บุคลากร (People) หรือพนักงาน หมายถึง 
พนักงานผู้ ให้บริการ เป็นองค์ประกอบที่ ส าคัญใน
กระบวนการผลิตและบริการ    ซึ่งต้องผ่านการคัดเลือก 
(Selection) การฝึกอบรม (Training) และการจู งใจ
พนักงานเพื่อให้สามารถ ตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ และสร้างความพึงพอใจให้กับ
ลูกค้าได้เหนือคู่แข่ง ดังนั้นเพื่อคุณภาพในการบริการ
องค์กรจึงจ าเป็นต้องมีการอบรมพนักงาน มีการสนับสนุน
ที่จ าเป็น ในการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพื่อสร้างพนักงานให้มีความรู้ความสามารถ 
ความน่าเ ช่ือถือ มีทัศนคติที่ดีมีความรับผิดชอบ มี
ประสิทธิภาพในการสื่อสารกับลูกค้า มีความสามารถ ใน
การแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

6. ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence 
&Presentation) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏแก่สาธารณชนเพื่อ
สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า และช่วยสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึง
ภาพลักษณ์และคุณภาพของการบริการ เช่น ความรวดเรว็
ในการบริการ ความสะอาด หรือประโยชน์อื่นๆ ลักษณะ
ทางกายภาพอาจได้แก่ การตกแต่งภายใน วัสดุตกแต่ง 
โครงสร้างทางสถาปัตยกรรม เฟอร์นิเจอร์และการวางผัง
ร้าน สภาพแวดล้อมของสถานที่ให้บริการ การออกแบบ
ตกแต่งและแบ่งสัดส่วนของพื้นที่ภายในอาคาร และ
ลักษณะกายภาพอื่นๆที่สามาร ดึงดูดลูกค้าท าให้ลูกค้า
มองเห็นภาพการให้บริการได้อย่างชัดเจน รวมถึงอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่มีไว้ให้บริการต่าง ๆ เป็นต้น 
บรรยากาศในร้านค้าจะต้องตอบโจทย์กับความต้องการ
ของกลุ่มลูกค้าป้าหมาย 

7. กระบวนการให้บริการ (Process) หมายถึง 
กระบวนการให้บริการ เพื่ อส่ งมอบคุณภาพในการ
ให้ บ ริ ก า ร ไ ด้ อ ย่ า งป ร ะทั บ ใ จลู กค้ า และ ร วด เ ร็ ว 
กระบวนการให้บริการเป็นส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ความส าคัญมาก ต้องอาศัยพนักงานท่ีมีประสิทธิภาพ หรือ
เครื่องมือทันสมัยที่ก่อให้เกิดการสร้างกระบวนการบริการ
ที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพได้ ซึ่งในแต่ละขั้นตอน

จะต้องมีการเชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี หากมีขั้นตอนไหน
ผิดพลาดเพียงขั้นตอนเดียวก็จะท าให้การบริการอาจไม่
เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า หรือไม่มีคุณภาพเท่าที่ควร    
การปรับปรุงกระบวนการให้บริการจึงเป็นสิ่งท่ีต้อง      ท า
อย่างสม่ าเสมอและจริงจังจะต้องออกเป็นนโยบาย   และ 
แผนการปฏิบัติให้เป็นกิจจะลักษณะ อีกทั้งยังต้องอาศัย
การระดมความคิดเห็นจากทั้งพนักงานและลูกค้า 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้อนุมาน ANOVA เพื่อ
เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการบริโภคกับความคิดเหน็
ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
ท าการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภค

สินค้าแฟรนไซส์ชาพะยอมในเขตพื้นที่  อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง โดยมีปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟรนไซส์พะยอมในพ้ืนท่ี
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

2. ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือ ผู้บริโภค

ที่มาใช้บริการธุรกิจแฟรนไซส์ชาพะยอมในอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง จ านวน 9 สาขา ได้แก่ ชาพะยอมสาขากาด

ปัจจัยด้านส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ 
- ด้านผลิตภัณฑ์ 
- ด้านราคา 
- ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
- ด้ า น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ท า ง
การตลาด 

- ด้านบุคคล 
- ด้านกระบวนการ 
- ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

พฤติกรรมการบริโภค

ชาพะยอม ใน เ ข ต

พื้ น ท่ี  อ า เภอ เมือ ง 

จังหวัดล าปาง 

- ค ว า ม ถ่ี ใ น ก า ร

กลับมาใช้ซ้ า 

- ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ล ะ

รายการ 
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เมฆ, ชาพะยอมสาขาสุขสวัสดิ์, ชาพะยอมสาขาพระบาท, 
ชาพะยอมสาขาพระบาท 2, ชาพะยอมสาขาสถานีขนส่ง
ล าปาง, ชาพะยอมสาขาโรงพยาบาลล าปาง, ชาพะยอม
สาขาพาณิชย์, ชาพะยอมสาขาเทคนิค และชาพะยอม
สาขาน้ าโท้ง เนื่องจากคณะผู้วิจัยไม่ทราบจ านวนผู้บริโภค
ที่มาใช้บริการที่แน่นอนตามที่ก าหนดได้ ดังนั้นได้ก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างมีความเช่ือมั่น ร้อยละ 95 และ
ความผิดพลาดไม่เกิน ร้อยละ 5 โดยใช้สูตรของ William 
G Cochran (ยุทธ ไกยวรรณ์,2550) 

3.  ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ท าการศึกษาช่วงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2560 – เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

4. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง 
 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 385 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67.00 และเพศชาย คิด
เป็นร้อยละ 33.00 มีอายุระหว่าง 20-25 ปี คิดเป็นร้อยละ 
42.10 รองลงมา อายุต่ ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.20 
และอายุ 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.20 มีการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี/ปวส คิดเป็นร้อยละ 65.20 รองลงมา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช คิดเป็นร้อยละ 17.90 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 5.50 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 76.90 รองลงมา
สมรส จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.90 และหย่าร้าง 
คิดเป็นร้อยละ 0.30 มีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็น
ร้อยละ 53.80 รองลงมารับจ้าง/ลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
10.60 และธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 9.40 มีเงินเดือน
อยู่ในระดับ ต่ ากว่า 5,000 บาท จ านวน 128 คน คิดเป็น
ร้อยละ 33.20 รองลงมา 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 30.90 และ 10,001-15,0000 คิดเป็นร้อยละ 17.40  
 พฤติกรรมในการเข้าใช้บริการร้านชาพะยอม
ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

จากการศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการร้านชา
พะยอมพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้บริการ 2-3 
ครั้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 44.20 รองลงมา 1 ครั้ง คิด
เป็นร้อยละ 40.00 และ 4-5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.50 มี
การซื้อสินค้าจ านวนแก้วต่อการเข้าใช้บริการร้านชา
พะยอม 1 ครั้งอยู่ที่ครั้งละ 1 แก้ว คิดเป็นร้อยละ 65.00 
รองลงมาครั้งละ 2 แก้ว คิดเป็นร้อยละ 27.50 และครั้งละ 
3 แก้ว คิดเป็นร้อยละ 5.20 เครื่องดื่มที่มักเลือกซื้อมาก
ที่สุดคือ ชาเขียว คิดเป็นร้อยละ 39.70 รองลงมา โกโก้ 
คิดเป็นร้อยละ 31.90 และ ชาเย็นพะยอม คิดเป็นร้อยละ 
27.80 ส าหรับช่วงเวลาที่นิยมใช้บริการส่วนใหญ่มักเลือก
ซื้อในช่วงเวลา 12.01-14.00 น. จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
47.80 รองลงมา 10.01-12.00 น.  คิดเป็นร้อยละ 27.80 
และ 14.01-16.00 น. คิดเป็นร้อยละ 10.60 ส่วนช่วงวันท่ี
มักใช้บริการคือวันธรรมดา (จันทร์-ศุกร์)  คิดเป็นร้อยละ 
58.70 รองลงมาวันหยุดราชการ (เสาร์-อาทิตย์) คิดเป็น
ร้อยละ 39.70 และวันหยุดราชการ คิดเป็นร้อยละ 1.60 
มีลักษณะการเข้าใช้บริการส่วนใหญ่ซื้อกลับ   คิดเป็นร้อย
ละ 67.80 รองลงมาคือทั้งซื้อกลับและนั่งทางที่ร้าน คิด
เป็นร้อยละ 28.60 และบริโภคที่ร้าน คิดเป็นร้อยละ 3.60 

ระดับความคิดเห็นของส่วนประสมทางการตลาดร้านชา
พะยอมในเขตพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ตารางที่ 1.1 ระดับความคิดเห็นทางด้านปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของร้านชาพะยอมในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง  

ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปร
ผล 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.04 0.527 มาก 

ด้านราคา 4.19 0.550 มาก 

ด้านช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย 

3.85 0.619 มาก 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

3.22 0.845 ปานกลาง 

ด้านบุคลากร 3.85 0.684 มาก 

ด้านขั้นตอนการ
ให้บริการ 

4.03 0.602 มาก 
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ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปร
ผล 

ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ 

3.83 0.672 มาก 

รวม 3.86 0.478 มาก 

  
จากตารา งที่  1 .1 แสดง ให้ เ ห็ นว่ า ผู้ ตอบ

แบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อระดับความส าคัญของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.478 เมื่อ
พิจารณาด้านพบว่า ด้านราคา มีระดับความส าคัญสูงสุด
อยู่ ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.19 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.550 รองลงมา ด้านผลิตภัณฑ์ มีระดับ
ความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าค่าเฉลี่ย 4.04 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.527 ด้านขั้นตอนการให้บริการมี
ระดับความความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.03 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.602 ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายโดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.619  และด้านขั้นตอนการให้บริการโดยมีค่าเฉลี่ย 4.03 
และด้านบุคลากรโดยค่าเฉลี่ย  3.85 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.684 ตามล าดับ มีระดับความส าคัญอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.85 ด้านสิ่ งแวดล้อมทาง
กายภาพมีระดับความส าคัญอยู่ในระดับมาก โดยมีค่า
ค่าเฉลี่ย 3.83 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.672 และด้าน
การส่งเสริมการตลาด มีระดับความส าคัญอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยมีค่าค่าเฉลี่ย 3 .22 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.845 

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์ชาพะยอมในจังหวัดล าปาง 
 จากการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคชะพะยอม
ของผู้บริโภคในจังหวัดล าปางที่มีต่อส่วนประสมทาง
การตลาดสามารถแสดงผลการศึกษาดังน้ี 
 ตารางที่ 1.2 ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภค
ชะพะยอมด้านความถี่ที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าแฟ
รนไซส์ชาพะยอม ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ตัวแปร แหล่ง
ความ

SS df MS F Sig. 

แปรปรว
น 

ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

5.43 9 0.60 2.23 0.01 

ภายใน
กลุ่ม 

101.25 37
5 

0.27   

รวม 106.68 38
4 

   

ด้านราคา 

ระหว่าง
กลุ่ม 

4.34 9 0.48 1.62 0.10 

ภายใน
กลุ่ม 

111.61 37
5 

0.29   

รวม 115.96 38
4 

   

 

 

ด้าน
ช่องทาง
การจัด

จ าหน่าย 

 
 

 
ระหว่าง

กลุ่ม 

 
 

 
7.67 

 
 

 
9 

 
 

 
0.85 

 
 

 
2.29 

 
 

 
0.01 

ภายใน
กลุ่ม 

139.34 37
5 

0.37   

รวม 147.01 38
4 

   

ด้านการ
ส่งเสริม

การตลาด 

ระหว่าง
กลุ่ม 

14.139 9 1.57
1 

2.26
8 

0.01
8 

ภายใน
กลุ่ม 

259.74
3 

37
5 

0.69
3 

  

รวม 273.88
2 

38
4 

   

ด้าน
บุคลากร 

ระหว่าง
กลุ่ม 

12.307 9 1.36
7 

3.06
4 

0.00
1 

ภายใน
กลุ่ม 

167.35
2 

37
5 

0.44
6 

  

รวม 179.66
0 

38
4 

   

ด้าน
ข้ันตอน

การ
ให้บริการ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

6.173 9 0.68
6 

1.93
6 

0.04
6 

ภายใน
กลุ่ม 

132.87
7 

37
5 

0.35
4 

  

รวม 
139.05

0 
38
4 

   

ด้าน
สิ่งแวดล้อ

มทาง
กายภาพ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

7.200 9 0.80
0 

1.80
7 

0.06
5 

ภายใน
กลุ่ม 

165.99
9 

37
5 

0.44
3 

  

รวม 173.19
8 

38
4 
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 จากตารางที่ 1.2 ผลการเปรียบเทียบความถี่ใน
การใช้บริการของผู้ใช้บริการที่มีผลต่อส่วนประสมทาง
การตลาดของสินค้า  แฟรนไซส์ชาพะยอม ในเขตพื้นที่
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยใช้สถิติความแปรปรวนทาง
เดียว (Analysis of Variance One – Way Anova) พบว่า
ความถี่ในการใช้บริการของผู้ ใช้บริการผลิตภัณฑ์ชา
พะยอมมีต่อความคิดเห็นส่วนผสมทางการตลาดแตกต่าง
กัน เฉพาะส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์, ช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย, การส่งเสริมทางการตลาด , ด้าน
บุคลากร, ด้านการให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 
  
ตารางที่ 1.3 ผลการเปรียบเทียบช่วงวันที่นิยมใช้บริการที่มีผลต่อ
ส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าแฟรนไซส์ชาพะยอม ในเขต
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ตัวแปร 

แหล่ง
ความ

แปรปรว
น 

SS df MS F Sig. 

ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

0.881 2 0.44
1 

1.59
1 

0.20
5 

ภายใน
กลุ่ม 

105.799 382 0.27
7 

  

รวม 106.680 384    

 
ด้านราคา 

ระหว่าง
กลุ่ม 

1.189 2 0.59
4 

1.97
8 

0.14
0 

ภายใน
กลุ่ม 

114.778 382 0.30
0 

  

รวม 115.966 384    

ด้าน
ช่องทาง
การจัด

จ าหน่าย 

ระหว่าง
กลุ่ม 

2.788 2 1.39
4 

3.68
2 

0.02
6 

ภายใน
กลุ่ม 

144.229 382 0.37
8 

  

รวม 147.018 384    

ด้านการ
ส่งเสริม

การตลาด 

ระหว่าง
กลุ่ม 

2.150 2 1.07
5 

1.51
2 

0.22
2 

ภายใน
กลุ่ม 

271.732 382 0.71
1 

  

รวม 273.882 384    

ด้าน
บุคลากร 

ระหว่าง
กลุ่ม 

5.432 2 
2.71

6 
5.95

4 
0.00

3 
ภายใน
กลุ่ม 

174.228 382 
0.45

6 
  

รวม 179.660 384    

ตัวแปร 

แหล่ง
ความ

แปรปรว
น 

SS df MS F Sig. 

ด้าน
ข้ันตอน

การ
ให้บริการ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

2.838 2 
1.41

9 
3.98

0 
0.01

9 
ภายใน
กลุ่ม 

136.212 382 
0.35

7 
  

รวม 139.050 384    

ด้าน
สิ่งแวดล้อ

มทาง
กายภาพ 

ระหว่าง
กลุ่ม 

0.835 2 
0.41

7 
0.92

5 
0.39

7 
ภายใน
กลุ่ม 

172.364 382 
0.45

1 
  

รวม 173.198 384    

 
จากตารางที่ 1.3 ผลการเปรียบเทียบช่วงวันที่

นิยมใช้บริการที่มีผลต่อความคิดเห็นของผู้ใช้บริการที่มีผล
ต่อส่วนประสมทางการตลาดของสินค้าแฟรนไซส์ชา
พะยอม ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยใช้สถติิ
ความแปรปรวนทางเดียว (Analysis of Variance One – 
Way Anova) โดยพบว่า ช่วงวันที่นิยมใช้บริการมีความ
คิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดช่องทางการจัด
จ าหน่าย ด้านบุคลากร และด้านการให้บริการ มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการด าเนินการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าแฟรนไซส์ชาพะยอม ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปางจ านวน 385 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คื อการ เก็บแบบสอบถาม สามารถอภิปรายตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยได้ ดังนี้ 

จากกา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บระดั บ
ความส าคัญของการแปลผลระดับผลิตภัณฑ์ ความคิดเห็น
ในด้านราคา ความคิดเห็นในด้าน ความคิดเห็นในด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ความคิดเห็นในด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด ความคิดเห็นในด้านบุคลากร ความคิดเห็น   
ในด้านขั้นตอนการให้บริการ ความคิดเห็นใน ด้าน
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ    
จันฑ์ ศิริสุนทร,(2559) ศึกษาเรื่องปัจจัยทางการตลาดที่มี
ผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าดื่มบรรจุขวดของผู้บริโภคใน
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จังหวัดนนทบุรีซึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อน้ าดื่มบรรจุขวด
ในระดับเห็นด้วยมากซึ่งปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ระดับความ
คิดเห็นมากที่สุด และธิดาวรรณ จงเกรียงไกร, (2557) ได้
ศึกษาพฤติกรรมการบริ โภคชายะของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจต่อส่วนประสมทาง
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านบุคลากรมีด้าน
ราคา มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้าน การส่งเสริมทางการตลาด อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับต่ ามาก 

จากการศึกษาความสัมพันธ์พฤติกรรมการ
บริโภคชาพะยอมที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งผล
วิจัยช้ีให้เห็นว่าช่วงวันที่ผู้บริโภคซื้อระว่างวันปกติ (วัน
จันทร์ – วันศุกร์) วันหยุด (วันเสาร์ – วันอาทิตย์) และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้บริโภคมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน 
ในส่วนประสมทางการตลาด 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้าน
ราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านขั้นตอนการให้บริการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พีร์นิธิ โชคธนพัธนันท์, (2555) 
ได้ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคเครื่องดื่มชาเขียวในเขต
บางเขน กรุงเทพมหานครผลการวิจัยพบว่าเพื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อชา
เขียวจากยี่ห้อมากที่สุด ด้านราคากลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อชา
เขียวที่มีราคาไม่แพงถ้าเปรียบเทียบกับคุณประโยชน์ที่
ได้รับ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อ
ชาเขียวที่มีจ าหน่ายไม่ขาดตลาดและหาซื้อง่ายด้านการ
ส่งเสริมการตลาดกลุ่มตัวอย่างเลือกซื้อชาเขียวที่มีการ
โฆษณาอย่างสม่ าเสมอตัวอย่างที่มีอายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้แตกต่างกันให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื่อเครื่องดื่มชาเขียวแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

จิตพนธ์ ชุมเกตุ และคณะ , (2559) ได้ศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อชานมไข่มุกของผู้บริโภคในพ้ืนท่ีเขตบางรกั 
ผลการวิจัยวิจัยพบว่าผู้ประกอบการ้านชานม ไข่มุกท้ังราย
เดิมและรายใหม่ควรให้ความส าคัญกับปัจจัยทางการ
ตลาดทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านผลิตภัณฑ์ ควรส ารวจความ

ต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลาและรับฟังข้อเสนอแนะ
จากลูกค้าเพื่อน าไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรง
ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 2) ด้านราคา จะต้องให้
ความส าคัญกับคุณภาพวัตถุดิบ ส่วนผสมต่างๆและ
กรรมวิธีในการชงชาที่ต้องเป็นไปตามสูตรการชงชาเป็น
ส าคัญเพื่ อ ให้ผู้บริ โภครู้ สึกคุ้มค่ากับราคาที่จ่ ายไป 
และชญานิษฐ์ จักรอิศราพงศ์, ก้องภู มิมาพันธ์ (2558) 
ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มสุขภาพบรรจุ
ขวดของคนวัยท างานในอ าเภอเมืองเชียงใหม่พบว่าปัจจัย
ที่มีผลต่อการเลือกซื้อเครื่องดื่มเสริมสุขภาพบรรจุขวด 5 
อันดับแรก ได้แก่ หาซื้อง่ายและสะดวกเป็นปัจจัยด้านการ
จัดจ าหน่าย ราคาเหมาะสมต่อคุณภาพเป็นปัจจัยด้าน
ราคารสชาติของเครื่องดื่มเป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

แฟรนไชส์ชาพะยอมในพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ควรมีการปรับปรุงปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดใน
ด้านการส่งเสริมทางการตลาด ควรเพิ่มรูปภาพตัวอย่าง
เครื่องดื่มแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน ควรมีบัตรสะสมแต้ม
เพื่อแลกเครื่องดื่มฟรี การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่างๆ ส่วนลดพิเศษเนื่องในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ และ
บริการสั่งซื้อสินค้าผ่านโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตและ จาก
การวิจัยควรมีการปรับปรุงและพัฒนาในด้านบุคลากร 
พนักงานควรยิ้มแย้มแจ่มใส มนุษย์สัมพันธ์ และความเต็ม
ใจในการบริการของพนักงาน 
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในครั้งนี้ ควรท า
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากพื้นที่ต่าง
อ าเภอและต่างจังหวัดเพื่อขยาย การเก็บรวบรวมข้อมูล 
และการได้ข้อมูลจากแหล่งพื้นที่อื่นเพิ่มเติมจากแหล่งเดิม 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท าวิจัย 

2.2 ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัย
ทางด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคสินค้าแฟรน
ไซส์พาพะยอม ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
เพื่อน าข้อมูลน าไปปรับปรุงงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
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การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ของแผนกพัสดุในมหาวิทยาลัย 

The Development of Database Management for Durable Goods  
in the Supply Department of the University 

 
สุจิตรา พรหมสาขา ณ สกลนคร1 ชนิดา ภูลวรรณ1 ชุติมา ละอองแกว้2 และชยุตม์ บรรเทิงจิตร1* 

1สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจสิติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ส าหรับการลงทะเบียน การแจ้งซ่อม และการตรวจนับ
ครุภัณฑ์ จากการศึกษาวิธีการด าเนินงานและปัญหาที่พบภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการลงทะเบียนครุภัณฑ์ของเจ้าหน้าที่พัสดุ
รวมทั้งการแจ้งซ่อมและการตรวจนับครุภัณฑ์ของอาจารย์ประจ าสาขา พบว่าการลงทะเบียนครุภัณฑ์แบบเดิม มีการบันทึก
ข้อมูลลงใน Spreadsheet ของ Microsoft Excel ในขณะทีก่ารแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ และการตรวจนับครุภณัฑ์ มีการบันทึกข้อมลู
ลงในกระดาษ ระบบดังกล่าวเกิดปัญหาหลายประการแก่ผู้ใช้งาน เช่น การตรวจนับครุภัณฑ์ผิดพลาดได้ง่าย ช่ือครุภัณฑ์เข้าใจ
ได้ยากท าให้ไม่สะดวกในการตรวจสอบข้อมูล และใช้เวลาในการค้นหานาน เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบการ
จัดการฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ โดยการน าโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เข้ามาช่วยในการจัดการ
ฐานข้อมูล และน าเอาเทคโนโลยีรหัสแท่ง (Barcode) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบครุภัณฑ์ จากผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ทดสอบซึ่งเป็นผู้ใช้งานในระบบจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผู้ใช้งานจริง พบว่าผู้ใช้มีความพึงพอใจ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.72 จาก 5 ซึ่งอยู่ในระดับที่ดีมาก 
ค าหลัก  การจัดการฐานข้อมลู ครภุัณฑ์ เทคโนโลยีรหสัแท่ง 
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Abstract 
This research aimed to develop database management system for the registration, repair inquiry and 
checking of durable goods. The data was collected by studying the current method of durable goods 
registration by an academic officer, repair inquiry and durable goods checking by faculties of the division. It 
was found that the repair inquiry and durable goods counting was done by filling the paper form and the 
registration of durable goods was done by filling the Spreadsheet of Microsoft Excel. However, these 
methods had many drawbacks; for example, the durable goods checking could be easily miscount because 
the name of durable goods were unclear. Moreover, the process duration of these three activities was 
interminable. To solve the problems, the database management system of durable goods was established 
by using Microsoft SQL Server and applying barcode to each durable goods. After applying this system, the 
satisfaction survey was conducted among 7 people which was 100% of users. The average score of the 
survey was 4.72 out of 5 which located in excellent region. 
Keywords:  Database Management, Durable Goods, Barcode 
 
1. บทน า 
 แผนกพัสดุของมหาวิทยาลัยกรณีศึกษามีหน้าที่ต่าง ๆ 
มากมาย หน้าที่ที่ส าคัญได้แก่ การลงทะเบียน การแจ้งซ่อม 
และการตรวจนับครุภัณฑ์ โดยการลงทะเบียนครุภัณฑ์จะท า
การกรอกข้อมูลลงใน Spreadsheet ของ Microsoft Excel 
โดยเจ้าหน้าที่พัสดุจ านวน 2 คน ในขณะที่การแจ้งซ่อมและ
การตรวจนับครุภัณฑ์จะท าการกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม
กระดาษโดยอาจารย์ประจ าสาขา หลังจากนั้นจึงส่งให้
เจ้าหน้าที่พัสดุท าการตรวจสอบต่อไป โดยสาขากรณีศึกษามี
อาจารย์ประจ าสาขาท้ังหมด 5 คน 
 จากการศึกษาวิธีการท างานดังกล่าว พบปัญหาต่าง ๆ 
มากมาย ที่ส าคัญได้แก่ การนับจ านวนครุภัณฑ์ผิดพลาดได้
ง่าย  ช่ือครุภัณฑ์ เข้าใจได้ยากท า ให้ ไม่สะดวกต่อการ
ตรวจสอบ ข้อมูลครุภัณฑ์ที่บันทึกในระบบเอกสารสูญหาย 
และกระบวนการทั้งหมดใช้เวลานาน 
 ในการนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ของครุภัณฑ์ และน าเอาเทคโนโลยีรหัสแท่ง (Barcode) มา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบครุภัณฑ์ เพื่อความสะดวกในการ
ตรวจนับครุภัณฑ์ของคณะกรรมการ  ความถูกต้องและ
สมบูรณ์ของข้อมูล ลดเวลาในการด าเนินงาน รวมทั้งยังเป็น
การพัฒนาการคิดริเริ่มสรา้งระบบการจัดการฐานข้อมูลขึ้นมา
ใหม ่และประยุกต์ใช้จริงภายในมหาวิทยาลัย 

2. ทฤษฎีและงานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ข้อมูลสารสนเทศ (Information) คือข้อมูลที่ผ่านการ
ประมวลผลแล้วสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งในการ
ประมวลผลข้อมูลต้องจัดการข้อมูลจ านวนมากอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยทั่วไปจ าเป็นต้องใช้ฐานข้อมูล (Database) 
เข้ามาช่วย ซึ่งฐานข้อมูลเป็นการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ท าให้ผู้ใช้สามารถใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระบบงานต่าง ๆ 
ร่วมกันได้ โดยฐานข้อมูลจะถูกจัดการด้วยระบบจัดการ
ฐ า น ข้ อ มู ล  (Database Management System: DBMS) 
ดังนั้นฐานข้อมูลจึงเข้ามามีบทบาทส าคัญอย่างมากในการ
จัดการข้อมูลต่างๆให้มีประสิทธิภาพ โดยการออกแบบและ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลจะต้องค านึงถึงความถูกต้องและการ
เช่ือมโยงข้อมูลเป็นส าคัญ ซึ่งการออกแบบระบบส่วนใหญ่จะ
อาศัยแบบแปลนที่เรียกว่า Data Flow Diagram (DFD) เป็น
เครื่องมือเชิงโครงสร้างที่ใช้บรรยายภาพรวมของระบบ โดย
แสดงขั้นตอนการท างานของระบบหรือกระบวนการ และเมื่อ
ท าการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูลตามวัตถุประสงค์ใน
การใช้งานเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าการเลือกระบบจัดการ
ฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งระบบจัดการ
ฐานข้อมูลคือซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้
กับฐานข้อมูล มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวก
และมีประสิทธิภาพ ตัวซอฟแวร์จัดการฐานข้อมูลจะประกอบ
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ไปด้วยฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อน ามาจัดการกับฐานข้อมูล ซึ่ง
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้มีอยู่หลายโปรแกรม
ด้วยกัน [1] งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องมีดังนี ้
 จีระศักดิ์ อภิชาติ และกริชเพชร  [2] ได้ศึกษาการ
จัดการฐานข้อมูลจากเดิมใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
และการบันทึกข้อมูลลงในสมุด ท าให้เกิดความผิดพลาดและ
ความล่าช้าในการท างาน จึงได้ออกแบบและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลด้วย DFD และเลือกใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล
โปรแกรม Microsoft SQL server มาช่วยจัดการข้อมูลเพื่อ
ลดความผิดพลาดและความล่าช้าในการท างาน ท าให้การ
จัดการข้อมูลมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ธวัช
ชัยและเสรี [3] ได้ศึกษาการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม
ประเมินผลของกฎหมายทางด้านความปลอดภัยด้วย DFD 
โ ดย เลื อก ใ ช้ โปรแกรม  Microsoft SQL ในการจั ดท า
ฐานข้อมูล ผลการด าเนินการพัฒนาระบบ พบว่าพนักงานมี
ความพอใจในการใช้งานโปรแกรมระบบใหม่มากกว่าระบบ
เก่าที่ไม่มีการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรม อีกทั้ง Kaur และ 
Bhardwaj [4] ได้ศึกษากลไกในการให้ความปลอดภัยกับ
ข้อมูลส าคัญและข้อมูลส่วนตัวที่ เก็บอยู่ ในคลาวด์  ซึ่ ง
โปรแกรมจะต้องมีการพัฒนาที่จะใช้กลไกการเข้ารหัส
ระดับไฮบริดโดยใช้ ASP.Net และ SQL Server 2012 ใช้
งานกับบริการคลาวด์ของ Microsoft จากการปรับปรุงท าให้
มีความปลอดภัยทางข้อมูลมากขึ้นจากเดิมและเทคนิคการ
เข้ารหัสที่เลือกจะถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูลเพื่อให้สามารถ
ถอดรหัสได้  
 งานวิจัยของณาณิณ  [5] ได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม 
MySQL กับเทคโนโลยีรหัสแท่งในการก าหนดรายละเอียดข้อ
ช้ีบ่งสินค้าและรายงานเอกสารด้านการผลิต จากผลการ
ด าเนินงานพบว่า การสร้างป้ายก ากับสินค้า สามารถลด
คนงานได้ 3 คน จากเดิมใช้ 6 คน เพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
จัดการเอกสาร และลดปัญหาสินค้าคืนกลับจากการใช้ป้าย
ก ากับสินค้าท่ีไม่ชัดเจน 
 ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงประยุกต์ใช้โปรแกรมการจัดการ
ฐานข้อมูล Microsoft SQL Server เข้ามาช่วยในการจัดการ
ฐานข้อมูล และน าเอาเทคโนโลยีรหัสแท่ง (Barcode) มา
ประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบครุภัณฑ์   

3. วิธีการด าเนินงานวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวิธีในการด าเนินงานวิจยัดังนี้ 

3.1 ศึกษาสภาพปัจจุบนัและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา 
 จากการศึกษาระบบงานเดิมของหน่วยงานกรณีศึกษา
พบว่ามีหลักการท างานคือ ในแต่ละปีแต่ละสาขาวิชาจะมกีาร
ตรวจสอบครุภัณฑ์ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ ครุภัณฑ์
คงเหลือตรงตามบัญชีหรือไม่ มีครุภัณฑ์ใดช ารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญหายไปหรือไม่ เพราะเหตุใด โดยการแต่งตั้งอาจารย์
ภายในสาขาวิชาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับ
เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ ระบบการตรวจสอบที่ใช้อยู่ ใน
ปัจจุบันจะให้คณะกรรมการเดินไปตรวจครุภัณฑ์ตามห้อง
ต่างๆ และบันทึกลงในแบบฟอร์มกระดาษ โดยปัญหาที่พบ
จากระบบงานเดิมได้แก่ การตรวจเช็คครุภัณฑ์ที่มีการบันทึก
ลงกระดาษ ท าให้เกิดความผิดพลาดได้ง่าย มีความล่าช้าใน
การค้นหาครุภัณฑ์ที่จะหมดประกันสัญญา มีความล่าช้าใน
การปรับปรุงแผนและการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่จะหมด
ประกันสัญญา และเมื่อมีการแจ้งซ่อมอาจารย์ประจ าสาขา
จะต้องเดินไปเขียนใบแจ้งซ่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ตัวเอง 
 ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการหาแนวทางในการแก้ปัญหา
ดังกล่าวโดย ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยจัดเก็บ
ข้อมูลและสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ ข้อมูลการตรวจสอบครุภัณฑ์
ที่จะหมดประกันสัญญา เพื่อลดความผิดพลาดในการแก้ไข
และการบันทึกข้อมูล ตั้งค่าระบบให้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า
ของครุภัณฑ์ เมื่อใกล้ถึงเวลาหมดประกันสัญญา เพื่อช่วยใน
การค้นหาหรือตรวจสอบข้อมูล โดยที่ระบบมีการส่งรายงาน
การตรวจสอบครุภัณฑ์ที่จะหมดประกันสัญญา หรือรายงาน
การส่งซ่อมครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3.2 การวิเคราะห์ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาและใช้หลักการของ การพัฒนาระบบ
การจัดการฐานข้อมูลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดระบบการ
ท างานใหม่ของหน่วยงาน ระบบนี้จะกล่าวถึงการท างานของ
ระบบโดยรวมว่า มีการท างานอย่างไรและติดต่อกับ
หน่วยงานใดบ้าง รวมถึงการออกแบบโปรแกรมที่ใช้เพื่อง่าย
ต่อการเข้าใจ และการใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องของ
การไหลของข้อมูล โดยแบ่งเป็น Context Diagram, DFD 
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Level 1 และ DFD Level 2  
 Context Diagram จะแสดงภาพโดยรวมของขอบเขต
การท างานของระบบการจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ของ
กรณีศึกษา ซึ่งการท างานหลักคือ การติดต่อผ่านระบบ
อินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัย จะมี entity ที่เกี่ยวข้องกับ
ก า รท า ง านคื อ  entity เ จ้ า หน้ าที่ พั ส ดุ  ส า หนั ก ง าน 
ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ (อาจารย์ประจ าสาขา) และประธาน
สาขา ดังแสดงในรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 Context Diagram ของระบบการจัดการฐานขอ้มูลครุภัณฑ์ 

  
 DFD Level 1 แสดงถึงการท างานโดยรวมของระบบ
การจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ประกอบด้วย สมัครเข้าใช้ 
การใช้ระบบการจัดการบัญชีทะเบียนคุมประกันสัญญา
ครุภัณฑ์ การลงทะเบียนครุภัณฑ์ ก าหนดสถานท่ีผู้รับผิดชอบ
ครุภัณฑ์ แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่แจ้งซ่อม 

อนุมัติการส่งซ่อมครุภัณฑ์ ตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปี ส่ง
รายงาน และพิมพ์รายงาน ตัวอย่าง DFD Level 1 ของการ
สมัครเข้าใช้แสดงดังรูปที่ 2 
 

 
รูปที่ 2 DFD Level 1 ของการสมัครเข้าใช้ 

 
DFD Level 2 เป็นส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ระบบ

ของแต่ละฝ่าย โดยตัวอย่าง DFD Level 2 ของการ
ลงทะเบียนครุภณัฑ์แสดงดังรูปที่ 3  

 
รูปที่ 3 DFD Level 2 ของการลงทะเบียนครุภัณฑ์ 

 
3.3 การออกแบบระบบฐานข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหา 
 ท าการวิเคราะห์ออกแบบแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูล 
โดยแสดงความสัมพันธ์ของระบบด้วย E-R Diagram และ
ออกแบบตารางในฐานข้อมู ล ให้ อยู่ ใ นรูปแบบปกติ  
(Normalization) และการออกแบบตารางในฐานข้อมูล SQL 
Server ดังแสดงในรูปที่ 4  
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รูปที่ 4 E-R Diagram ของระบบการจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ 

 

ข้อมูล ในฐานข้อมูลของครุภัณฑ์  เป็นข้อมูลที่มี
ความส าคัญของระบบ ในส่วนของประธานสาขาและ
ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ ข้อมูลครุภัณฑ์จะมีการจัดเก็บข้อมูล
โดยใช้หมายเลขครุภัณฑ์เป็นตัวบอกถึงรายละเอียดต่างๆของ
ครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ 1 ช้ิน จะมีหมายเลขและช่ือที่ตั้งจะไม่ซ้ า
กัน การก าหนดหมายเลขครุภัณฑ์จะขึ้นอยู่กับประเภทและ
ล าดับที่การจัดเก็บของครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์จะมี 13 
หลักซึ่งจะใช้เป็นหมายเลข Barcode เช่น 0010160551100 
โดยที ่
ตัวเลข 6 หลักแรก คือ 001016 รหัสอ้างอิงจากครุภัณฑ์เดิม 

ตัวเลข 2 หลักถัดมา คือ 50 แทนสาขาที่รับผิดชอบครุภัณฑ์
ตัวเลข 2 หลักต่อมา คือ 51-57 แทนห้องที่เก็บครุภัณฑ์
ตัวเลข 3 หลักสุดท้าย คือ 100 แทนล าดับของครุภัณฑ์ 
 การออกแบบตารางในฐานข้อมูลในรูปแบบปกติเพื่อ
แก้ไขปัญหาการออกแบบซ้ าซ้อน ตารางในฐานข้อมูลระบบ
การจัดการฐานข้อมูลครุภัณฑ์ ออกแบบให้เป็นแบบปกติ จะ
ประกอบด้วยตารางในการเก็บข้อมูลครุภัณฑ์ ผู้ใช้ระบบ 
ประเภทของครุภัณฑ์ รหัสของแผนก การแจ้งเตือนของ
ครุภัณฑ์ที่จะหมดประกันสัญญา สิทธิ์ในการเข้าระบบ รหัส
ย่อยครุภัณฑ์ ชนิดของครุภัณฑ์ ผู้ขาย การแจ้งซ่อมครุภัณฑ์ 
และการตรวจนับครุภัณฑ์ ดังแสดงตัวอย่างการเก็บข้อมูลผู้ใช้
ระบบในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การเก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ 

Table – dbo.asset_admin 
 Column Name Data Type Allow 

Nulls 
 EMP_ID Varchar(50)  

 EMP_PASS Varchar(50)  

 EMP_NAME Varchar(250)  

 EMP_FLAG Int  

 
3.4 การออกแบบหน้าจอของระบบ 
 เป็นส่วนที่แสดงการติดต่อกับผู้ใช้งานตามผู้ใช้แต่ละ
ฝ่ายโดยจะแบ่งออกเป็น หน้าโปรแกรมการแจ้งเตือนรายการ
ครุภัณฑ์ที่หมดประกันสัญญาของเจ้าหน้าที่พัสดุ หน้าหลัก
โปรแกรมของเจ้าหน้าที่พัสดุ หน้าเลือกเมนูทั่วไป หน้าเลือก
เมนูจัดการครุภัณฑ์ หน้าหลักโปรแกรมของฝ่ายส านักงาน 
หน้าเลือกเมนูรายการรออนุมัติส่งซ่อมครุภัณฑ์ หน้าหลัก
โปรแกรมของฝ่ายผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ หน้าเลือกเมนู
รายการครุภัณฑ์ทั้งหมด หน้าหลักโปรแกรมของประธาน
สาขา หน้าการจัดการครุภัณฑ์ หน้าเลือกเมนูรายงาน หน้า
เลือกเมนูตั้งค่า และหน้าเลือกเมนูออกจากระบบ ดังแสดง
ตัวอย่างหน้าจอการจัดการครุภัณฑ์ และหน้าจอเลือกเมนู
รายการครุภัณฑ์ทั้งหมดดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 ตามล าดับ 
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รูปที่ 5 หน้าจอการจัดการครุภัณฑ์ 

 

 
รูปที่ 6 หน้าจอเลือกเมนูรายการครุภัณฑ์ทั้งหมด 

4. ผลการด าเนินงานวิจัย 
 หลังจากการออกแบบระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์ดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบระบบ เพื่อแสดงถึงประสิทธิภาพใน
การท างานของระบบ ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบโดยมี เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 1 คน 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 1 คน ผู้รับผิดชอบครุภัณฑ์ 
จ านวน (อาจารย์ประจ าสาขา) 4 คน และประธานสาขา 
จ านวน 1 คน รวม 7 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้ใช้งาน
ทั้งหมด ผลจากการประเมินจะถูกบันทึกไว้ในตารางที่ 2 โดย
มีหลักการให้คะแนนความพึงพอใจดังนี้ 

- 5 คะแนน เท่ากับ ดีมาก 
- 4 คะแนน เท่ากับ ดี 
- 3 คะแนน เท่ากับ พอใช้ 
- 2 คะแนน เทา่กับ ปรับปรุง 
- 1 คะแนน เท่ากับ ไม่เหมาะสม 

หลังจากท าการประเมินทั้งหมด ได้มีการหาค่าเฉลี่ยของ
คะแนนประเมิน ดังแสดงในตารางที่ 3 โดยค่าของคะแนน
เฉลี่ยสามารถตีความได้ดังนี้ 
1.00 – 1.49 หมายถึงมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
1.50 – 2.49 หมายถึงมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ น้อย 
2.50 – 3.49 หมายถึงมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ปานกลาง 
3.50 – 4.49 หมายถึงมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ด ี
4.50 – 5.00 หมายถึงมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับ ดีมาก 
 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบ (จ านวนครั้ง) 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1.ขั้นตอนระบบง่ายต่อการใช้งาน  2 5 0 0 0 

2.ข้อมูลครบถ้วนตามความ
ต้องการ 

7 0 0 0 0 

3.การประมวลผลของระบบได้
ผลลัพธ์ถูกต้อง 

7 0 0 0 0 

4.รูปแบบหน้าจอสีตัวอกัษรและ
รูปภาพ 

2 5 0 0 0 

5.เป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ใน
ระบบสารสนเทศ 

7 0 0 0 0 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระบบการจัดการฐานข้อมูล 
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย (�̅�) ระดับ 

1.ขั้นตอนระบบง่ายต่อการใช้งาน 4.29 ดี 

2.ข้อมูลครบถ้วนตามความ
ต้องการ 

5 ดีมาก 

3.การประมวลผลของระบบได้
ผลลัพธ์ถูกต้อง 

5 ดีมาก 

4.รูปแบบหน้าจอสีตัวอกัษรและ
รูปภาพ 

4.29 ดี 

5.เป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ใน
ระบบสารสนเทศ 

5 ดีมาก 

รวมด้านการใช้งานระบบ 4.72 ดีมาก 

 
5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ผลการประเมินความพึงพอใจในด้านการใช้งานระบบ 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจโดยเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.72 อยู่ในระดับดี
มากเนื่องจาก ขั้นตอนของระบบง่ายต่อการใช้งาน ข้อมูล
ครบถ้วนตามความต้องการ การประมวลผลของระบบได้
ผลลัพธ์ถูกต้องตามความเป็นจริง รูปแบบหน้าจอสีตัวอักษร
และรูปภาพที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาใช้ใน
ระบบสารสนเทศของแผนกพัสดุในมหาวิทยาลัยกรณีศึกษา 
 ระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นมา  มีความสอดคล้อง
โดยตรงกับงาน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ
ทางด้านเอกสาร รวมไปถึงสามารถน าไปเป็นแบบอย่าง หรือ
แนวทางในการพัฒนา และปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของ
หน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยได้  งานวิจัยนี้จะมี
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน หากขยายในระดับหน่วยงานท่ีใหญ่ขึ้นและ
ประเมินผลโดยผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้างขึ้น เช่น ในระดับคณะ 
หรือหน่วยงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการรับรู้คุณค่า

ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อ
ความยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างคือ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครที่เคยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศที่ได้จากการเลือกแบบสะดวกจ านวน 150 คน เครื่องมือ
ที่ใช้คือแบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือมั่น 0.747 – 0.940 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุที่ระดับ
นัยส าคัญ .05 ผลวิจัยพบว่าความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการรับรู้คุณค่าของการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว และความพึงพอใจในการท่องเที่ยวส่งผลทางบวกต่อความยินดีจ่าย
เพิ่มมากขึ้นเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม จากผลการวิจัยความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม  สรุปได้ว่าเป็นความรู้สึกสองแบบของ 
มนุษย์ คือ ความรู้สึกในทางบวกและความรู้สกึในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเมื่อเกิดขึ้นแล้วท าให้ความรูส้กึที่
มีระบบย้อนกลับและความสุขนี้สามารถท าให้เกิดความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มขึ้นได้อีก ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความพึง
พอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ จึงเห็นเหตุผลที่นักท่องเที่ยวเลือกท่ีจะ
ยินดีจ่ายเพิ่มมากข้ึนเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม 

ค าหลัก ความพึงพอใจ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ, ความเชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อม, ความยินดีจา่ย 
 
Abstract 
The objectives of this study were to study environmental beliefs, ecotourism behavior and perception of 
ecotourism those affected tourist satisfaction and to study satisfaction affecting willingness to pay for 
ecotourism choices of people in Bangkok. The samples of 150 people who ever traveled in Thailand as 
tourists were selected by convenience sampling. The instrument used in the study was a questionnaire with 
the reliability alpha ranged 0.747 to .940 and having proven of content validity by three experts. Statistics 
used in this study were descriptive statistics including frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
Multiple regression analyses were used to test the hypotheses at .05 significance level. Results find that 
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environmental beliefs, ecotourism behavior and perception of ecotourism have positive effects on tourist 
satisfaction. Tourism satisfaction has a positive effect on the willingness to pay for ecotourism choices.   
 The results of the ecotourism satisfaction survey have a positive influence on the willingness to 
pay for better environmental tourism choices. To conclude, there are two kinds of feelings in humans: 
positive feelings and negative feelings. Positive feelings are feelings that, when they arise, make the sense 
of backwardness and happiness happier or more positive. So you can see that Satisfaction occurs when the 
satisfaction system is positive rather than negative. The reason why tourists choose to be more willing to 
pay for better tourism choices. 

Keywords Satisfaction, Ecotourism, Environmental beliefs, Willingness to pay 

 
บทน า 

การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้
จ านวนมากให้กับประเทศไทยและมีการขยายตัวอย่าง
แนวโน้มการท่องเที่ยวตลาดในประเทศ ไตรมาส 1 ปี 
2561 มีนักท่องเที่ยวไทยวางแผนเดินทางท่องเที่ยวใน
ประเทศ 25% ต่ ากว่าระยะเดียวกันในปีก่อน ขณะที่ไตร
มาส 2 ปี 2561 เพิ่มสูงขึ้นเป็น 33% ซึ่งเพิ่มสูงกว่าปีก่อน 
จุดหมายที่ได้รับความนิยมในไตรมาส 2 ปีน้ี 

แต่การขยายตัวของการท่องเที่ยวนั้นกลับส่งผล
กระทบด้านลบต่อสภาพแวดล้อมทั้งทาง ธรรมชาติและ
วัฒนธรรม จึงเกิดแนวคิดใหม่ของการท่องเที่ยวที่จะ
ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อแหล่งท่องเที่ยวและ
ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งคือแนวคิดเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
ได้แก่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์   
 “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ” คือการท่องเที่ยว
รูปแบบหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์
กับการพัฒนา คือต้องไม่รบกวนหรือท าความเสียหายแก่
ธรรมชาติและส่งผลทางบวกโดยตรงต่อเศรษฐกิจของ
ชุมชน อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างเพลินเพลินกับ
นักท่องเที่ยวผ่านทัศนียภาพและวัฒนธรรมของพื้นที่ต่าง 
ๆ ภายใต้การจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วมของ
ประชาชนใน ท้องถิ่น เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ความส าคัญในการรักษาความสมดุลระบบนิเวศและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น 

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยก าหนดให้
ครอบคลุมไปในเรื่องการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบ 
การท่องเที่ยวที่มีกระบวนการเรียนรู้และการให้การศึกษา 
การท่องเที่ยวที่น าไปสู่การกระจายรายได้ทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่น 
 การทบทวนวรรณกรรมเบื้องต้น พบว่าท่ีผ่านมา
มีงานวิจัยจ านวนหนึ่งที่ศึกษาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน
ด้านพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีผลการศึกษาที่ไม่
ตรงกัน ตัวอย่างเช่น งานวิจัยของใบเฟิร์น วงษ์บัวงาม 
(2554) ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักศึกษาพบว่า นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทางธรรมชาติน้อยกว่าการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมมีความรู้และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศอยู่ ในระดับมากแต่คะแนนด้านพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศนั้นอยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่
งานวิจัยของวิไลลักษณ์ ชมพูศรี (2544) ศึกษาเรื่อง การ
เปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยพบว่าความรู้
เรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและทัศนคติต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับพฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยว ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐชามญช์ สุวิทยพันธุ์ (2545) ที่พบว่า
ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์เชิง
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บวกกับทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและแนวโน้ม
พฤติกรรม  และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีข้อสรุปจาก
การวิจัยในอดีตที่สอดคล้องและไม่สอดคล้องกันจึงยังไม่
ชัด เจนว่ าตั วแปรด้ านความรู้ หรื อความ เ ช่ื อ เ รื่ อ ง
สิ่งแวดล้อม ทัศนคติต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีความสัมพันธ์หรืออิทธิพลต่อกัน
หรือไม่ในทิศทางใด และเมื่อพิจารณาว่าในประเทศไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไม่อยู่ในอันดับต้นของประเภทการ
ท่องเที่ยวกล่าวคือยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก และการ
ท่องเที่ยวประเภทนี้นักท่องเที่ยวต้องเสียสละด้วยการมี
พฤติกรรมตามกติกาที่ก าหนดในวิธีการท่องเที่ยว เช่น ไม่
รบกวนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาจจะต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อการเดินทางพักแรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ จึงเป็นค าถามว่าตัวแปรต่างๆ 
ส่งผลต่อความยินดีจ่ายของนักท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะส ารวจปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความความพึงพอใจและความยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นของ
คนกรุงเทพมหานครเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมในครั้งนี ้

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อม พฤติกรรม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการรับรู้คุณค่าของ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ใ น ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผล
ต่อความยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อทางเลือกการ
ท่องเที่ยวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 
การวิจัยนี้เป็นเชิงปริมาณ โดยใช้ระเบียบวิธี

ส ารวจวิจัย ด้วยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมา ประชากรที่ใช้
ในการศึกษา คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เคยเดินทาง
ท่องเที่ยวภายในประเทศไทย ตัวอย่างเลือกโดยไม่อาศัย

หลักความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) ขนาด
ของตัวอย่างเท่ากับ 150 คน 

ด้านตัวแปรทีศึกษาประกอบด้วย ตัวแปรตาม 

คือความยินดีจ่ายเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวที่ดีต่อ

สิ่งแวดล้อม ตัวแปรอิสระ คือ ความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อม 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การรับรู้คุณค่าและความ

พึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

การวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากย่านร้านค้า

ต่างๆ ในกรุงเทพมหานครระหว่างเดือนมกราคมถึง

มิถุนายน พ.ศ. 2561 

 
สมมติฐานการวิจัย 

H1 : ความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อมส่งผลทางบวกต่อ
ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

H2 : พฤติกรรมการท่องเที่ ยว เ ชิงนิ เวศส่ งผล
ทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

H3 : การรับรู้คุณค่าของการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 

H4 : ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวส่งผลต่อความ
ยินดีจ่ายเพิ่มมากข้ึนเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยว
ทีด่ีต่อสิ่งแวดล้อม 

แสดงเป็นภาพกรอบความคิดในการวิจัยได้ดังนี้ 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวความคิด 

 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพีง
พอใจและความยินดีจ่ายเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวที่ดีต่อ
สิ่งแวดล้อมของคนกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิง
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ปริมาณด้วยการส ารวจวิจัย ผู้วิจัยเสนอวิธีการด าเนินการ
วิจัยดังนี ้
 
ประชากร ขนาดของกลุ่มตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชน
กรุงเทพมหานครที่ เคยเดินทางในประเทศเพื่ อการ
ท่องเที่ยว ขนาดของตัวอย่างที่ใช้ก าหนดจากหลักการใน
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุที่ก าหนดให้มีจ านวนไม่
น้อยกว่า 20 เท่าของจ านวนตัวแปรอิสระในกรอบ
แนวความคิดและต้องไม่น้อยกว่า 100 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2553 น. 161 ) การวิจัยนี้มีตัวแปรอิสระรวมตัวแปร
คั่นกลาง 4 ตัว จึงต้องใช้จ านวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 100 
ตัวอย่าง แต่เพื่อความแม่นย าที่มากขึ้นการวิจัยนี้ ใ ช้
ตัวอย่าง 150 คน ด้านการเลือกตัวอย่างใช้วิธีการเลือก
แบบสะดวกในย่านร้านค้าต่างๆ ในกรุงเทพมหานคร  
เคร่ืองมือส าหรับการวิจัย  
การวิจัยในครั้งนี้ใช้แบบสอบถามที่ถูกสร้างขึ้นจากการ
ค้นคว้าทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จ านวน 6 ข้อ ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้  

ส่วนที่ 2 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความเชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิ เ วศ  แบ่ งออก เป็ น  ความ เ ช่ื อ เ รื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อม 
(Environmental Beliefs) จ านวน 6 ข้อ และพฤติกรรม

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Ecotravel Behavior) จ านวน 7 
ข้อ แบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 

ส่วนที่ 3 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
รับรู้คุณค่าและความพึงพอใจต่อการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
แบ่งออกเป็นการรับรู้คุณค่า (Perceived Value) จ านวน 
4 ข้อ และ ความพึงพอใจ จ านวน 5 ข้อ แบบมาตรส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ  

ส่วนที่ 4 ความพีงพอใจและความยินดีจ่ายเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 5 ข้อ โดยค าถามเป็น แบบมาตรส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ 
การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบเนื้อหา ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ
แบบสอบถามให้ตรงกับเรื่องท่ีจะศึกษา  

การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้พิจารณา
จากค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า  (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จ า ก ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น ข อ ง
แบบสอบถาม พบว่าในทุกตัวแปรที่ท าการศึกษาในกลุ่ม
ตัวอย่าง 30 คน และ 150 คน มี ค่าสัมประสิทธิ์ครอน
แบ็ค อัลฟ่า มีค่า อยู่ระหว่าง  0.747 - 0.943 ซึ่ งมีค่า
มากกว่า 0.7 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าแบบสอบถามที่ใช้มี
คุณภาพดีเพียงพอท่ีจะใช้เก็บข้อมูล  

 
 

 
ตารางที่ 1 ค่าความเชื่อมั่น (ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค อัลฟ่า) ของแบบสอบถาม 

ตัวแปร จ านวนตัวช้ีวัด 
ค่าอัลฟ่า 
แสดงความเช่ือมั่น
N=30  

ค่ าอั ลฟ่ า           แสดง
ความเชื่อมั่น N=150  

ตัวแปรอิสระ          

ความเชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อม 6  .850 .747 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 7 .867 .811 
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ตัวแปร จ านวนตัวช้ีวัด 
ค่าอัลฟ่า 
แสดงความเช่ือมั่น
N=30  

ค่ าอั ลฟ่ า           แสดง
ความเชื่อมั่น N=150  

การรับรู้คุณค่า 4 .916 .779 

ความพึงพอใจต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5 .943 .786 

การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการสรุป
ภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างด้านลักษณะส่วนบุคคลและ
คะแนนระดับความเช่ือ ความคิดเห็น พฤติกรรม การรับรู้
คุณค่า ความพึงพอใจ และความยินดีจ่าย โดยการแปล
ความหมายของค่าเฉลี่ยในการอภิปรายใช้สูตรการค านวณ
ความกว้างของอันตรภาคช้ัน (บุญชม ศรีสะอาด,2542, 
หน้า 82) ได้ช่วงของการแปลความหมายค่าเฉลี่ยช่วงละ 
.80 ได้เป็นเกณฑ์คือ 

ค ะ แ น น ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ะ ห ว่ า ง  4.21 – 5.00 แ ป ล
ความหมายเป็นมากที่สุด 

ค ะ แ น น ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ะ ห ว่ า ง  3.41 – 4.20 แ ป ล
ความหมายเป็นมาก 

ค ะ แ น น ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ะ ห ว่ า ง  2.61 – 3.40 แ ป ล
ความหมายเป็นปานกลาง 

ค ะ แ น น ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ะ ห ว่ า ง  1.81 – 2.60 แ ป ล
ความหมายเป็นน้อย 

ค ะ แ น น ค่ า เ ฉ ลี่ ย ร ะ ห ว่ า ง  1.00 – 1.80 แ ป ล
ความหมายเป็นน้อยที่สุด 
 ด้านการทดสอบสมมติฐาน ใช้การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุ และการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

 
 

 
 

ผลการวิจัย 
 
ตาราง แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านเพศ 
เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 39 26.0 
หญิง 111 74.0 
รวม 150 100.0 

 
 
 
 

ตัวแปรตาม       

 ความยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อทางเลือกการ
ท่องเที่ยวท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม 

5 .940 .834 
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ตาราง แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านสถานภาพสมรส 
สถานภาพสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 101 67.3 
อยู่กับแฟน/คนรัก/คู่ชีวิต 0 0 
สมรส/แต่งงาน 40 26.7 
อื่นๆ (หม้าย แยกทาง หย่า) 9 6.0 
รวม 150 100.0 

 
ตาราง แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอายุ 
อาย ุ จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่า 20 ป ี 0 0 
20-24 ปี  47 31.3 
25-29 ปี  25 16.7 
30-34 ปี 5 3.3 
35-39 ปี 9 6.0 
40-44 ปี 5 3.3 
45-49 ปี 0 0 
50 ปีขึ้นไป 59 39.3 
รวม 150 100.0 

 
ตาราง แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 22 14.7 
ปริญญาตรี 90 60.0 
สูงกว่าปริญญาตรี 38 25.3 
รวม 150 100.0 

 
ตาราง แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านอาชีพ 
อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
ลูกจ้างองค์กรเอกชน  54 36.0 
รับราชการ/พนักงานของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 19 12.7 
นักเรียน/นักศึกษา 23 15.3 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ/ค้าขาย 20 13.3 
วิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นักบัญชี สถาปนิก วิศวกร 0 0 
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อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับจ้างทั่วไป ไม่ได้อยู่ในองค์กรใด 14 9.3 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/ผู้เกษียณอายุ 15 10.0 
ว่างงาน/อยู่ระหว่างรองาน 5 3.3 
รวม 150 100.0 

 
ตาราง แสดงผลการวิจัยข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามด้านรายได้ต่อเดือน  
รายได้ต่อเดือน  จ านวน  ร้อยละ 
ไม่เกิน 10,000  12 8.0 
10,001-20,000  50 33.3 
20,001-30,000  39 26.0 
30,001-40,000  15 10.0 
40,001-50,000  14 9.3 
50,001 บาทขึ้นไป  20 13.3 
รวม 150 100.0 

   
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลเกี่ยวกับความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อม (N=150) 
ความเชื่อเร่ืองสิ่งแวดล้อม ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
1. การรบกวนธรรมชาติของมนุษย์เป็นสาเหตุส าคัญ
ของภัยพิบัติต่างๆ 

3.99 .905 เห็นด้วยมาก             

2. มนุษย์เข้าไปรบกวนธรรมชาติอยู่เสมอ 3.89 .860 เห็นด้วยมาก             
3. พืชและสัตว์มีสิทธิในการจะคงอยู่ในโลกใบนี้เท่าๆ 
กับมนุษย์ 

4.00 .859 เห็นด้วยมาก             

4. มนุษย์ควรตระหนักว่าสมดลุของธรรมชาตินั้นเป็น
เรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก 

4.04 .911 เห็นด้วยมาก             

5. ประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศท าให้ฉัน
รู้สึกดีขึ้น 

3.96 .889 เห็นด้วยมาก             

6. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวท าให้เกิด
ความประทับใจกับคนอ่ืน ๆ 

3.97 .870 เห็นด้วยมาก             

รวม 3.97 .875 เห็นด้วยมาก             
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ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  (N=150) 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
1. ฉันยอมรับและปฏิบัติตามระเบียบการท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติอย่างเคร่งครัด 

3.98 .847 เห็นด้วยมาก             

2. ฉันช่วยรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของทุก
สถานท่ีท่องเที่ยวท่ีฉันไป 

4.04 .933 เห็นด้วยมาก             

3. หากพบการรบกวนหรือท าลายธรรมชาติ ฉันจะ
รายงานเจ้าหน้าท่ีทุกครั้ง 

4.02 .871 เห็นด้วยมาก             

4. การไปเที่ยวที่ใดก็ตาม ฉันแยกขยะและแยกทิ้งอย่าง
เคร่งคัดเสมอ 

4.06 .869 เห็นด้วยมาก             

5. ฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่รบกวนพืชและสัตว์
ของสถานท่ีท่องเที่ยว 

4.01 .882 เห็นด้วยมาก             

6. ฉันท่องเที่ยวเพื่อเรียนรู้เอกลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น  

3.93 .883 เห็นด้วยมาก             

7. ฉันพยายามที่จะไม่ท าลายสัตว์และพืชใน
ระหว่างการเดินทางของฉัน 

4.00 .905 เห็นด้วยมาก             

รวม 4.00 .859 เห็นด้วยมาก             
 

ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่า (N=150) 
การรับรู้คุณค่า ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
1. คุณภาพของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นสิ่งที่
คุ้มค่า 

4.01 .867 เห็นด้วยมาก             

2. ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
คุ้มค่ากับเงินท่ีจ่ายไป 

4.03 .912 เห็นด้วยมาก             

3.ประสบการณ์ที่ได้รับจากการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสร้าง
ความรู้สึกดีดีให้กับฉัน 

4.00 .882 เห็นด้วยมาก             

4. การไปท่องเที่ยวแบบเชิงนิเวศของฉันสร้างความ
ประทับใจให้คนอ่ืนๆ 

3.99 .882 เห็นด้วยมาก             

รวม 4.01 .795 เห็นด้วยมาก             
 

ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจ (N=150) 
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน แปลความหมาย 
1. ฉันพึงพอใจที่ได้ดูแลรักษาระบบนิเวศและ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

3.99 .871 เห็นด้วยมาก             
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2. ประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นสิ่งที่สร้าง
ความยินดีให้แก่ฉัน 

4.03 .882 เห็นด้วยมาก             

3. ฉันรู้สึกซาบซึ้งกับธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่า 3.99 .890 เห็นด้วยมาก             
4. คนน าทาง ป้ายหรือสัญลักษณ์แนะน าสร้าง
ความพอใจให้ฉัน 

4.02 .908 เห็นด้วยมาก             

5. กล่าวโดยรวมแล้วฉันพอใจมากกับการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 

3.98 .855 เห็นด้วยมาก             

รวม 4.05 .823 เห็นด้วยมาก             
 
ตาราง แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมูลเกี่ยวกับ ความยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อทางเลือกการ
ท่องเที่ยวท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม (N=150) 
 ความยินดีจ่ายเ พ่ิมมากขึ้น เ พ่ือทางเลือกการ
ท่องเท่ียวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

ค่าเฉลี่ย 
ค่ า เ บี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

 1. ฉันยินดีจ่ายแพงขึ้นเพื่อทางเลือกที่ลดมลภาวะของ
แหล่งท่องเที่ยว 

3.88 .874 เห็นด้วยมาก             

 2. ฉันยินดีจ่ายแพงกว่าหากรู้ว่าคนในท้องถิ่นจะได้รับ
ประโยชน์มากกว่านักลงทุนจากท่ีอื่น 

4.05 .861 เห็นด้วยมาก             

 3. ฉันยินดีจ่ายแพงขึ้นส าหรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เมื่อเทียบกับทางเลือกท่องเที่ยวปกติ 

3.88 .865 เห็นด้วยมาก             

 4. ฉันยินดีจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้น าเงินไปดูแลสิ่งที่เป็น
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้คงอยู่ยาวนาน 

3.99 .867 เห็นด้วยมาก             

 5. ฉันยินดีจ่ายแพงขึ้นเพื่อให้น าเงินไปดูแลระบบนิเวศ
ทางธรรมชาติของท้องถิ่นให้ดีขึ้นอีก 

3.97 .874 เห็นด้วยมาก             

รวม 4.02 .811 เห็นด้วยมาก             
 
ตาราง การส่งผลระหว่างความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อม พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการรับรู้คุณค่าของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งผลต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig 
ความเชื่อเรื่องสิ่งแวดล้อม .543 .564 8.299 .000 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ .882 .829 18.025 .000 
การรับรู้คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ .857 .811 16.852 .000 

 
 

Adjusted R2 = .318, F = 68.868, P < 0.05 
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ตาราง การส่งผลระหว่างความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่มีอิทธิพลทางบวกต่อความยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ทางเลือกการท่องเที่ยวท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 
ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
ความพึงพอใจ .736 .764 14.406 .000 

 
 
ตาราง สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่1 : ความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อมส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที2่ : พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งผลทางบวกต่อความพึง
พอใจในการท่องเที่ยว 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่3 : การรับรู้คุณค่าของการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งผล
ทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่4 : ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความยินดีจ่าย
เพิ่มมากขึ้นเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้อง 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อมส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว การรับรู้คุณค่า
ของการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวและความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
ส่งผลต่อความยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม ดังตาราง 
ตาราง สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่1 : ความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อมส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจ
ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที2่ : พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งผลทางบวกต่อความพึง
พอใจในการท่องเที่ยว 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่3 : การรับรู้คุณค่าของการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศส่งผล
ทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยว 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่4 : ความพึงพอใจในการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อความยินดีจ่าย
เพิ่มมากข้ึนเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้อง 

Adjusted R2 =.584, F = 207.543, P < 0.05 
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อภิปรายผล   
 จากผลการวิจัย ความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อมมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
John Wiley & Sons, (2000). การศึกษาช้ีให้เห็นว่าความ
ห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคและความเช่ือเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนถึงปัจจุบันมีความรู้สึกมากขึ้นกว่าความเป็น
จริงหรือความรู้พื้นฐาน มีการน าเสนอผลกระทบส าหรับกล
ยุทธ์การตลาดและการศึกษาของผู้บริโภค 
 จากผลการวิจัย พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศมีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิง
นิ เวศทั้งนี้ซึ่ งเป็นไปตามสมมติฐาน  ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิ จั ยของ  Hwang, S.-N., Lee, C., & Chen, H.-J. 
(2005). ของการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ภาพปลายทาง
ส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความถูกต้องและ
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในขณะที่บางส่วนสัมพันธ์กับ
ความสัมพันธ์และความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว  จ า ก
ผลการวิจัย การรับรู้คุณค่าของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมี
อิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ทั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัย
ข อ ง  Ballantyne, R., & Packer, J. (2011). ก า ร เป็ นผู้
ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้านสิ่ งแวดล้อมแบบฟรี เลือกเพื่อส่งเสริมการ
ด าเนินการที่ยั่งยืนต่อสิ่งแวดล้อมวามตระหนักในเรื่องของ
การอนุรักษ์และความตั้งใจที่จะน ามาใช้ในพฤติกรรมที่
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม แต่เพียงส่วนน้อยก็แปลความตั้งใจ
เหล่านี้ให้เป็นจริง จากการศึกษาวิจัยและทฤษฎีเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ของผู้มาเยือนในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มี
อิสระทางเลือก 
 จากผลการวิจัยความพึงพอใจในการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศมีอิทธิพลทางบวกต่อความยินดีจ่ายเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ทางเลือกการท่องเที่ยวที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย Okello, M. M., & Yerian, S. (2009). การจัด
อันดับความพึงพอใจของวงจรภาคเหนือสูงมากโดย 86% 

ของนักท่องเที่ยวต้องการเข้าชมซ้ า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
สนใจในการดูสัตว์ป่า แม้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่ได้รับ
อิทธิพลจากการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ด้วยวัฒนธรรม
พื้นเมืองหรือลักษณะทางกายภาพนักท่องเที่ยว 81% กล่าว
ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่สัตว์ป่าช่วยเพิ่มประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวของพวกเขา การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืนมากขึ้นเกิดขึ้นจากการท างานรวมถึงการเข้าพักที่
ยืดเยื้อการสร้างความสามารถในการเป็นไกด์/ผู้ขับข่ีและการ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการทัวร์เพื่อปรับปรุงการตลาดเพิ่ม
อัตราความพึงพอใจและกระจายสินค้า 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษาค้นคว้าวิจัย 
1 ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้งาน 
ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของ

คนในกรุงเทพมหานคร  ผู้วิจัยเห็นว่าธุรกิจ/หน่วยงาน/
องค์กรต่างๆ ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สามารถ
น าผลการศึกษาไปใช้ได้ดังนี้ 

1.1 จากผลการวิจัยที่พบว่าความพึงพอใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีอิทธิพลทางบวกต่อความยินดีจ่ายเพิ่ม
มากขึ้นเพื่อทางเลือกการท่องเที่ยวท่ีดีต่อสิ่งแวดล้อมจึงเสนอ
ให้ มีกระบวนการบริหารจัดการเรื่องกฏหมายและขั้นตอน
การควบคุมการเข้าชมและท่องเที่ยวในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 
และมีการเพิ่มเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวโดยจะต้องมีบุคคล
ผู้ช านาญพื้นท่ี หรือ ผู้ที่ได้รับอนุญาติน าพาเข้าไปในเขตพืน้ที่
ได้ เช่น ไกด์น าเที่ยวท่ีได้รับอนุญาติแล้วเท่านั้น เพื่อเพิ่มราย
ใด้ให้กับแหล่งชุมชนและประเทศ ได้อีกทางหนึ่ง 

2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยต่อไป 
การวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุพิสูจน์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรคือความเช่ือเรื่องสิ่งแวดล้อม 
พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การรับรู้คุณค่าของการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ส่งผลทางบวกต่อความพึงพอใจ ซึ่ง
อาจจะมีข้อจ ากัดเนื่องจากตัวแปรอิสระอาจมีความสัมพันธ์
กันในลักษณะเชิงสาเหตุ การวิจัยครั้งต่อไปอาจศึกษา
ความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างและใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ

583



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 

  

ขั้นสูงเช่นการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง   นอกจากนี้
ยังอาจ ศึกษาตัวแปรตามเป็นความยินดีมีพฤติกรรมในด้าน
อื่นๆ ที่ไม่ใช่เรื่องการจ่ายเงินเพื่อทางเลือกที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 
เช่น  การร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือร่วมส่งเสริม
องค์กรทีท่ าให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติดีขึ้น  
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ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบทางกายภาพในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า: 
กรณีศึกษาหลอดไฟ LED ในโรงแรมของพื้นที่ท่องเที่ยว (บางแสนและพ้ืนทีข่้างเคียง) 

Influential Factors on the Physical Responsibility of E-waste Management:  
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บทคัดย่อ 
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ยังไม่มีระบบการจัดการที่ถูกต้องและเหมาะสม
โดยเฉพาะซากหลอดไฟซึ่งไม่มีมูลค่า ผู้บริโภคจึงควรมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ โรงแรมเป็น
ผู้บริโภคที่มีการใช้หลอดไฟท้ังภายในและภายนอกอาคารในปริมาณมาก ซึ่งส่งผลต่อปริมาณซากหลอดไฟท่ีเกิดขึ้น โดยโรงแรม
สามารถก าหนดนโยบายในการบริหารจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในสถานประกอบการได้  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบทางกายภาพในการจัดการซากหลอดไฟ LED ในโรงแรมของพื้นที่ท่องเที่ยว  
เขตพื้นที่ท่องเที่ยวชายหาดบางแสนและพื้นที่ใกล้เคียงของอ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จ านวน 87 ราย โดยใช้การวิเคราะห์  
ความผันแปร (Analysis of Variance: ANOVA) และการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple Classification Analysis: MCA)  
ในการวิเคราะห์ปัจจัยด้านลักษณะทั่วไปของโรงแรม ปัจจัยภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของ
โรงแรมที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบทางด้านกายภาพในการจัดการซากหลอดไฟ LED ผลการวิจัย พบว่า นโยบายสิ่งแวดล้อม 
เป็นเป็นปัจจัยภายในของโรงแรม ที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบทางกายภาพ (p<0.001) และ การส่งเสริมจากภาครัฐ เป็น
ปัจจัยภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบความรับผิดชอบทางกายภาพ (p<0.05) การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
รับผิดชอบของผู้บริโภคในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะและของเสีย
อันตรายได้อย่างยั่งยืนในอนาคต 
ค าหลัก  ความรับผิดชอบทางกายภาพ, ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, หลอดไฟ LED, โรงแรม 
 
Abstract 
E-waste management in Thailand does not have a proper management system, especially LED lamp waste 
which has no value. Consumers should be responsible for led lamp waste management. The hotel is a 
consumer that uses both indoor and outdoor lamps in large quantities. This also affects the amount of 
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waste incinerated and the hotel can set environmental management policies in their establishment. The 
objective was to study the factors that influence the management of LED lamps waste in the hotels in a 
tourist area. The study area covered 87 hotels in Bang Saen Beach and the surrounding area. This research 
used Analysis of Variance (ANOVA) and Multiple Classification Analysis (MCA) for influential factors analysis. 
The factors that were studied included the general characteristics of the hotel, internal and external 
factors related to the hotel's environmental management that affect the physical responsibility of the 
hotel. The findings show that environmental policy, internal factors related to the hotel's environmental 
management, was the factor affecting the physical responsibility (p<0.001). External factors, the 
government support, was the factors that affect the physical responsibility (p<0.05). Therefore, the results 
of this study can be used as a guideline for sustainable waste and hazardous waste management in the 
future. 
Keywords:  Physical Responsibility, E-waste, LED Lamp, Hotel  
 
1. บทน า 
 ซ า ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เค รื่ อ ง ใ ช้ ไฟ ฟ้ า แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
อิเล็กทรอนิกส์ (Waste from Electrical and Electronic 
Equipment: WEEE) หรือขยะอิเล็กทรอนิกส์  (E-waste)  
ก าลังเป็นปัญหาในทุกภาคส่วนของประเทศ ปริมาณของ 
ซากผลิตภัณฑ์ที่ เพิ่ มขึ้น  รวมทั้ งการขาดระบบความ
รับผิดชอบของผู้ผลิต หรือผู้น าเข้าต่อซากผลิตภัณฑ์ และขาด
กฎหมายควบคุมและจัดการที่เหมาะสม ท าให้ซากผลิตภัณฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ขาดการดูแลอย่างถูกวิธี ทั้งนี้จะพบว่า 
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ถูกทิ้ง หรือฝังกลบรวมกับขยะประเภทอื่น 
หรือถูกเผาท าลาย ซึ่งการจัดการอย่างไม่เหมาะสมเช่นนี้ 
สามารถก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้ใน
ระดับรุนแรง [1] ในส่วนของพฤติกรรมการจัดการซาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าของผู้บริโภคในกลุ่มครัวเรือน พบว่า 
ซากที่ไม่มีมูลค่า เช่น ถ่านไฟฉาย หรือหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
จะถูกท้ิงรวมกับขยะทั่วไป [2] 
 หลอดไฟส่องสว่าง LED (Light Emitting Diode) เป็น
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่ง มีคุณสมบัติประหยัด
ไฟ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าหลอดไฟโดยทั่วไป 
การแข่งขันของตลาดหลอดไฟส่องสว่าง LED ทั้งจากผู้ผลิต
และผู้น าเข้าหลอดไฟจากต่างประเทศ ท าให้ราคาของหลอด
ไฟฟ้า LED มีราคาลดต่ าลงในระดับหนึ่ง [3] นอกจากนี้
หน่วยงานภาครัฐได้ด าเนินการรณรงค์ด้านการประหยัด

พลังงาน ด้วยการส่งเสริมการใช้หลอดไฟ LED ทดแทนการ
ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ ท าให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ไม่ว่าจะเป็นการใช้หลอดไฟ LED ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ฟาร์มการเกษตร หรือการตกแต่งที่พักอาศัย
หรือคอนโดมิเนียม เนื่องจากคาดว่า การติดตั้งหลอดไฟ LED 
ท าให้เกิดความคุ้มค่าในระยะยาว  
       หลอดไฟประเภท LED ได้รับการประชาสัมพันธ์ว่า 
เป็นหลอดไฟที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะประหยัด
พลังงานและไม่มีสารปรอท (Mercury) เมื่อเปรียบเทียบกับ
หลอดฟลูออเรสเซนต์  แต่มี งานวิจัยที่ แสดงให้ เห็นว่า 
หลอดไฟประเภทนี้  ยังมี โลหะหนักประเภทอื่นๆ เป็น
องค์ ป ระกอบ  ได้ แก่  Aluminum, Antimony, Barium, 
Chromium, Copper, Gallium, Gold, Iron, Lead, 
Phosphorus, Silver และ Zinc ซากหลอดไฟ LED ถือเป็น
ขยะอันตราย ภายใต้ข้อก าหนดของส านักงานปกป้อง
สิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกา (U.S. EPA) และระเบียบของรัฐ
แ ค ลิ ฟ อ ร์ เนี ย  (California regulations) [4] ซึ่ งห าก มี 
การจัดการซากหลอด LED ที่ ไม่ถูกต้อง จะก่อให้ เกิด
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
 หลักแนวคิดความรับผิดชอบที่ เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต 
(Extended Producer Responsibility: EPR) เป็นหลักการ
จั ด ก ารซ ากผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เค รื่ อ ง ใช้ ไฟ ฟ้ าและอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ที่หลายประเทศได้มีการน ามาใช้ โดยเป็น
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หลักการด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม ที่เน้นการป้องกันตั้งแต่ 
ต้นทาง ก าหนดให้ผู้ผลิตควรรับผิดชอบเมื่อผลิตภัณฑ์
หมดอายุ การใช้ งาน  ประกอบด้ วยความรับผิดชอบ  
4 ด้าน ได้แก่ 1. ความรับผิดชอบทางกฎหมาย 2. ความ
รับผิดชอบทางการเงิน 3. ความรับผิดชอบทางกายภาพ และ 
4. ความรับผิดชอบด้านข้อมูลข่าวสาร [1] 
 ก า ร ศึ ก ษ า นี้ จ ะ เป็ น ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ห ลั ก ก า ร 
ความรับผิดชอบที่ เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต (EPR) มาเป็นความ
รับผิดชอบของผู้บริโภคในฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ จึงควรมีส่วน
ร่วมต่อความรับผิดชอบในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ โดยเป็น
การศึกษาเฉพาะในส่วนของความรับผิดชอบทางด้าน
กายภาพ (Physical Responsibility) ซึ่ ง Lindhqvist [5] 
ได้ให้ความหมายตามหลัก EPR ว่า เป็นความรับผิดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการรวบรวม รับคืน ขนย้ายและจัดเก็บซาก
ผลิตภัณฑ์เพื่อมาก าจัด ท าการศึกษาในกลุ่มโรงแรมที่เป็น
ผู้บริโภคในลักษณะองค์กรธุรกิจที่มีการใช้หลอดไฟ ทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารในปริมาณมาก 
  งานวิจัยนี้มีขอบเขตของพื้นท่ีศึกษา คือ พื้นที่ท่องเที่ยว
ชายหาดบางแสนและพื้นที่ใกล้เคียง เนื่องจากชายหาด 
บางแสนเป็นสถานที่ ท่องเที่ ยวที่ ได้ รับความนิยม จาก
นักท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลานาน โรงแรมส่วนใหญ่เป็น
โรงแรมขนาดเล็กและขนาดปานกลาง มี รูปแบบการ
ด าเนินการแบบอิสระโดยเจ้าของกิจการ ความทันสมัยไม่
เท่ากับโรงแรมในเขตพื้นที่พัทยา จึงมีความน่าสนใจที่จะ
ท าการศึกษาเกี่ยวกับการจัดการขยะอันตรายของโรงแรม 
เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ประกอบการโรงแรม
และที่พักขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตพื้นท่ีอื่น ๆ ได้ 
 
2. วัตถุประสงค ์
 เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ ส่ งผลต่อความรับผิดชอบ ทาง
กายภาพในการจัดการซากหลอดไฟฟ้า LED ในโรงแรมของ
พื้นที่ท่องเที่ยว 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจยั 

 
3. อุปกรณ์และวิธีการ 
 งาน วิ จั ย นี้ เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งป ริ ม าณ  (Quantity 
Research) ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ประกอบการ
โรงแรมและที่พักบริเวณพื้นท่ีท่องเที่ยวชายหาดบางแสนและ
พื้นที่ใกล้เคียง ของเขตเทศบาลเมืองแสนสุข เทศบาลเมือง
อ่างศิลา อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และเทศบาลต าบล
บางพระ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จ านวน 96 แห่ง โดย
ใ ช้ วิ ธี ส า ม ะ โน  (Census) ท า ก า ร เก็ บ ข้ อ มู ล โด ย ใ ช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) กับเจ้าของกิจการหรือ
ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมและสถานที่พักนั้น ๆ จากการ
ลงพื้นที่เก็บข้อมูล กับผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ได้ท า
การสัมภาษณ์ผู้ที่มีความพร้อมในการให้ข้อมูล จ านวน 87 
ราย คิดเป็น ร้อยละ 83.52 

ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะทั่วไปของ
โรงแรม จ านวน 6 ปัจจัย ปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม จ านวน 6 ปัจจัย และปัจจัย
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 
จ านวน 4 ปัจจัย 

ตัวแปรตาม คือ การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ

ตัวแปรอิสระ 
ปัจจัยด้านลักษณะท่ัวไปของ
โรงแรม 
- ภูมิล าเนา  
- ขนาดโรงแรม  
- ระยะเวลาการด าเนินกิจการ  
- มาตรฐานที่พัก  
- ความเป็นเจ้าของ  
- ราคาเฉลี่ยของห้องพัก 
ปัจจัยภายในของโรงแรม 
- นโยบายสิ่งแวดล้อม  
- การก าหนดผู้รับผิดชอบ 
- งบประมาณสิ่งแวดล้อม 
- การส่งเสริมความรู้  
- มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม  
- รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัจจัยภายนอกของโรงแรม 
- การส่งเสริมจากภาครัฐ 
- การประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ 
- ความต่ืนตัวของประชาชน 
- ความต่ืนตัวของภาครัฐ 

ตัวแปรตาม 
ความรับผิดชอบทางกายภาพ 
(Physical Responsibility)
ของโรงแรมต่อการจัดการ

หลอดไฟฟ้า LED 
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ทางด้านกายภาพของโรงแรม ต่อการจัดการซากหลอดไฟ
LED ซึ่งประยุกต์จากความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผู้ผลิต 
(EPR) จ าแนกการวัดได้ ดังนี้  

- การไม่มีแนวความคิดที่จะปฏิบัติ  หมายถึง การที่
โรงแรมไม่มีแนวความคิดที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการซาก
หลอดไฟ LED ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

- การมีแนวความคิดที่จะปฏิบัติ หมายถึง การที่ปัจจุบัน
โรงแรมไม่มีการจัดการซากหลอดไฟ LED แต่มีแนวความคิด
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการซากหลอดไฟ LED ในอนาคต 

- การมีการปฏิบัติแต่ไม่มีแผน หมายถึง การที่ปัจจุบัน
โรงแรมมีการจัดการซากหลอดไฟ LED แต่ไม่มีแผนการ
ปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการซากหลอด  

- การมี กระบวนการด า เนิ นงานอย่ างเป็ นระบบ  
หมายถึง การที่ปัจจุบันโรงแรมมีการจัดการซากหลอดไฟ 
LED โดยแบ่งเป็น ระดับย่อย 4 ระดับ ตามวงจรเดมมิ่ง 
(Deming cycle : PDCA) คือ การวางแผน (Plan)  การ
ปฏิบัติ (Do)  การตรวจสอบ (Check)  และการปรับปรุง
แก้ไข (Act) 

เกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละข้อค าถามของความ
รับผิดชอบ แบ่งออกเป็น 7 ระดับ คือ  

1. ไม่มีแนวความคิดที่จะปฏิบัติ 0  คะแนน 
2. มีแนวความคิดที่จะปฏิบัติ 1  คะแนน 
3. มีการปฏิบัติแต่ไม่มีแผน 2  คะแนน 
4. มีการวางแผน (Plan) 3  คะแนน 
5. มีการปฏิบัติ (Do)  4  คะแนน 
6. มีการตรวจสอบ (Check) 5  คะแนน 
7. มีการปรับปรุงแก้ไข (Act) 6  คะแนน 
 

ใช้วิธีเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยให้มีคะแนนเต็ม คือ 
100 คะแนน 

สถิติที่น ามาวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ เชิงพรรณนา 
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่อใช้ในการ
วิ เค ราะห์ ข้ อมู ลทั่ ว ไป  และสถิติ เชิ งอนุ ม าน  เพื่ อห า
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยประกอบด้วย การวิเคราะห์
ความผันแปร (Analysis of Variance: ANOVA) ใช้ทดสอบ
สมมติ ฐานในการวิจัย  และการวิ เคราะห์ จ าแนกพหุ 

(Multiple Classification Analysis: MCA) ใช้ตรวจสอบ
ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามในแต่ละกลุ่มย่อยของตัวแปรอิสระ 
และค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามในกลุ่มย่อยของตัวแปรอิสระ
หลายตัวรวมกัน 
4. ผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลู สามารถแบ่งตามตารางได้ ดังนี ้
 

ตารางที่ 1 ลักษณะทัว่ไปของประชากรที่ศึกษา 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

ภูมิล าเนา   

   จังหวัดชลบุรี 74 85.1 
   จังหวัดอื่น ๆ 13 14.9 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
ขนาดโรงแรม   
   โรงแรมขนาดเล็ก (จ านวนห้องพัก < 60 ห้อง) 71 81.6 
   โรงแรมขนาดปานกลาง (จ านวนห้องพัก 60-  149 ห้อง) 14 16.1 
   โรงแรมขนาดใหญ่ (จ านวนห้องพัก 150 ห้อง ข้ึนไป) 2 2.3 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
ระยะเวลาการด าเนินกิจการ   
   1-6     ปี 42 48.3 
   >6-20 ปี 35 40.2 
   >20    ปี 10 11.5 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
มาตรฐานท่ีพัก   
   ไม่ได้ขอรับการรับรองมาตรฐาน 87 100.0 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
ความเป็นเจ้าของ   
   โรงแรมบริหารงานอิสระ 68 78.2 
   โรงแรมเครือข่ายบริหารงานโดยบริษัทแม่ 19 21.8 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
ราคาเฉลี่ยของห้องพัก   
   ราคาต่ า            (300-836 บาท) 27 31.0 
   ราคาปานกลาง   (>836 -2394 บาท) 51 58.6 
   ราคาสูง            (>2394 บาท) 9 10.3 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ประกอบการโรงแรมส่วนใหญ่
เป็นชาวจังหวัดชลบุรี โรงแรมส่วนใหญ่เป็นโรงแรมขนาดเล็ก 
ระยะเวลาการด าเนินกิจการอยู่ในช่วง 1-6 ปี ไม่มีโรงแรมใด
ที่ ได้ รับการรับรองมาตรฐานที่ พั ก เพื่ อการท่องเที่ ย ว  
(มาตรฐาน 1-5 ดาว) ส่วนมากเป็นโรงแรมที่มีการบริหารงาน
อิสระ ราคาเฉลี่ยห้องพักอยู่ในระดับราคาปานกลาง ( > 836 
- 2394 บาท) 
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ตารางที่ 2 ร้อยละของโรงแรมจ าแนกตามปัจจยัภายใน 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

นโยบายสิ่งแวดล้อม   
   ไม่มีนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 83 95.4 
   มีนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดลอ้ม 4 4.6 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
การก าหนดผู้รับผิดชอบ   
   ไม่ม ี 84 96.6 
   ม ี 3 3.4 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 

 
 
ตารางที่ 2 ร้อยละของโรงแรมจ าแนกตามปัจจยัภายใน (ต่อ) 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
งบประมาณสิ่งแวดล้อม   
  ไม่ม ี 87 100.0 
  ม ี 0 0.0 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
การส่งเสริมความรู้   
   ไม่ม ี 43 49.4 
   ม ี 44 50.6 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม   
   ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดลอ้ม 87 100.0 
   ได้รับการรับรองมาตรฐานสิ่งแวดลอ้ม 0 0.0 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม   
   ไม่เคยได้รับรางวัล 69 79.3 
   เคยได้รับรางวัล 18 20.7 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
   

จากตารางที่ 2 พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีการก าหนด
นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และไม่มีการแบ่งแผนก
หรือก าหนดผู้รับผิดชอบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ไม่พบ
โรงแรมใดทีม่ีการจัดท างบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และไม่มีโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อม ส่วนใหญ่เป็นโรงแรมที่ไม่เคยได้รับรางวัลด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อม ส่วนด้านการส่งเสริมความรู้ พบว่า 
โรงแรม ร้อยละ 50.6 มีการส่งเสริมความรู้ภายในโรงแรม  
แก่พนักงานและผู้เข้าพักในด้านการจัดการทางสิ่งแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้องกับขยะและของเสียอันตราย โดยมีโรงแรมร้อยละ 
49.4 ที่ไม่มีการส่งเสริมความรู้ภายในโรงแรม 

ตารางที่ 3 ร้อยละของโรงแรมจ าแนกตามปัจจยัภายนอก 
ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

การส่งเสริมจากภาครัฐ   
   ไม่ได้รับการส่งเสริม 80 92.0 
   ได้รับการส่งเสริม 7 8.0 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
การประชาสัมพันธ์จากภาครัฐ   
   ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู ้ 55 63.2 
   ได้รับการประชาสัมพันธ์/ให้ความรู ้ 32 36.8 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
ความต่ืนตัวของประชาชน   
   ไม่มีความตื่นตัว 13 14.9 
   มีความตื่นตวั 74 85.1 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 
ความต่ืนตัวของภาครัฐ   
   ไม่มีความตื่นตัว 63 72.4 
   มีความตื่นตวั 24 27.6 

จ านวนทั้งหมด 87 100.0 

 

จากตารางที่ 3 พบว่า โรงแรมส่วนใหญ่ เป็นโรงแรมที่
ไม่ได้รับการส่งเสริมด้านการจัดการขยะและของเสียอันตราย
จากภาครัฐ และไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์หรือให้ความรู้
จากภาครัฐในเรื่องการจัดการขยะและของเสียอันตราย 
ประชาชนและหน่วยงานภาครัฐในบริเวณที่ตั้งของโรงแรม 
ส่วนใหญ่มีความตื่นตัวต่อการจัดการขยะและของเสีย
อันตราย 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ ANOVA ของความรับผิดชอบด้านกายภาพ 

ท่ีมาของการผันแปร d.f F 
ระดับนัย 
ส าคัญ 

นโยบายสิ่งแวดล้อม 1 26.389 .000* 
การส่งเสรมิจากภาครฐั 1 4.881 .031* 

 
จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความผันแปร (ANOVA) 

เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบด้านกายภาพของ
โรงแรม ต่อการจัดการซากหลอดไฟ LED พบว่า การมี
นโยบายสิ่งแวดล้อมของโรงแรม มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 
ด้ านความรับผิดชอบทางกายภาพอย่ างมีนั ยส าคัญ 
(p<0.001) และตัวแปรด้านการส่งเสริมจากภาครัฐ ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอก มีอิทธิพลต่อความรับผิดชอบทางกายภาพ
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อย่างมีระดับนัยส าคัญ (p<0.05) 
ตารางที่  5 การวิเคราะห์ MCA ด้านความรับผิดชอบทางกายภาพ 
(คะแนนรวมเฉลี่ย 24.81) 

ตัวแปร 
จ านวน
ตัวอย่าง 

Mean 
ค่า

เบี่ยงเบน 
Eta 

ภูมิล าเนา 
   จังหวัดชลบุรี 
   จังหวัดอื่นๆ 

 
74 
13 

 
22.97 
35.26 

 
-1.84 
10.45 

 
.244 

ขนาดโรงแรม 
   รร.ขนาดเล็ก 
   รร.ขนาดปานกลาง 
   รร.ขนาดใหญ่ 

 
71 
14 
2 

 
25.24 
21.43 
33.33 

 
0.43 
-3.38 
8.52 

 
.107 

ระยะเวลาการด าเนินกิจการ 
1-6 ปี 
>6-20ปี 
>20ปี 

 
42 
35 
10 

 
28.18 
21.43 
22.50 

 
3.37 
-3.38 
-2.31 

 
.182 

ความเป็นเจ้าของ 
บริหารงานอิสระ 
เครือข่ายบริหารโดยบริษัทแม่ 

 
68 
18 

 
23.28 
30.26 

 
-1.53 
5.45 

 
.161 

ราคาเฉลี่ยห้องพัก 
ราคาต่ า 300-836 บาท 
ราคาปานกลาง > 836-2394 บาท 
ราคาสูง > 2394 บาท 

 
27 
51 
9 

 
22.22 
27.12 
19.44 

 
-2.59 
2.31 
-5.37 

 
.160 

นโยบายสิ่งแวดล้อม 
ไม่มี 
มี 

 
83 
4 

 
21.99 
83.33 

 
-2.82 
58.52 

.717 

 
ตารางที่  5 การวิเคราะห์ MCA ด้านความรับผิดชอบทางกายภาพ 
(คะแนนรวมเฉลี่ย 24.81) (ต่อ) 

ตัวแปร 
จ านวน
ตัวอย่าง 

Mean 
ค่า

เบี่ยงเบน 
Eta 

การส่งเสริมความรู้ 
ไม่มี 
มี 

 
43 
44 

 
20.16 
29.36 

 
-4.65 
4.55 

.257 

รางวัลด้านสิ่งแวดล้อม 
ไม่เคยได้รับรางวัล 
เคยได้รับรางวัล 

 
69 
18 

 
25.00 
24.07 

 
0.19 
-0.74 

.021 

การส่งเสริมจากภาครัฐ 
ไม่ได้รับการส่งเสริม 
ได้รับการส่งเสริม 

 
80 
7 

 
22.81 
47.62 

 
-2.00 
22.81 

.377 

ตารางที่ 5 แสดงการวิเคราะห์จ าแนกพหุ (Multiple 
Classification Analysis: MCA ) พบว่า ตัวแปรจากปัจจัย
ภายใน ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม มีค่า Eta เท่ากับ 0.717 
และตัวแปรจากปัจจัยภายนอก ด้านการส่งเสริมจากภาครัฐ 

มีค่า Eta เท่ากับ 0.377 แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรทั้งสองมี
ความสัมพันธ์สูงกับความรับผิดชอบด้านกายภาพของโรงแรม
ต่อการจัดการซากหลอดไฟ LED 

ค่า Grand mean ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยคะแนนรวมความ
รับผิดชอบด้านกายภาพของโรงแรม ต่อการจัดการซาก
หลอด LED พบว่า มีค่ าเท่ ากับ 24.81 โดยโรงแรมที่ มี
นโยบายสิ่ งแวดล้อม มีค่าเบี่ ยงเบนจาก Grand mean 
เพิ่มขึ้น 58.52 คะแนน ในขณะที่ โรงแรมที่ไม่มีนโยบาย
สิ่งแวดล้อม มีค่าเบี่ยงเบนจาก Grand mean ลดลง 2.82 
คะแนน ส าหรับตัวแปรจากปัจจัยภายนอก ที่มีผลต่อคะแนน
ความรับผิดชอบทางกายภาพ คือ การส่งเสริมจากภาครัฐ 
พบว่า โรงแรมที่ ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ จะมีค่า
เบี่ยงเบนจาก Grand mean เพิ่มขึ้น 22.81 คะแนน และ
กลุ่มโรงแรมที่ ไม่ ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ จะมีค่า
เบี่ยงเบนจาก Grand mean ลดลง 1.99 คะแนน 

 
5. วิจารณ์ 
 จากผลการศึกษา พบว่า การมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
ของโรงแรม มีอิทธิพลในทางบวก ต่อความรับผิดชอบ
ทางด้านกายภาพต่อการจัดการซากหลอดไฟ LED สอดคล้อง
กับ งานวิจั ยของ Ishmael Mensah [6] ซึ่ งพบว่ า  การ
ก าหนดนโยบายของโรงแรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม  
จะส่งผลให้โรงแรมมีความมุ่งมั่นในการด าเนินการด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อมได้ดีกว่าโรงแรมที่ไม่มีนโยบาย นอกจากนี้
ในงานวิจัยของนิศามาศ เลาหรัตนาหิรัญและคณะ [7] ที่ได้
ศึกษาความรับผิดชอบของโรงแรมต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ยังพบว่า นโยบายการบริหารของโรงแรมที่ชัดเจน
และปฏิบัติได้จริง จะมีผลต่อความรับผิดชอบของโรงแรม 
 การได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ เป็นปัจจัยภายนอก
ของโรงแรมที่มีความสัมพันธ์ต่อความรับผิดชอบทางด้าน
กายภาพของโรงแรมต่อการจัดการซากหลอดไฟ LED 
เช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากการได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐใน
ท้องถิ่น เป็นการได้รับการสนับสนุนในเชิงการจัดการอย่าง
เป็นรูปธรรม หรือทางด้านวัตถุสิ่งของ โดยไม่อยู่ในรูปของตัว
เงิน  เช่น  การจั ด สถานที่ ในก าร เก็ บ ซากผลิ ตภั ณ ฑ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การรณรงค์ให้มี
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การคัดแยกซากหลอดไฟ LED ออกจากขยะทั่วไป รวมถึง
การที่ด าเนินการ ในการจัดเก็บซากหลอดไฟ LED เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวันวิสา วัลย์ดาว [8] ที่พบว่า 
การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ด้านการให้
ความช่วยเหลือ และการควบคุมดูแลด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม 
ดังนั้น โรงแรมที่ได้รับการส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
จากภาครัฐในท้องถิ่น จึงเป็นการเสริมความพร้อมและ
ศักยภาพของโรงแรมในการจัดการสิ่ งแวดล้อมในด้าน
ดังกล่าว   
 

6. ข้อเสนอแนะการวิจัย 
นโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงแรม เป็น

ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบการจัดการซาก
หลอดไฟ LED  ดังนั้นหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการ
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรส่งเสริมและให้ความรู้ พร้อม
ทั้งช้ีให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
สนับสนุนให้มีการจัดท านโยบายด้ านสิ่ งแวดล้อมแก่
ผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อการน าไปสู่การจัดการของเสีย
และขยะอันตรายประเภทอื่น ๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐใน
ท้องถิ่น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ตอ้งมีการส่งเสริมด้านการจัดการขยะและของเสียอันตรายใน
พื้นที่  เช่น การสนับสนุนด้านการจัดตั้งจุดรวบรวมขยะ
อันตราย เพิ่มปริมาณจุดรวบรวมขยะอันตรายในพื้นที่  
เป็นต้น  
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวคิดสิ่งแวดล้อมและบริบทชุมชนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมังรายศาสตร์      

ต่อการจัดการทรัพยากรน้้าของเครือข่ายผู้ใช้น้้าเขตลุ่มน้้าแม่งัดตอนบน จังหวัดเชียงใหม่  รวมทั้งอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
ต่อแนวทางการบริหารจัดการน้้าโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน  วิธีการศึกษาเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบการสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วมโดย การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มย่อย และไม่มีส่วนร่วม โดย การสังเกตพฤติกรรม และการด้าเนินงานของกลุ่มคน
ในระบบเหมืองฝาย เป็นวิธีการหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล และน้าเสนอผลการศึกษาในลักษณะของการพรรณาเชิงวิเคราะห์ 
โดยมีขอบเขตการศึกษาพ้ืนท่ีลุ่มน้้าแม่งัดตอนบน ครอบคลุม 5 ต้าบล ของอ้าเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  จากการศึกษาพบว่า 
เครือข่ายผู้ใช้น้้ามีกิจกรรมที่สืบทอดภูมิปัญญามาจากกฎหมายมังรายศาสตร์ มีการเลี้ยงผีขุนน้้า มีกระบวนการบริหารจัดการ 
โดยสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้้าคือ ปัญหาน้้าแล้งในช่วงฤดูร้อน  ปัญหาน้้าหลากในช่วงฤดูฝน  
ปัญหาการบริหารจัดการระหว่างฝาย ปัญหาการขาดแหล่งกักเก็บน้้า 

ในด้านการจัดการน้้าพบว่ามีระบบการบริหารจัดการน้้าที่ชัดเจน  โดยระบบการจัดการน้้ายังคงรูปแบบดั้งเดิม คือ 
ชาวบ้านจะเลือกหัวหน้าในการดูแลน้้าที่เรียกว่า “แก่ฝาย”  เข้ามามีบทบาทส้าคัญในการบริหารจัดการน้้า และได้รับ
ค่าตอบแทนเป็นรายปีตามกฎระเบียบที่ชาวบ้านได้ตั้งไว้อย่างชัดเจน  ปัจจัยส้าคัญในการมีส่วนร่วมด้านบริหารจัดการน้้า คือ 
ความเข้มแข็งของชุมชน  การให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการน้้าของคนในชุมชน  แกนน้าชุมชนที่เข้มแข็งเสียสละ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่น้าไปสู่การจัดการ
ร่วมกัน  บางพื้นที่ยังมีปัจจัยในเชิงลบ คือ การบุกรุกพื้นที่ป่า  ปัญหาการสื่อสารในการจัดการน้้าแบบเครือข่าย  รวมไปถึงการ
ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุน ในด้านการพัฒนากระบวนการจัดการน้้า หลังจากเกิดเครือข่ายผู้ใช้น้้าในเขตลุ่มน้้า  
แม่งัดตอนบน ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการเครือข่าย และแนวทางในการด้าเนินกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายผู้ใช้น้้า
โดยแต่ละพื้นท่ีจะต้องมีการบูรณาการระบบการบริหารจัดการน้้าจากทั้ง 5 ต้าบล ร่วมกันเป็นเครือข่าย  โดยใช้ระบบการเชื่อม
ประสานกันระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้้าตั้งแต่ต้นน้้า  กลางน้้า  และปลายน้้า  โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง จึงจะสามารถ
ท้าให้การบริหารจัดการเครื่อข่ายผู้ใช้น้้าลุ่มน้้าแม่งัดตอนบนเป็นไปอย่างบูรณาการและมีความยั่งยืนต่อไป 
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ค้าหลัก  มังรายศาสตร์,การจัดการทรัพยากรน้้า 

Abstract 
The objective of this research was to study the environment concept and community context which 

related to mungrai customary law about water resource management on the Upper Mae Ngad River 
Basin,Chiang Mai Province. In addition, it aimed to study the obstacles and suggestions of sustainable water 
management with community participation approaches.  The study area was Upper Mae Ngad River Basin 
which cover 5 sub-district of Phrao District Chiang Mai Province. It was a participated quality research which 
collected data by using interview, focus group discussion and participant and non-participant observation 
method and shown in descriptive analytic. The research results showed that the water users network 
inherited the water resource management wisdom from the Mungrai Customary Law, for illustration the 
offer sacrifices to spirit of water ceremony, drought in summer season solution, flood in rainy season 
solution, dams conflict solution or lack of water storage solution. 

 The community had solid water management action plan by selecting the head of water research 
management who became the important role in water management and received the annual remuneration. 
The strong bond of community also be the important part to supporting the water management along with 
local government organization and related organization which had high awareness on water issue. However, 
some part of area study had the negative factors as forest encroachments, communication issue in water 
management network or lack of management budget. In term of water management development, the 
water management network in Upper Mae Ngad River Basin was establish for integrating the management 
among 5 sub-district which allowed to management cover initiation point, the middle point and the end of 
waterway. This integrated management was the important method to lead the water research management 
on the Upper Mae Ngad River Basin became sustainable approaches.  
Keywords:  Mungrai Customary Law, Water Resources Management 
 
บทน้า 
 มนุษย์กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น
ตั้ งแต่มนุษย์แรกปรากฏขึ้นมาบนพื้นโลก มนุษย์ เป็น
องค์ประกอบอย่างหนึ่งของธรรมชาติมนุษย์อาศัยอยู่ ใน
ธรรมชาติมนุษย์อาศัยธรรมชาติเป็นปัจจัยในการด้ารงชีวิต 
ธรรมชาติจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ
เป็นส่วนของกันและกันมนุษย์กับธรรมชาติไม่อาจแยกตัว
ออกจากกันและกันได้  เมื่อใดที่มีเหตุมีผลก้าหนดให้ต้องแยก
จากกัน  เมื่อนั้นย่อมวินิจฉัยได้ว่าทั้งมนุษย์และธรรมชาติ
ก้าลังมุ่งวิถีการเปลี่ยนแปลงสู่หายนะด้วยกันทั้งสองฝ่าย 
(เทพพร มังธาน,ี2556) 
 ในด้านปรัชญาสิ่ งแวดล้อม นิยมศึกษากันอย่ าง

กว้างขวางในวงการศึกษาปรัชญาทั่วโลกในทางตะวันออก 
อินเดียและจีนอันเป็นแหล่งก้าเนิดปรัชญาได้แนะน้าให้มนุษย์
เข้าใจและตระหนักถึงความจริงและความถูกต้องดีงามใน
ความสัมพันธ์เยี่ยงกัลยาณมิตรระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
มิติต่างๆ  โดยเน้นสอนให้เห็นคุณค่าทางจริยศาสตร์และ
สุนทรียศาสตร์แนวธรรมชาตินิยม สัมพัทธนิยมและมัชฌิม-
นิยมขณะที่นักปรัชญาตะวันตกมีกรีกเป็นบ่อเกิดได้คิดค้น
และ เสนอแนะปรั ชญาสิ่ ง แวดล้อมลักษณะปรั ชญา
วิทยาศาสตร์คู่กับนิเวศวิทยา โดยเน้นหลักคิดด้านภววิทยา
และตรรกศาสตร์แนวประสบการณ์นิยมและประโยชน์นิยม 
ในฐานะปรัชญาประยุกต์สาขาหนึ่ง ปรัชญานี้ได้เนื้อหา
ผสมผสานด้านจริยศาสตร์ ภววิทยา คุณวิทยา ตรรกศาสตร์
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และสุนทรียศาสตร์  ให้แนวคิดและความเช่ือเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสรรพสิ่งที่แวดล้อมมนุษย์อยู่ ทั้ง
ที่เป็นธรรมชาติและมิใช่ธรรมชาติ ที่เป็นวัตถุธรรมและ
นามธรรม ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่เป็นมนุษย์และมิใช่มนุษย์ 
โดยนัยนี้ จึงได้ความหมายสิ่งแวดล้อม 3 มิติ ถือมนุษย์เป็น
ศูนย์กลางความสัมพันธ์ ระหว่างกัน คือ  สิ่ งแวดล้อม
ธรรมชาติ-มนุษย์กับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมมนุษย์-มนุษย์กับ
สังคม  และสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรม-มนุษย์กับศิลปวัฒนธรรม 
ในทางปรัชญาสิ่งแวดล้อม มนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กันตลอดกาละและเทศะในลักษณะเป็นวงจร 
แนววัฏจักร ทุกฝ่ายมีกิริยาและปฏิกิริยาต่อกันเสมอ ไม่อาจ
บอกได้แน่นอนตายตัวว่า ฝ่ายไหนมีอิทธิพลต่อฝ่ายไหน
มากกว่ากัน ความเป็นจริงคือ ทุกฝ่ายอิงอาศัยกัน เป็นอยู่และ
ด้าเนินไป กระนั้นก็ตาม ปราศจากธรรมชาติย่อมไม่มีมนุษย์ 
แต่ไม่มีมนุษย์ธรรมชาติก็ยังเป็นธรรมชาติอยู่ได้ สิ่งแวดล้อม
รอบชีวิตมนุษย์ย่อมมีอิทธิพลต่อความเป็นมนุษย์และ
พฤติกรรมของมนุษย์ ทางกาย วาจา และความรู้สึกนึกคิด
จิตใจ ในความเป็นอยู่ มีอยู่ และเป็นไปของมนุษย์ เพราะ
มนุษย์ เป็นมนุษย์ ไม่ ได้จากสิ่ งแวดล้อมและเป็นเพียง
สิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่ง (สิทธ์ิ บุตรอินทร์,2556) 
 มังรายศาสตร์ เป็นกฎหมายโบราณที่เช่ือว่าพญามังราย
ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังรายทรงตราขึ้น เพื่อใช้เป็น
กฎหมายปกครองบ้านเมืองเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า วินิจฉัยมังราย 
หมายถึงการพิพากษาตัดสินของพระเจ้ามังรายไว้เพื่อใช้
ปกครอง (ชัปนะ ปิ่นเงิน ,2551) กฎหมายฉบับนี้สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงความส้าคัญและความสัมพันธ์ระหว่างการ
ชลประทานโดยระบบเหมืองฝายกับการด้าเนินชีวิตของ
ประชนชาวล้านนาได้อย่างดี  มังรายศาสตร์ว่าด้วยการ
จัดการทรัพยากรน้้า เป็นระบบท่ีพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับสังคม
เกษตรกรรมของชาวล้านนาผู้อาศัยอยู่ตามที่ราบลุ่มระหว่าง
หุบเขา เพื่อทดน้้าเข้ามาใช้ในการเกษตร เมื่อถึงสมัยของ
พญามังรายที่ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ จึงได้มีการยกความรู้
เรื่องระบบจัดการเหมืองฝายขึ้นเป็นความรู้ของอาณาจักร 
และตราไว้ใน “กฎหมายมังรายศาสตร์” ที่มีวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาอันเกี่ยวกับระบบจัดการเหมืองฝาย 
ซึ่งในปัจจุบันยังคงยึดถือและปฏิบัติสืบมาอย่างต่อเนื่อง  

ลักษณะเด่นชัดที่ท้าให้ระบบจัดการเหมืองฝายสามารถสืบ
ทอดและแสดงความต่อเนื่องออกมา ได้ชัดเจนและยาวนาน
คือ องค์กรเหมืองฝาย (สุวิทย์  ธีรศาศวัต ,2548) และ
กระบวนการการจัดตั้งองค์กรที่ให้อ้านาจและหน้าที่ในระบบ
จัดการทรัพยากรน้้าอันเป็นการสร้างกลุ่มผู้ปกครองผู้ใช้
อ้านาจของชุมชนในนามของชุมชนเอง เพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย โดยมีผู้ที่ต้าแหน่งสูงลดหลั่นกันลงไป ซึ่ ง
อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบก็มากน้อยตามความส้าคัญ
ของต้าแหน่งต่างๆ เหล่านั้น ท้าให้ระบบเหมืองฝายมีสภาพ
เป็นหน่วยงานหรือองค์กรบริหารลักษณะหนึ่ง ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบภูมิปัญญาที่สั่งสมและคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของชุมชน ที่เข้ากับระบบ
ยุติธรรมตามชุมชนเพื่อให้สอดคล้องกับ วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
จารีตประเพณี ของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ งก็มีความยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคม  
 อ้า เภอพร้ าว จั งหวัด เ ชียงใหม่  ได้สร้ างขึ้น โดย 
พญามังราย ในปีพุทธศักราช1823 ในขณะที่พญามังราย ได้
ยกทัพไพร่พลจากหรัญนครเงินยาง (เชียงแสน) มุ่งสู่เมือง
ล้าพูน(หริภุญชัย) เพื่อเข้าตีเมือง ขณะเดินทัพมาถึงที่แห่ง
หนึ่ง พระองค์เห็นว่าท้องที่แห่งนี้เป็นชัยภูมิที่เหมาะสมตาม
ต้าราพิชัย มีพืชพันธุ์ธัญญาหาร อุดมสมบูรณ์  จึงหยุดทัพเพื่อ
สะสมไพร่พล และเสบียงอาหาร เพื่อให้กองทัพมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น โดยมีการตั้งค่ายคูประตูหอรบอย่างมั่นคง 
แข็งแรงอยู่บนสันดอยแห่งหนึ่งช่ือ “เวียงหวาย” และขนาน
นามว่า “นครป้าว” บางต้านานว่า “นครแจ้สัก” หรือ“ เมือง
ป้าววังหิน” ค้าว่า “ป้าว” อาจมีที่มาจากสองที่มา กล่าวคือ
ในนัยแรก มาจากค้าว่า "ป่าวร้อง  กะเกณฑ์ ไพร่พล" 
นอกจากนี้ ในอีกนัยหนึ่งค้าว่า “ป้าว”ในภาษาท้องถิ่น 
หมายถึง "มะพร้าว" อันสัมพันธ์ไปกับลักษณะภูมิประเทศ
บริเวณนี้ทีม่ีภูเขาล้อมรอบกลมเหมือนลกูมะพร้าว สันนิษฐาน
ว่าเมืองคงสร้างขึ้นด้วยก้าลังพลของพญามังราย ทว่ายังสร้าง
ไม่เสร็จ พระองค์ก็ได้เคลื่อนทัพสู่เมืองล้าพูน ตามจุดมุ่งหมาย
เดิ ม  ( ส้ านั ก งานพัฒนา ชุมชนอ้ า เภอพร้ า ว  จั งหวั ด
เชียงใหม่ ,2559) ในพื้นที่อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มี
สภาพบริบทพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยภูเขาที่สลับซับซ้อน  สภาพ
เศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
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การเกษตร  ราษฎรของอ้าเภอพร้าวประมาณร้อยละ 98  
ประกอบอาชีพทางการเกษตร คือ ท้านา ท้าสวน ท้าไร่ ซึ่งมี
พื้นที่ เพาะปลูกประมาณ 107,039 ไร่ เป็นพื้นที่ท้านา
ประมาณ 41,004 ไร่ พืชพันธุ์ และไม้ผลที่ท้าการเพาะปลูก
ส่วนมาก ได้แก่ ข้าวจ้าว ข้าวเหนียว ถ่ัวลิสง อ้อย ยาสูบ มัน
เทศ ล้าไย ลิ้นจี่ มะม่วง  มีล้าน้้าส้าคัญในพื้นที่อ้าเภอพร้าว
ประกอบด้วย 5 สาย คือ ล้าน้้าแม่งัด  ล้าน้้าแม่โก๋น  ล้าน้้า
แม่แวน  ล้าน้้าแม่สะรวม และล้าน้้าแม่ขอด (นิคมสหกรณ์
พร้าว ส้านักงานสหกรณ์เกษตร จังหวัดเชียงใหม่, 2556) ใน
สถานการณ์ปัจจุบันยังคงมีองค์กรภายในชุมชนที่ด้าเนินงาน
ด้านการจัดการทรัพยากรน้้าที่เป็นระบบเหมืองฝายอยู่   
ส้าหรับการจัดการทรัพยากรน้้าแบบเหมืองฝายนั้นมี
ความส้าคัญอย่างมากต่อการปกครองในระดับชุมชน ระบบ
จัดการเหมืองฝายนั้นนอกจากจะเป็นการจัดการระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตรแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งของที่มาของ
ความสัมพันธ์ในสังคมด้วยเช่นกัน เช่นอ้านาจหน้าที่ในระบบ
จัดการเหมืองฝาย แต่ละต้าแหน่งในการบริหารจัดการจะมี
อ้ านาจหน้ าที่ เ ฉพาะลดหลั่ นกันล งไป โดยค้ านึ งถึ ง
ความสัมพันธ์ในระดับชุมชนท่ีมีอยู่ ตลอดจนการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจัดการทรัพยากรน้้าในชุมชน นับแต่ชุมชนระดับต้น
น้้าตลอดลุ่มน้้าทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นชัดว่า การบริหาร
จัดการน้้าด้วยระบบเหมืองฝายเป็นระบบการจัดการที่
สมาชิกเหมืองฝายให้การยอมรับร่วมกันว่ามีความยุติธรรม 
ส่งเสริมความร่วมมือสามัคคีและการแบ่งปันน้้าอย่างเป็น
ธรรมระหว่างกัน ทั้งนี้ระบบจัดการเหมืองฝายนั้นเป็นทั้ง
วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และจิตวิญญาณของชาวล้านนา 
ซึ่งพิจารณาได้จากพิธีกรรมอันเกี่ยวกับความเช่ือในระบบ
เหมืองฝายที่ปรากฏให้เห็นในสังคมบริเวณลุ่มน้้าแม่งัด
ตอนบน 
 อย่างไรก็ตามประการส้าคัญในการบริหารจัดการน้้า 
ยังประสบปัญหาที่ยังขาดกลุ่มที่ มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ  
หน่วยงานภาครัฐ เช่น กรมชลประทาน หน่วยงานท้องถิ่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
สถาบันการศึกษา ที่ยังไม่ได้ เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้น้้า
เหล่านี้ ได้สามารถด้าเนินการ และพัฒนาได้ อย่างเต็ม

ศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาส่งเสริมองค์ความรู้ การ
พัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ใช้น้้า การสร้างความรู้ความเข้าใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
เครือข่ายการท้างานของกลุ่มผู้ใช้น้้าในระดับอ้าเภอ ระดับ
จังหวัด เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการด้าเนินงานอย่างเต็ม
ศักยภาพ รวมไปถึงกระบวนการ และวิธีการในการเรียกร้อง
สิทธิต่างๆ จากหน่วยงานของภาครัฐ 
  

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 ในการวิจัยมังรายศาสตร์: การจัดการน้้าภูมิปัญญาฅน
ล้านนา ในการจัดการทรัพยากรน้้าของเครือข่ายผู้ใช้น้้าเขต
ลุ่มน้้าแม่งัดตอนบน จังหวัดเชียงใหม่นี้ ผู้วิจัยต้องการศึกษา
เรื่องแนวคิดปรัชญาสิ่งแวดล้อมที่ปรากฎในมังรายศาสตร์ 
เกี่ยวการจัดการทรัพยากรน้้าของเครือข่ายผู้ใช้น้้าเขตลุ่มน้้า
แม่งัดตอนบน อ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ที่ปรากฎใน
ปัจจุบัน เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้น้้าในลุ่มน้้าแม่งัดตอนบน เป็น
กลุ่มเครือข่ายที่มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการบริหาร
จัดการน้้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งผลการศึกษานั้น จะสามารถ
ช่วยพัฒนาเครือข่ายการด้าเนินงานของกลุ่มผู้ใช้น้้าในลุ่มน้้า
แม่งัดตอนบน ที่สามารถขับเคลื่อนเครือข่ายการด้าเนินงาน
ได้อย่างเต็มศักยภาพ ชาวบ้านสามารถเรียกร้องสิทธิต่างๆ 
รวมทั้งผลการศึกษา สามารถเป็นกรณีตัวอย่างในการพัฒนา
เครือข่ายให้กับพื้นที่อื่นๆ และน้าผลวิจัยเป็นแนวทางและ
เป็นข้อเสนอแนะต่อการวางแผนการจัดการทรัพยากรน้้าของ
เครือข่ายผู้ใช้น้้าแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนต่อไป 

 
วิธีด้าเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้ งนี้ เป็นการวิจัยคุณภาพ (Qualitative 
Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนโดย การสัมภาษณ์ การประชุม
กลุ่มย่อย กล่าวคือเป็นการสังเกตแบบมีปฏิสัมพันธ์อย่าง
ใกล้ชิดกับพื้นที่วิจัย ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเสมือนเป็นคนใน
พื้นที่ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกและเข้าใจคนในพ้ืนที่ด้วยมุมมอง
ของคนในพื้นที่ และไม่มีส่วนร่วม โดย การสังเกตพฤติกรรม 
และการด้าเนินงานของกลุ่มคนในพื้นที่ โดยประพฤติอย่าง
คนนอก เป็นการเว้นระยะการเก็บข้อมูล เพื่อให้เห็นมุมมอง
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นอกเหนือจากมุมมองของคนใน เป็นการถอยห่างออกมา
เพื่อให้เห็นประเด็นที่แตกต่างจากคนใน โดยเฉพาะกับ
เครือข่ายผู้ใช้น้้าในเขตลุ่มน้้าแม่งัดตอนบน  จังหวัดเชียงใหม่ 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้น้ากลุ่มผู้ใช้น้้า  ผู้น้าชุมชน และปราชญ์
ชุมชน โดยจะน้าข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บข้อมูลทั้งสอง
วิธีการนั้นมาเรียบเรียงขึ้น เพื่อน้ามาเสนอผลการศึกษาใน
วิธีการเขียนพรรณา และสร้างข้อสรุปผลในการศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาในการจัดการทรัพยากร
น ้าของกลุ่มเหมืองฝายในเขตลุ่มน ้าแม่งัดตอนบน 
 ปัจจุบันในเขตอ้าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีระบบ
การจัดการเหมืองฝาย โดยอาศัยล้าน้้าแม่งัดเป็นฝายทดน้้า
จ้านวน 9 ฝาย โดยฝายทดน้้าที่สร้างปิดกั้นน้้าและยกระดับ
น้้าจากแม่น้้าแม่งัดเพื่อทดน้้าเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยใน
อดีตชาวบ้านในพ้ืนท่ีเป็นผู้ช่วยกันขุดและสร้างฝายทดน้้าเพื่อ
ปิดกั้นล้าน้้าแม่งัด ฝายที่สร้างขึ้นเป็นฝายไม้รวก ซึ่งตัวฝายนี้
มักจะถูกกระแสน้้าที่ไหลเช่ียวกัดเซาะท้าลายแตกทุกปีต้อง
ซ่อมแซมกันเสมอ ในการบริหารจัดการน้้าจากเหมืองฝายนั้น  
จะมีการท้า “สัญญาเหมืองฝาย” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชุมชน
ว่าเป็นกฎข้อบังคับ ที่สมาชิก ผู้ใช้น้้าและหัวหน้าเหมืองฝาย
ช่วยกันตั้ งขึ้ น ไ ว้ ใ ช้ ในระบบชลประทานของตน เอ ง  
การร่วมกันสร้างเหมืองฝาย การซ่อมแซมฝาย การขุดลอก
เหมือง การเรียกเก็บและการยินยอมจ่ายเงินค่าน้้าในข้างต้น
นี้ อาจดูเป็นเรื่องธรรมดาๆ แต่เรื่องธรรมดาๆ นี่เองที่แสดงให้
เห็นว่าการจัดการน้้าด้วยระบบเหมืองฝายเป็นโครงการน้้าที่
เกิดขึ้นจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และด้ารงอยู่
ได้ด้วยการบริหารจัดการจากชุมชนท้องถิ่น 
 นอกจากนี้กฎหมายสมัยล้านนา ยังดูแลควบคุมการ
บ้ารุงรักษาระบบชลประทานจนถึงระดับไร่นา ที่ชุมชนต้อง
รู้จักสร้างอาคารแบ่งน้้าเข้าเหมืองซอยเพื่อไปเลี้ยงไร่นา ซึ่ง
รู้จักกันดีในภาคเหนือว่า “แท”(อ่านออกเสียงว่า “แต”) ทั้งนี้
เพราะกฎหมายพระยามังรายมิได้ลงโทษแต่ผู้ที่ท้าลาย หรือ
แทนที่ราษฎรสร้างเพื่อเอาน้้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่รับน้้า
ร่วมกันหลายครอบครัวหรือเฉพาะครอบครัวเดียว เพราะ ไม่
ว่าจะเป็น “แทใหญ่” หรือ “แทเล็ก” จะต้องเสียเงินค่าปรับ

ลดหลั่นไปตามขนาดแท ดังนี้ 
 
 “ผู้ใดขุดมล้างแท (แต) นาท่านเสีย ผิแทใหญ่ ไหม 52 
เงิน ผิแทน้อยไหม 11 เงิน” 

(ฉบับวัดเสาไห้ หน้า 51) 
 

 ผู้ใดขุดแทนาท่านหื้เสีย หรือแทใหญ่ต้องเสียเงิน 110 
เงิน หรือว่าแทน้อยเล็ก หื้อเสีย 52 เงิน” 

(ฉบับนอตอง หน้า 50) 
 

 ผู้ใดขุดม้าง (ท้าลาย) แทนาท่าเสียไหม 100 บาท แท
ใหญ่ 100 บาท แทน้อย 50 เฟื้องแล” 

(ฉบับวัดเชียงหมั้น หน้า 17) 
 
 การเอามื้อเอาแรง หรือร่วมแรงกันท้างานเหมืองฝาย 
ตั้งแต่การสร้างฝาย ขุดลอกล้าเหมือง รวมไปถึงการทดน้้าเข้า
นา ที่ต้องช่วยกันท้าตั้งแต่ในสมัยพระยามังราย และสืบทอด
เป็นประเพณีจนทุกวันนี้นั้น ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดหนีงานนี้หรือไม่
ยอมช่วยท้าคอยจ้องแต่จะเอาแต่ผลประโยชน์อย่างไม่ถูก
ท้านองคลองธรรมอย่างเดียว หรือผู้ ใดก็ตามที่ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนตัวอย่างเดียว เมื่อเกิดสภาพแห้งแล้งหรือน้้า
ขาดแคลน ด้วยการลักหรือขโมยน้้า ชุมชนขะถือว่าผู้นั้นได้
กระท้าผิดต่อสังคมอย่างรุนแรงมากหรืออย่างฉกรรจ์ สมควร
ได้รับโทษสถานหนักถึงขั้นบาดเจ็บ และประหารชีวิตเป็นโทษ
สูงที่สุด หรืออาจเป็นการปรับเป็นทรัพย์สินจ้านวนสูงมาก 
ตามทีป่รากฏในมังรายศาสตร์ ดังนี้ 
 “มาตรา 1 ท้านาติดกัน ผู้หนึ่งชวนไปทดน้้าเข้านา มัน
ไม่ยอมไปช่วย แต่คอยขโมยน้้าจากนาท่าน หรือแอบขุด
หนองน้้าท่วม เจ้านาเจ้าหนองได้ฆ่ามันตาย ก็เป็นอันสิ้นสุด
ไป อย่าว่าอะไรแก่เจ้านา ผิไม่ฆ่ามันก็ให้ไหม 1,100,000 เบี้ย 
1 (ฉบับนอตอง หน้า 41 และฉบับวัดไชยสถานใบลาน หน้า 
59 ว่า หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเบี้ยและฉบับวัดหมื่นเงินกอง หน้า 
19 ว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเบี้ย) (ฉบับวัดเสาไห้ หน้า 83) 
 สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นมรดกในการจัดการแบ่งปัน
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรมที่คนในชุมชนอ้าเภอพร้าว ยึดถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งการจัดการในบางฝายก็มี
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การปรับเปลี่ยนไปตามสภาพสังคมที่แปรเปลี่ยนไป แต่หลัก
ใหญ่ในใจความฝายก็ยังเป็นพ้ืนท่ีหน้าหมู่ คือ พืน้ท่ีศูนย์กลาง
ของทุกคนในชุมชน เป็นพื้นที่ศูนย์กลางของระบบการเกษตร
ที่ถือได้ว่าเป็นปากท้องที่ส้าคัญของคนในชุมชน 
 
2. สถานการณ์ สภาพปัญหา ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้
น ้าลุ่มน ้าแม่งัดตอนบน 
 2.1 สถานการณ์เกี่ยวกับกลุ่มผู้ใช้น้้าเขตลุ่มน้้าแม่งัด
ตอนบน 
 ปัจจุบันในพื้นที่ลุ่มน้้าแม่ งัดตอนบน อ้าเภอพร้าว 
จังหวัดเชียงใหม่ มีจ้านวนพื้นที่ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า 
15,457 ไร่ ใน 5 ต้าบลของอ้าเภอพร้าว โดยเป็นพื้นที่ใช้
ส้าหรับการเกษตรเป็นหลัก มีบางส่วนเพื่อการเลี้ยงสัตว์ และ
การอุปโภค มีเส้นทางน้้าสายหลัก คือ ล้าน้้าแม่งัด เกษตรกร
ที่ใช้ส้าหรับภาคการเกษตรที่มีการควบคุมและบริหารจัดการ
ในรูปแบบเหมืองฝาย ในล้าน้้าแม่งัดตอนบนมีทั้งหมด 9 ฝาย 
โดยแต่ละฝายมีการบริหารจัดการเฉพาะกลุ่ม มีแก่ฝายและ
ล่ามเป็นผู้ควบคุมดูแล ซึ่ งในกลุ่ มได้มีการตั้ งระเบียบ 
ข้อบังคับต่อการใช้น้้า มีกิจกรรมในการบ้ารุงดูแล เช่น การ
ขุดลอกล้าเหมือง การเลี้ยงผีฝาย  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาน้้าหลากในฤดูฝน น้้าแล้งใน
ฤดูร้อน ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ส่งผลให้
เกษตรกรประสบความเดือดร้อนในการใช้น้้าเพื่อการเกษตร
ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้
เต็มเม็ดเต็มหน่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปลูกข้าวนาปรัง ที่
ต้องใช้น้้าในการผลิตตลอดทั้งปี 
 จากสถานการณ์น้้าที่ไม่แน่นอน และผลผลิตตกต่้า ท้า
ให้กลุ่มผู้ใช้น้้าแต่ละกลุ่มต้องพยายามกักเก็บน้้าไว้ในฝายให้
ได้มากที่สุด เพื่อจัดสรรให้สมาชิกในฝายของตนเองอย่าง
ทั่วถึงและเพียงพอต่อการผลิต ฝายที่อยู่ต้นน้้ามีปริมาณน้้าท่ี
มากและเพียงพอ ฝายที่อยู่กลางน้้าปริมาณน้้าที่ไหลมาเริ่มมี
น้อย ส่วนฝายที่ปลายน้้าแทบไม่มีน้้าไหลเข้าสู่ฝายกักเก็บน้้า 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะฤดูร้อน แก่ฝายที่อยู่ปลาย
น้้าต้องมีการขอความร่วมมือให้ฝายที่อยู่ต้นน้้าและกลางน้้า
ปล่อยน้้าให้ไหลลงมาบ้าง แต่ไม่รับความร่วมมือ จนเกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้งในพื้นที่อยู่เป็นประจ้า 

 2.2 สภาพปัญหาการใช้น้้าของกลุ่มผู้ใช้น้้าในเขตลุ่มน้้า
แม่งัดตอนบน 
 จากการศึกษาพบว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จนถึง
ปัจจุบันกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้้าทั้ง 9 ฝาย ได้ประสบปัญหาใน
หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการใช้น้้าในพื้นที่ 
ปัญหาทางการเกษตร รวมไปถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการของกลุ่ม ซึ่งทั้ง 9 ฝายได้สะท้อนปัญหาสอดคล้องกัน 
ดังนี ้
   2.2.1 ปัญหาจากการใช้น้้าในพ้ืนท่ี 
   ปัญหาน้้าแล้ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึง
เดือนพฤษภาคมของทุกปี ในพื้นที่การเกษตร มักประสบ
ปัญหาปริมาณที่มีน้อย ไม่เพียงพอต่อการท้าการเกษตร 
ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกในช่วงดังกล่าว ได้แก่ ข้าวนา
ปรัง ข้าวโพด มันอะลู ได้ผลผลิตที่น้อย เกษตรกรผู้ปลูกก็
อยากที่จะได้น้้าจากล้าเหมืองเข้ามาสู่แปลงของตนเอง จน
น้าไปสู่ปัญหาการแย่งน้้าขึ้น แต่เกษตรกรบางรายก็ใช้วิธีการ
แก้ไขปัญหาด้วยการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร หรือที่
เกษตรกรในพื้นที่เรียกว่า “ควายเหล็ก” สูบน้้าโดยตรงจาก
ล้าน้้าแม่งัดเข้าสู่แปลงของตนเอง ซึ่งเกษตรกรก็ต้องจ่ายค่า
น้้ามัน รวมไปถึงค่าเช่าเครื่องเอง จนท้าให้ต้นทุนในการผลิต
สูงขึ้น 
   2.2.2 ปัญหาน้้าหลากและล้าน้้าตื้นเขิน 
ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน 
ฝนตกมากแต่ขาดพื้นที่รับน้้า ฝายที่กักเก็บน้้าไม่เพียงพอ จึง
ท้าให้น้้าหลากเข้าในพื้นที่แปลงของเกษตรกร สร้างความ
เดือดร้อนให้เกษตรกร ตัวอย่างกรณีฝายตีนธาตุ ซึ่งเป็นฝาย
ธรรมชาติ เมื่อน้้าหลากกระแสน้้าแรง ท้าให้ฝายเกิดการช้ารดุ 
บางปีฝายพัง นอกจากปริมาณน้้ามีที่มากแล้ว ยังพัดพา
ตะกอนดิน ตะกอนทราย และเศษวัสดุทางการเกษตรมาทับ
ถมบริเวณหน้าฝายและล้าเหมือง ส่งผลให้มีพื้นที่กักเก็บน้้า
น้อยลง เส้นทางน้้าไหลตามล้าเหมืองช้าลง กลุ่มเกษตรกร
ต้องท้าการขุดลอกล้าเหมือง ขุดลอกหน้าฝาย ท้าให้
สิ้นเปลืองงบประมาณในการด้าเนินการ ตลอดจนสิ้นเปลือง
เวลาในการขุดลอกหน้าฝายด้วย 
   2.2.3 ขาดแหล่งกักเก็บน้้า จากปัญหาน้้า
หลากที่ขาดแหล่งกักเก็บน้้า ส่งผลให้น้้าหลากเข้าไปในแปลง
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เกษตรกร และปัญหาน้้าน้อยในช่วงฤดูแล้ง กลุ่มเกษตรกร
กล่าวว่า เนื่องจากล้าน้้าแม่ งัดไม่มีอ่างเก็บน้้าไว้ใช้เพื่อ
การเกษตรแบบถาวร ที่เป็นแหล่งเก็บน้้าส้าหรับใช้ตลอดทั้งปี
จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนอ่างเก็บน้้า
แม่งัด เพ่ือเกษตรกรอ้าเภอพร้าว 
 2.3 ปัญหาทางการเกษตรและป่าไม้ 
   2.3.1 ผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า  
เนื่องจากปัญหาปริมาณน้้าท่ีไม่เพียงพอ พืชที่ปลูกไม่ได้รับน้้า
เต็มที่ ท้าให้ผลผลิตออกมาไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย แกนน้า
เกษตรกรฝายหนองผาตั้งกล่าวเพิ่มเติมว่า ปีที่ผ่านมาสภาพ
อากาศร้อนจัด ปริมาณน้้าแล้ง ท้าให้ผลผลิตทางการเกษตร
บางประเภท อาทิ ข้าว และมะม่วง ตกต่้าลง นอกจากนี้
เกษตรกรยังประสบปัญหา โรคพืชระบาด ได้แก่ เพลี้ย
กระโดดสีน้้าตาลที่มากัดกินต้นข้าว แม้ว่าจะมีการสนับสนุน
สารเคมีก้าจัด จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็
ไม่เพียงพอเนื่องจากเพลี้ยกระโดดระบาดในวงกว้าง 
   2 . 3 . 2  ปัญหาการบุ ก รุ กป่ าต้ นน้้ า  
เนื่องจากล้าน้้าแม่งัด มีต้นก้าเนิดจากป่าต้นน้้า มีเกษตรกรใน
พื้นที่และต่างถิ่นเข้าไปเพื่อหาของป่า บางรายแผ้วถางป่าเพื่อ
ท้าเป็นที่หากิน เช่น ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งมีการเผา
ป่าเพื่อเก็บของป่า โดยเฉพาะการเผาเพื่อเก็บเห็ดเผาะ ส่งผล
ให้ป่าต้นน้้าถูกท้าลาย ต้นไม้ใหญ่ลดจ้านวนลง น้้าแล้งในช่วง
ฤดูร้อนของทุกปี ปริมาณน้้าท่ีไหลลงสู่ล้าน้้าลดลง 
 
  2.4 ปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม 
   2.4.1 การบริหารจัดการภายในฝาย 
ถึงแม้ว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้้าจะมีการใช้ภูมิปัญญาเหมือง
ฝายในการบริหารจัดการที่เป็นรูปธรรม มีการประชุมระดม
ความคิดเห็นในการจัดสรรน้้าแบบมีส่วนร่วมแล้ว ยังมีกลุ่ม
คนบางส่วนที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ไม่ยอมรับมติเสียง
ส่วนมากในการใช้น้้า คือ มีการลักลอบเปิดน้้าเข้าแปลงของ
ตนเองเมื่อยังไม่ถึงรอบเวรของตนเอง ท้าให้ระบบการจัดการ
เสียหาย และเกษตรกรบางกลุ่มไม่ยอมช้าระค่าบ้ารุงรายปี 
ค่าขุดลอกฝาย ให้กับแก่ฝายและล่าม ส่งผลให้เกิดการ
ทะเลาะเบาะแว้งในพื้นที่ โดยเฉพาะหน้าแล้งที่เกิดขึ้นประจ้า
ทุกปี เนื่องจากแก่ฝายและล่ามมีอ้านาจตามมติที่ประชุม แต่

ไม่มีอ้านาจตามกฎหมายที่เป็นทางการ ท้าให้กลุ่มคนดังกล่าว
ไม่ให้ความเคารพและเช่ือถือ นอกจากนี้มีกรณีการจัดการ
บ้ารุงรักษาฝายมีความยากล้าบาก ได้แก่ ฝายหนองปลามัน 
ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบต้าบลสันทราย แต่กลุ่มผู้ใช้น้้าอยู่ใน
ต้ าบลน้้ าแพร่  และต้ าบลบ้านโป่ ง  ท้ า ให้การจัดสรร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต้าบลท้าได้ยาก ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับปรุงฝาย การซ่อมแซมล้าเหมือง หรือแม้แต่
คลองไส้ไก่ 
   2.4.2 การบริหารจัดการระหว่างฝาย 
เนื่องจากล้าน้้าแม่งัดตอนบน มีผู้ใช้น้้าจ้านวนมาก โดยแบ่ง
ออกท้ังหมด 9 ฝาย แต่ละฝายมีการดูแลเฉพาะฝายตนเอง มี
การกักตุนน้้าไว้ในฝายเพื่อแจกจ่ายให้ลูกฝายหรือสมาชิกให้
ได้มากที่สุด ท้าให้ฝายที่อยู่กลางน้้าหรือโซนกลาง และปลาย
น้้าไม่ได้รับน้้าท่ีเพียงพอ จึงท้าให้มีความขัดแย้งกันบ้าง แต่ไม่
รุนแรง บางปีก็มีการเจรจาหารือในการจัดสรรน้้าได้  
นอกจากนี้มีกรณีการใช้แผ่นเหล็กปิดกั้นล้าเหมืองเพื่อไม่ให้
น้้าผ่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่ กล่าวว่า 
การใช้แผ่นเหล็กปิดกั้นถือว่าเป็นความผิด ความเป็นจริงแล้ว
ต้องใช้แผ่นไม้ เนื่องจากแผ่นเหล็กจะกั้นน้้าไม่ให้ไหลผ่านแต่
แผ่นไม้น้้ายังสามารถไหลซึมผ่านไป ท้าให้น้้าไหลผ่านสู่ล้า
เหมืองได้อย่างท่ัวถึง 
   2.4.3 ความช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
สนับสนุนเครื่องจักรกล ในการขุดลอกล้าเหมือง สนับสนุน
งบประมาณส้าหรับจัดกิจกรรมเลี้ยงผีฝายแล้ว แต่ยังขาด
งบประมาณที่ต่ อ เนื่ องและในรับงบประมาณที่ล่ า ช้า 
ตัวอย่างเช่น งบประมาณส้าหรับซ่อมแซมรางระบายน้้าหรือ
ที่เรียกว่าเหมืองกล่อง การปรับปรุงฝายให้มีช่องทางส้าหรับ
ระบายทรายเพื่อป้องกันการทับถมตะกอนทรายหน้าฝาย 
เป็นต้น นอกจากนี้มีกรณีที่หน่วยงานเทศบาลต้าบล องค์การ
บริหารส่วนต้าบล ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณได้ 
เนื่องจากบางฝายอยู่ภายใต้หน่วยงานนอก เช่น ส้านักงาน
เร่งรัดพัฒนาชนบท (รพช.) 
  2.5 ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้น้้าในเขตลุ่มน้้าแม่
งัดตอนบน 
  จากสถานการณ์และปัญหาของกลุ่มแล้ว แกนน้า
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เหมืองฝายรวมถึงตัวแทนเกษตรกรผู้ใช้น้้ามีความต้องการ 
ดังนี ้
   2.5.1 การสร้างความร่วมมือระหว่างฝาย 
เนื่องจากการบริหารจัดการฝายท้าโดยฝายของตนเอง ต่าง
ฝ่ายต่างด้าเนินการ การหารือโดยค้าพูดไม่มีผลบังคับใช้ จึง
เกิดความต้องการที่จะพัฒนาให้เกิดคณะกรรมการ หรือ
คณะท้างานระหว่างฝาย จนน้าไปสู่เครือข่ายระหว่างฝาย 
เพื่อหารือ ข้อตกลง กฎระเบียบในการจัดสรรน้้าตั้งแต่ฝายลกู
แรก จนลูกสุดท้ายของล้าน้้าแม่งัดตอนบน ร่วมถึงการสร้าง
กิจกรรมร่วมกัน เพื่อลดข้อพิพาทและการทะเลาะในชุมชน 
อาทิเช่น การเลี้ยงผีขุนน้้าแม่งัด การจัดตั้งกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้้า
แม่งัดตอนบน 
   2.5.2 การสร้างอ้านาจการต่อรอง โดย
การจัดตั้งคณะกรรมการระดับฝาย และระดับเครือข่ายผู้ใช้
น้้า ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เพื่อสร้างอ้านาจในการดูแล
ควบคุมสมาชิกผู้ใช้น้้าของตนเอง ร่วมถึงสร้างอ้านาจการ
ต่อรองจากภาครัฐในหารสนับสนุนงบประมาณหรือวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการล้าน้้า รวมถึงสร้างอ้านาจ
การต่อรองในการของจัดสร้างอ่างเก็บน้้าแม่งัดด้วย 
 
สรุปผลการวิจัย 
  ในปี พ.ศ. 2559 พื้นที่ลุ่มน้้าแม่งัดตอนบน อ้าเภอ
พร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีจ้านวนพื้นที่ใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้้า 15,457 ไร่ ซึ่งล้าน้้าแม่งัดตอนไหลผ่านพื้นที่ 5 ต้าบล 
ของอ้าเภอพร้าว ได้แก่ ต้าบลสันทราย ต้าบลป่าไหน่ ต้าบล
บ้านโป่ง ต้าบลน้้าแพร่ และต้าบลเขื่อนผาก โดยชาวบ้านใช้
น้้าส้าหรับการเกษตรเป็นหลัก พืชหลักที่เกษตรกรนิยมปลูก 
ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพด ยาสูบ ถั่วเหลือง 
นอกจากนี้มีการท้าสวนล้าไย สวนมะม่วง ปลูกฟักทอง  
ถั่วลันเตา มะเขือม่วง กะหล่้าปลี พริก ถั่วฝักยาว และมันฝรัง่  
มีบางส่วนใช้น้้าเพื่อการเลี้ยงสัตว์และการอุปโภค ได้แก่  
การเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย และเลี้ยงปลา  
 ชาวบ้านในพื้นที่ล้าน้้าแม่ งัดตอนบนมีการบริหาร
จัดการในรูปแบบ “เหมืองฝาย” ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ี
มีมาแต่ดั้งเดิม มีการแต่งตั้ง แก่ฝาย และล่าม ท้าหน้าที่ใน
การจัดควบคุม ดูแลสมาชิกผู้ใช้น้้า อีกทั้งการจัดสรรน้้าให้

ทั่วถึง การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างสมาชิก และการ
ตรวจตราฝ่ายและล้าเหมือง โดยในล้าน้้าแม่งัดตอนบนมีการ
บริหารจัดการทั้งหมด 9 ฝาย โดยแต่ละฝายมีการบริหาร
จัดการเฉพาะกลุ่มโดยเรียกว่า “กลุ่มผู้ใช้น้้า” มีสมาชิกที่ใช้
ประโยชน์ทั้งสิ้น 2,134 ครัวเรือน ซึ่งในกลุ่มได้มีตั้งระเบียบ 
ข้อบังคับต่อการใช้น้้าตามเห็นสมควรของสมาชิกฝายนั้นๆ  
มีกิจกรรม ประเพณีที่ด้าเนินมายาวนาน ได้แก่ การเลี้ยงผี
ฝาย เพื่อขอบคุณภูติผีเทวดาที่ปกปักรักษาแหล่งน้้าให้อุดม
สมบูรณ์ มีกิจกรรมขุดลอกล้าเหมืองเพื่อเตรียมการเพาะปลูก
ในแต่ละฤดู มีการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ 
เทศบาลต้าบล และองค์การบริหารส่วนต้าบล ในการ
สนับสนุนงบประมาณหรือเครื่องจักรกลส้าหรับขุดลอก
เหมือง สนับสนุนกระสอบทราย เป็นต้น หน่วยพัฒนา
เคลื่อนที่เชียงดาว (นพค.32) ให้ความช่วยเหลือในด้านก้าลัง
พลขุดลอกล้าเหมือง  
  ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ประสบ
ปัญหาน้้าหลากในฤดูฝน น้้าแล้งในฤดูร้อนและขาดแหล่งกัก
เก็บน้้า ล้าน้้าตื้นเขินจากกระแสน้้าที่พัดพาตะกอนดิน 
ตะกอนทรายมาทับถมบริเวณหน้าฝายและล้าเหมืองส่งผลให้
เกษตรกรประสบความเดือดร้อนในการใช้น้้าเพื่อการเกษตร 
ผลผลิตเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรไม่ได้เต็มเม็ดเต็ม
หน่วย ผลผลิตทางการเกษตรตกต่้า รวมทั้งปัญหาการบุกรุก
ป่าต้นน้้าเพื่อหาของป่า ตลอดจนการแผ้วถางป่าเป็นท้าเป็นท่ี
ท้ากิน จากสถานการณ์เบื้องต้นท้าให้กลุ่มผู้ใช้น้้าแต่ละกลุ่ม
ต้องพยายามกักเก็บน้้าไว้ในฝายให้ได้มากที่สุด เพื่อจัดสรรให้
สมาชิกในฝายของตนเองอย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อการใช้
งานเพื่อสร้างผลิตผลทางการเกษตร ฝายที่อยู่ต้นน้้ามีปริมาณ
น้้าที่มากและเพียงพอ ฝายที่อยู่กลางน้้าปริมาณน้้าที่ไหลมา
เริ่มมีน้อย ส่วนฝายที่ปลายน้้าแทบไม่มีน้้าไหลเข้าสู่ฝายกัก
เก็บน้้า จนน้าไปสู่ปัญหาการบริหารจัดการภายในฝาย เช่น มี
การลักลอบเปิดน้้าในแปลงนาตนเองเมื่อยังไม่ถึงรอบเวร การ
ไม่เข้าร่วมกิจกรรมขุดลอกฝาย  อีกทั้งปัญหาการบริหาร
จัดการระหว่างฝาย ที่ต่างฝายต่างกักตุนน้้าไว้ในฝายของ
ตนเอง จนเกิดทะเลาะเบาะแว้งในการแย้งน้้ากันขึ้นและไม่มี
การเจรจาพูดคุยกันเพื่อหาข้อยุติ 
 ความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้น้้า เนื่องจากการ
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บริหารจัดการฝายท้าโดยฝายของตนเองต่างฝายต่าง
ด้ า เนินการ จึ ง เกิ ดความต้องการที่ จะพัฒนาให้ เกิด
คณะกรรมการ หรือคณะท้างานระหว่างฝาย จนน้าไปสู่
เครือข่ายระหว่างฝาย เพื่อหารือข้อตกลง กฎระเบียบในการ
จัดสรรน้้าตั้งแต่ฝายลูกแรก จนถึงลูกสุดท้ายของล้าน้้าแม่งัด
ตอนบน ร่วมถึงการสร้างกิจกรรมร่วมกัน เพื่อลดข้อพิพาท
และการทะเลาะในชุมชน อาทิ การเลี้ยงผีขุนน้้าแม่งัด การ
จัดตั้งกองทุนกลุ่มผู้ใช้น้้าแม่งัดตอนบน  
 นอกจากนี้เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้้า มีความต้องการสร้าง
การต่อรองโดยการจัดตั้งคณะกรรมการระดับฝาย และระดับ
เครือข่ายผู้ใช้น้้า ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย เพื่อสร้าง
อ้านาจในการดูแลควบคุมสมาชิกผู้ใช้น้้าของตนเอง รวมถึง
การสร้างอ้านาจการต่อรองจากภาครัฐในการสนับสนุน
งบประมาณหรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการล้าน้้า 
รวมถึง สร้างอ้านาจการต่อรองในการขอจัดสร้างอ่างเก็บน้้า
แม่งัดด้วย 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

Factors affecting decision making in choosing the services of Hot pan pork       

(Moo Krata) buffet restaurants in Mueang district, Lampang province 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึงระดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์  อ าเภอเมืองในจังหวัดล าปาง 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อกา
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง กลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าท่ีเข้ามาใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์
ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 385 ตัวอย่าง เครื่องวิจัยคือ แบบสอบถาม โดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานข้อผู้ตอบแบบสอบถาม ในส่ วนของแบบสอบถามที่เกี่ยวกับการทดสอบ
วัตถุประสงค์ ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ในการทดสอบ 
 ผลการวิจัย พบว่า ระดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก  และลูกค้าให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์มากที่สุด รองลงมาคือด้านราคา 
ด้านสถานท่ี ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตามล าดับ ส่วน
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ลูกค้าให้ความส าคัญกับด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มากที่สุด รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ 
ด้านสถานท่ี ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านราคา  ตามล าดับ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
ค าส าคญั: การตัดสินใจ, ส่วนประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
The research had the objectives to study 1) levels of service marketing mix affecting the  decision 

making to choose the services of Moo krata buffet restaurants in Mueang district, Lampang province 2) service 

marketing mix factors affecting the decision making to choose the services of Moo krata buffet restaurants in 

Mueang district, Lampang province.  The sample group was the customers using the services of Moo krata buffet 

restaurants in Mueang district, Lampang province totaled 385 respondents. The research tool was a questionnaire 

using frequencies, percentage, means and standard deviations to analyze the basic data of the respondents.  For 

the part of objectives testing, Pearson product-moment correlation coefficient was used to test. 
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 The research findings revealed the level of marketing mix factors affecting the decision making to use 
the services of Moo krata buffet restaurants in Mueang district, Lampang province overall was at a high level and 
the customers placed importance in the product the most followed by price, place, service process, people, 
promotion and the physical environment respectively.  For the service marketing mix relating to the decision 
making to use the services of Hot pan pork (Moo Krata) buffet restaurants in Mueang district, Lampang province, 
the customers placed importance in the physical environment the most followed by product, service process, 
place, people, promotion and price respectively. The statistical significance of 0.05 
Keywords:  Decision making; Marketing mix 
 
บทน า 
 อาหาร จัดเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการ
ด าเนินชีวิตและเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพ ของมนุษย์ ใน
การด ารงชีวิตของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยนั้นมีความต้องการปัจจัย
สี่ ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ซึ่ง
นับเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต เพราะ
การรับประทานอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักโภชนาการ
หรือการรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่นั้นเป็นการช่วยให้
ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและช่วยให้ร่างกาย
มีพลังที่สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดี (ศิรินันท์ 
อมรประเสริฐชัย , 2556) ซึ่ งการด ารงชีพของมนุษย์นั้ น
จ าเป็นต้องมีการบริโภคเพื่อความอยูร่อดโดยเป็นการเสริมสร้าง
ร่างกายให้มีความแข็งแรง โดยที่มนุษย์มีความต้องการในการ
บริ โภคอาหารที่ ห ลากหลายและแตกต่ างกัน ไป  ด้ วย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้พฤติกรรมการ
รับประทานอาหารเปลี่ยนแปลงไป มีการรับวัฒนธรรมจาก
ต่างชาติเข้ามา เช่น การรับประทานอาหารบุฟเฟ่ต์ ซึ่งมีความ
แตกต่างกันออกไปตามวิถีชีวิตของชาตินั้นๆ  (อัญธิกา  แก้วศิริ  
2560) 
 รูปแบบการด าเนิน ชีวิตของคนไทย ในปัจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะผู้คนในเมอืง ที่มีการด าเนินชีวิตอย่าง
เร่งรีบทั้งในการเดินทางและการท างาน ดังนั้นการเลือกบริโภค
อาหารที่มีประโยชน์ได้รับสารอาหารครบถ้วนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ
ส าหรับร่างกายรวมไปถึงการพักผ่อนหรือการเลือกสถานที่ผ่อน
คลายความเครียดจากการด าเนินชีวิตและการท างานก็เป็นสิ่งที่
บุคคลเหล่านั้นต้องการด้วยเช่นกัน และในปัจจุบันร้านอาหารก็
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลเหล่านั้นได้ครบถ้วน 
อย่างเช่น ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ใช่เป็นสถานที่พบปะสังสรรค์
ระหว่างครอบครัว เพื่อนฝูง ผู้ร่วมงาน เป็นต้น ส่งผลให้

ร้านอาหารประเภทต่างๆ เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวันของคน
มากยิ่ งขึ้นท าให้ธุรกิจร้านอาหารเกิดขึ้นเป็นจ านวนมากเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค (ศิรินันท์  อมรประเสริฐชัย , 
2556) ปัจจุบันการบริโภคอาหารประเภทบุฟเฟ่ก าลังเป็นที่นิยม
มากในสังคมมีผู้คนหันมาสนใจมากขึ้ นโดยเฉพาะร้านอาหาร
ประเภทจิ้มจุ่ม ปิ้งย่างแบบบุฟเฟ่ต์หรือแบบเหมาจ่าย จึงท าให้เกิด
ร้านอาหารประเภทนี้ข้ึนมากมายและมีการแข่งกันเป็นจ านวนมาก 
(กนกพร อ่ าคง, 2559) 

จากการศึกษาและส ารวจข้อมูลร้านหมูกระทะในเขต
พื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
(กาญจนา มุขตัน, 2561) พบว่ามีร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์เป็นจ านวน
มากดังนี้ 1) แม่น้อยกระทะทอง 2) ฟ้าใสหมูกระทะ 3) นิสาชลหมู
กระทะ 4) อันดาซีฟู้ด 5) ควันจุ้งจุ้งหมูกระทะ 
 
 6) MPPหมูกระทะ 7) ร้านมั่งคั่งหมูกระทะ 8) ริมน้ าหมูกระทะ 
และจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมรับประทานหมู
กระทะบุฟเฟ่ต์ เพราะมีรายการอาหารให้เลือกอย่างหลากหลายทั้ง
อาหารคาว อาหารปรุงส าเร็จ อาหารหวาน และเครื่องดื่มที่
สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง จึงท า
ให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก (อัญธิกา แก้วศิริ , 2560) และ
ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงของร้านหมูกระทะโดยเฉพาะในพื้นที่
อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งมีจ านวนผู้ประกอบการถึง 7 ราย 
และมีกลุ่มลูกค้าเดียวกันส่งผลท าให้เกิดการแข่งขันกันอย่างรุนแรง 

จากประเด็นท่ีกล่าวมา  ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตอ าเภอเมือง
จังหวัดล าปาง  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการร้านหมูกระทะ
บุฟเฟ่ต์อื่นๆ เพื่อน าปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของ
ผู้บริโภคไปพัฒนาร้านให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันและด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาถึงระดับของปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมู
กระทะบุฟเฟ่ต์  อ าเภอเมืองในจังหวัดล าปาง 

2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมู
กระทะบุฟเฟ่ต์อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ในการเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี 
เอกสารงานวิจัยและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพื่อน ามาประกอบ
การศึกษาโดยจะศึกษาในหัวข้อต่างๆ ดังนี ้
 

ความหมายของการตัดสินใจ 
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ  (Decision Making) ห ม า ย ถึ ง 

กระบวนการในการเลือกที่จะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือก
ต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ
ของสินค้าและบริการอยู่เสมอ โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือ
บริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึง
เป็นกระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัต
ยาพร เสมอใจ, 2550) 
 
 
 
แนวคิดส่วนประสมการตลาด (7Ps) 
 สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543) ได้กล่าวไว้ว่า ส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) คือองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินงานทางด้านการตลาด เนื่องจาก
เป็นสิ่งที่กิจการสามารถ ท าการควบคุมได้ โดยพื้นฐานของส่วน
ประสมการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
คือ  ผลิตภัณฑ์  (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจัด
จ าหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) รวม
เรียกว่า 4Ps แต่ส าหรับธุรกิจบริการ จะมีส่วนประสมการตลาด 
(Marketing Mix) เพิ่ม เข้ามาอีก 3 ปัจจัย คือ ด้านบุคคล 
(People) ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and Presentation) และด้านกระบวนการ 
(Process) รวมเรียกได้ว่าเป็น 7Ps  ดังนี ้

1. ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ผลิตภัณฑ์ หมายถึงสิ่งที่
บริษัทน าเสนอออกขายเพื่อก่อให้เกิดความสนใจ โดย การบริโภค
หรือการใช้บริการนั้นสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ 
(Armstrong and Kotler, 2009) โดยความพึงพอใจนั้นอาจจะมา
จากสิ่งที่สัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้ เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ 
กลิ่น สี ราคา ตราสินค้า คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความมีช่ือเสียง
ของผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย  ทั้ งนี้การก าหนดกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ควรจะต้องค านึงและให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยด้าน
ต่างๆ 

2. ด้านราคา (Price) ราคา หมายถึง จ านวนเงินตราที่
ต้องจ่ายเพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือ บริการของกิจการ 
หรืออาจเป็นคุณค่าทั้งหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพื่อให้ได้รับผลประโยชน์
จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือบริการนั้นๆ อย่างคุ้มค่ากับ
จ านวนเงินท่ีจ่ายไป (Armstrong & Kotler, 2007) นอกจากนี้  ยัง
อาจหมายถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ซึ่งลูกค้าใช้ใน
การ เปรียบเทียบระหว่างราคา (Price) ที่ต้องจ่ายเงินออกไป กับ
คุณค่า (Value) ที่ลูกค้าจะได้รับกลับมาจาก ผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งหาก
ว่าคุณค่าสูงกว่าราคา ลูกค้าก็จะท าการตัดสินใจซื้อ (Buying 
Decision) ทั้งนี้ กิจการควรจะค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ในขณะที่การ
ก าหนดกลยุทธ์ด้านราคา 

3. ด้ าน ช่องทางการจั ดจ าหน่ าย  (Place/Channel 
Distribution) ช่องทางการจัดจ าหน่าย หมายถึง ช่องทางการ
จ าหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะน าสินค้าและ/
หรือบริการนั้นๆ ไปยังผู้บริโภคเพื่อให้ทันต่อความต้องการ ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือใคร และควร
กระจายสินค้าและ/หรือบริการสู่ผู้บริโภค ผ่านช่องทางใดจึงจะ
เหมาะสมมากท่ีสุด 

4. ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) การส่งเสริม
การตลาด หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด เพื่อสร้าง 
ค วาม จู ง ใจ  (Motivation) ค วาม คิ ด  (Thinking) ค วาม รู้ สึ ก 
(Feeling) ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร  (Need) แ ล ะ  ค ว า ม พึ งพ อ ใจ 
(Satisfaction) ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยสิ่งนี้จะใช้ในการจูงใจ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ เกิดความต้องการหรือเพื่อเตือนความทรง
จ า (Remind) ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าการส่งเสริม การตลาด
นั้นจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก (Feeling) ความเช่ือ (Belief) และ
พฤติกรรม (Behavior) การ ซื้อสินค้าและ/หรือบริการ (Etzel, 
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Walker, & Stanton, 2007) หรืออาจเป็นการติดต่อสื่อสาร 
(Communication) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ขายกับผู้
ซื้อก็เป็นได้ ท้ังนี้จะต้องมีการใช้ เครื่องมือสื่อสารทางการตลาด
ในรูปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน หรือเรียกได้ว่าเป็น 
เครื่องมือ สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC: Integrated 
Marketing Communication) ซึ่ งการจะใช้ เครื่ อ งมื อ  ใน
รูปแบบใดนั้น จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายด้วย 

5. ด้านบุคคล (People) ด้านบุคคล หรือบุคลากร 
หมายถึง พนักงานท่ีท างานเพื่อก่อประโยชน์ให้แก่ องค์กรต่างๆ 
ซึ่งนับรวมตั้งแต่เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร
ระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง พนักงานท่ัวไป แม่บ้าน เป็นต้น 
โดยบุ คลากรนั บ ได้ ว่ า เป็ นส่ วนผสมทางการตลาดที่ มี
ความส าคัญ เนื่องจากเป็นผู้คิด วางแผน และปฏิบัติงาน เพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปในทิศทางที่วางกลยุทธ์ไว้ นอกจากนี้
บทบาทอีกอย่างหนึ่งของบุคลากรที่มีความส าคัญ คือ การมี
ปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรี ต่อลูกค้า เป็นสิ่งส าคัญที่จะท า
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองค์กรใน
ระยะยาว 

6. ด้านกระบวนการ (Process) ด้านกระบวนการ 
หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน 
ปฏิบัติในด้านการบริการที่น าเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพื่อมอบ
การให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยใน แต่ละกระบวนการ
สามารถมี ได้หลายกิจกรรม ตามแต่รูปแบบและวิธีการ
ด าเนินงานขององค์กร ซึ่ง หากว่ากิจกรรมต่างๆ ภายใน
กระบวนการมีความเช่ือมโยงและประสานกัน จะท าให้
กระบวนการ โดยรวมมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ ทั้งนี้กระบวนการท างานในด้านของการ บริการ 
จ าเป็นต้องมีการออกแบบกระบวนการท างานที่ชัดเจน เพื่อให้
พนักงานภายในองค์กรทุกคน เกิดความเข้าใจตรงกัน สามารถ
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องและราบรื่น 

7. ด้านลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
ด้านลักษณะทางกายภาพ หมายถึง สิ่งท่ีลูกค้าสามารถสัมผัสได้
จากการเลือกใช้ สินค้าและ/หรือบริการขององค์กร เป็นการ
สร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และมีคุณภาพ เช่น การ
ตกแต่งร้าน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแต่งกายของ
พนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้า การบริการที่รวดเร็ว เป็น
ต้น สิ่งเหล่านี้จ าเป็นต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ธุรกิจทางด้าน การบริการ ที่ควรจะต้องสร้างคุณภาพในภาพรวม 
ซึ่งก็คือในส่วนของสภาพทางกายภาพที่ลูกค้า สามารถมองเห็นได้ 
ลักษณะทางกายภาพที่ลูกค้าให้ความพึงพอใจ และความแปลกใหม่
ของสภาพทาง กายภาพท่ีแตกต่างไปจากผู้ให้บริการรายอื่น 

กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน

หมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง โดยมี
วัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์  อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 2) เพื่อ
ศึกษาปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการเลือกใช้
บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมี
กระบวนการด าเนินการดังนี้ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในครั้งนี้คือ ลูกค้าที่เข้ามาใช้
บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่ชัดเจนแน่นอน ใช้สูตรการสุ่มตัวอย่าง
แบบไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่ชัดของ คอแครน (Cochran, 
1990) ได้จ านวนประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ 385 ตัวอย่าง 
โดยใช้การสุ่มแบบบังเอิญ 
 
 

ปัจจั ยส่ วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการ ได้แก่  

1. ด้านผลิตภัณฑ์  
2. ด้านราคา 
3. ด้านสถานที่ 
4. ด้านการส่งเสริม

การตลาด 
5. ด้านบุคลากร 
6. ด้านการให้บริการ 
7. ด้านสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ 

การตัดสินใจ

เลือกใช้บริการ

ร้านหมูกระทะ

บุฟเฟ่ต ์
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) 
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างจ านวน
ทั้งหมด 385 ชุด ประกอบด้วยรายละเอียดทั้งหมด 4 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามลักษณะทางประชากรกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งจะเป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้ 
และการศึกษา โดยลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบเลือกตอบ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลท าให้เกิดการตัดสินใจเข้าใช้บริการของผู้บริโภคที่เข้ามา
ใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัด
ล าปาง ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด (7P’s) ที่มีผลต่อการใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟ
เฟ่ต์ โดยแบ่งเป็น 7 ด้านดังนี้ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล 
ด้ านทางกายภาพ  และด้ านการบริการ  ลั กษณ ะของ
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5 ระดับ 
(Rating Scale) เช่นเดียวกับข้อค าถามตอนที่ 2 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistics) 

        1.1 การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ในด้ านลักษณ ะ
ประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน โดยจะท าการน าเสนอใน
รูปแบบของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean) 

          1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ
ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
โดยจะท าการน าเสนอในรูปแบบของค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่ า เฉ ลี่ ย  (Mean) แ ล ะ ค่ า ส่ ว น เบี่ ย ง เบ น ม า ต ร ฐ า น
(StandardDeviation) 

2.การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล เชิงอนุ มาน  ( Inferential 
Statistics) ได้ แก่  สั มประสิท ธิ์สหสั มพั น ธ์ของเพี ยรสั น 

(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficent) เพื่ อ
ทดสอบวัตถุประสงค์  
 

วิธีการรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการร้าน
หมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง มีวิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ผู้วิจัยได้
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปาง จ านวน 385 คน 

 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Source of Data) ได้จากการศึกษา
ค้นคว้าเอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหมูกระทะบุฟ
เฟ่ต์ในเขตพื้นที่อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ใช้บริการร้าน
หมูกระทะบุฟเฟต่์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 ทั้ง 7 ด้าน ประกอบด้วยปัจจัย 7 ด้าน ดังนี้ 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 มีระดับความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมาก 2) ด้านราคา พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 มีระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 3) ด้านสถานที่  พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.72 มีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 4) ด้านการ
ส่ งเสริมการตลาด พบว่ามี ค่ า เฉลี่ ย เท่ ากับ  3 .59 มี ระดั บ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 5) ด้านบุคลากร พบว่ามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 มีระดับความสัมพันธ์อยู่ ในระดับมาก 6) ด้าน
กระบวนการให้บริการ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.66 มีระดับ
ความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 7) ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 มีระดับความสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก 
ดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยรวมกระบวนการให้บริการของ
ผู้ใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด  

ค่าเฉลี่ยรวม 
ระดับความคิดเห็น 

 SD ระดับ อันดับ 
1. ด้านผลิตภัณฑ์ 3.91 .546 มาก 1 
2. ด้านราคา 3.78 .556 มาก 2 
3. ด้านสถานที ่ 3.72 .622 มาก 3 
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.59 .652 มาก 6 
5. ด้านบุคลากร 3.64 .656 มาก 5 
6.ด้านกระบวนการให้บริการ 3.66 .634 มาก 4 
7. ด้ านสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ 

3.24 .568 มาก 7 

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงข้อมูลค่าเฉลี่ยรวม 
กระบวนการให้บริการของผู้ใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ใน
เขตอ าเภอเมือง จังหวัด ภาพโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ มี
ค่าเฉลี่ย 3.91 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านราคา ค่าเฉลี่ย 3.78 
ด้านสถานท่ี ค่าเฉลี่ย 3.72 ด้านกระบวนการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
3.66 ด้านบุคลากร ค่าเฉลี่ย 3.64 ด้านการส่งเสริมการตลาด 
3.59 และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3.24 ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
การแปลผลระดับความคิดเห็น ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ของผู้ใช้บริการ
ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ 

ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรา้นหมูกระทะบุฟเฟต์ 

ระดับความคิดเห็น 

 SD ระดับ 
1. คุณภาพและรสชาติของอาหาร ท า
ให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมู
กระทะบุฟเฟ่ต์ 

3.80 .752 มาก 

2. การบริการของพนักงานท าให้ทา่น
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะ
บุฟเฟ่ต์ 

3.66 .841 มาก 

3. ท าเล/ที่ตั้งของร้านหมูกระทะ
บุฟเฟต์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ 

3.66 .832 มาก 

4. ราคาของอาหาร มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะ
บุฟเฟ่ต์ 

3.65 .868 มาก 

5. ความสะอาดภายในร้านหมูกระทะ 
มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ

3.19 .700 
ปาน
กลาง 

ด้านปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้บริการรา้นหมูกระทะบุฟเฟต์ 

ระดับความคิดเห็น 

 SD ระดับ 
ร้านหมูกระทะบฟุเฟ่ต์ 

เฉลี่ยรวม 3.59 .505 มาก 

 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่าคุณภาพและรสชาติของอาหาร 
ท าให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ มี
ค่าเฉลี่ย 3.80 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .752 รองลงมาคือการ
บริการของพนักงานท าให้ท่านตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมู
กระทะบุฟเฟ่ต์ มีค่าเฉลี่ย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .841  
ท าเล/ที่ตั้งของร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ มีค่าเฉลี่ย 3.66 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .832 ราคาของอาหาร มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ มีค่าเฉลี่ย 3.65 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .868 และมีความสะอาดภายในร้านหมูกระทะ มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ มีค่าเฉลี่ย 3.19 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน .700 ตามล าดับ 

ผู้วิจัยขอเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อให้สามารถตอบ
ค าถามตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้  

 การวิเคราะห์ปัจจัยทางการตลาดบริการ ได้แก่ ระดับ
ด้านผลิตภัณฑ์ ระดับด้านราคา ระดับด้านสถานที่ ระดับด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ระดับด้านบุคลากร  ด้านกระบวนการให้บริการ  
ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ่งมีสถิติที่เหมาะสมที่สุดคือ 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  (Pearson Product – 
Moment Correlation Coefficient) เพื่อให้เข้าใจตรงกันในการ
เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงก าหนดสัญลักษณ์แทนตัวแปร 
ดังต่อไปนี้ 

X1 แทน ระดับด้านผลิตภัณฑ์ 
 X2 แทน ระดับด้านราคา 
 X3 แทน ระดับด้านสถานที่ 
 X4 แทน ระดับด้านการส่งเสริมการตลาด 
 X5 แทน ระดับด้านบุคลากร 
 X6 แทน ระดับด้านกระบวนการให้บริการ 
 X7 แทน ระดั บ ด้ าน สภาพแวดล้ อมท าง
กายภาพ 
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 Y แทน ระดับส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมู
กระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
อย่างง่ายของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการ  
                                                                                          (N = 385) 

ตัว
แปร 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Y 

X1 - .218** .356** .242** .251** .399** .214** .435** 

X2  - .250** .269** .208** .171** .150** .196** 

X3   - .443** .304** .381** .162** .348** 

X4    - .368** .389** .173** .202** 

X5     - .442** .203** .315** 

X6      - .328** .392** 

X7       - .444** 

Y        - 
                                                                                                                                   **P < .01 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ภาพรวมของค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของตารางที่ 4.14 ท าให้เห็นรูปแบบ
ความสัมพันธ์ ได้ดังนี ้
 ตัวแปรอิสระที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์กับการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิตที่ระดับ .05 หรือ
มากกว่า คือ 

1. ระดับด้านผลิตภัณฑ์ (X1) ค่า r .435 = และ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

2. ระ ดั บ ด้ าน ราค า  (X2)  ค่ า  r = .196  แ ล ะ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. ระดับด้านสถานที่  (X3) ค่า r  = .348 และ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4. ระดับด้านการส่งเสริมการตลาด (X4) ค่า r  
= .202 และนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

5. ระดับด้านบุคลากร (X5) ค่า r = .315 และ
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

6. ระดับด้านกระบวนการให้บริการ (X6) ค่า r 
= .392    และนัยส าคัญที่ระดับ 0.5 

7. ระดับด้ านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  (X7)        
ค่า r = .444   และนัยส าคัญที่ระดับ 0.5 

 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปางเป็น 
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 385 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาถึง
ระดับของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ อ าเภอเมืองใน
จังหวัดล าปาง 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมู
กระทะบุฟเฟ่ต์ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง สามารถสรุปและ 
อภิปลายผลได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
บริการ พบว่า ผู้ใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ ส่วนใหญ่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดบริการของ 
Kotler (1997) ที่ว่าส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ
องค์ประกอบหรือปัจจัยที่ส าคัญ ในการด าเนินงานทางด้าน
การตลาด เนื่องจากเป็นสิ่งที่กิจการสามารถควบคุมได้   และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เจียระไน  พรสมบูรณ์ศิริ (2559) ที่ได้
ท าการศึกษาปัจจัยและพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจเลือกบริโภคร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยมในเขต
กรุงเทพมหานคร เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน พบว่า ผู้ใช้บริการ
คร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมี่ยม มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดอยู่ในระดับมาก นั่นก็คือ ปัจจัย
ด้านวัตถุดิบ ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ปัจจัยด้านบุคคลหรือพนักงาน ปัจจัยด้านการสร้างและน าเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ และปัจจัยด้านด้านกระบวนการให้บริการ 
ส่วนปัจจัยที่ส่งผลในระดับปานกลาง นั่นก็คือ ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  

ผลการศึกษาปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์
ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้บริการซึ่งเป็นตัวแปรอิสระและการตัดสินใจเลือกใช้บริการ
ร้านหมู กระทะบุฟ เฟ่ ต์ ซึ่ ง เป็ น ตั วแปรตามนั้ น  แต่ ละตั วมี
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ความสัมพันธ์กันทางบวกในทิศทางเดียวกันสูงสุดคือ ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ รองลงมาตามล าดับคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านสถานที่   ด้าน
บุคลากร ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ 
ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานงานวิจัยของ จิตรกมล สังข์เพชรและ สพิศ ฤทธ์ิแก้ว 
(2559) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ผู้บริโภคในการใช้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขา
สุราษฏร์ธานี พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการทุก
ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่  ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ 
และด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ มีความสัมพันธ์ในทิศ
ทางบวกกับพฤติกรรมการใช้ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขา
สุราษฏร์ธาน ี                                                                                             

ในขณะเดียวกันการด าเนินธุรกิจหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ ซึ่ง
เป็นธุรกิจการให้บริการจึงมีการน าเอาหลักทฤษฎีส่วนประสม
ทางการตลาด 7Ps เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ เพื่อตอบสนอง
ความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 
แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารธุรกิจหมูกระทะ ให้ประสบ
ความส าเร็จโดยมีการใช้แนวคิด  7ส เข้ ามาช่วยในการ
บริหารงาน ดังนี ้

1. สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการใช้งานกับของที่ไม่
ต้องการ หรือของที่มีปริมาณมากเกินจ าเป็นให้เหลือเฉพาะที่
จ าเป็นเท่าน้ัน 

2. สะดวก คือ การจัดเก็บ วาง แยกประเภทของที่
จ าเป็นใช้งาน ให้สะดวกเก็บ สะดวกใช้ โดยใช้หลัก “หยิบง่าย 
หายรู้ ดูก็งามตา” 

3. สะอาด คือ การก าหนดวิธีการท าความสะอาด แบ่ง
หน้าที่ความสะอาด เช่น ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลให้สะอาด 
พร้อมใช้ 

4. สุขลักษณะ คือ การรักษามาตรฐานที่ดี ของความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านหมูกระทะให้ได้มาตรฐาน 3ส 
แรก และพัฒนาให้ดีเสมอ เพื่อสุขลักษณะที่ดีในร้านหมูกระทะ
และต่อบุคลากร ตัวอย่างเช่นค้นหาสาเหตุ ป้องกันสภาพที่ไม่
ถูกสุขลักษณะ มลภาวะ อุบัติเหตุ อันได้แก่ แสงสว่าง เสียงดัง 
ฝุ่น เศษขยะกลิ่นอับ เป็นต้น 

5. สร้างนิสัย คือ การรักษาระเบียบวินัย มาตรฐาน
ข้อตกลง โดยช่วยกันปฏิบัติ 7ส ตามมาตรฐาน 7ส และปฏิบัติตาม
ระเบียบจนติดเป็นนิสัย 

6. สวยงาม คือ สภาพแวดล้อม บรรยากาศในที่ท างาน ดูดี 
สบายตา สบายใจ สดช่ืน น่าท างาน แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินจ าเป็น 

7. สิ่งแวดล้อม คือ การใช้แนวความติดในการประหยัด
ทรัพยากรในการท างาน เช่น ประหยัดไฟฟ้า น้ า กระดาษ 

การจะใช้แนวคิด 7ส ให้ เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่นั้น 
จะต้องขับเคลื่อนผ่านแนวคิด PDCA เพื่อเป็นหลักในการเริ่มต้น
การปรับปรุงคุณภาพ 7ส อย่างต่อเนื่อง ดังต่อไปนี้ 

1. การวางแผน (plan : P)  
ก่อนจะเริ่มท าธุรกิจจะต้องมีการวางแผนเพื่ อที่จะได้มีการ
ด าเนินงานที่ ง่ายและเห็ นภาพการท างานได้ ชัด เจนหากมี
ข้อผิดพลาดตรงไหนจะได้แก้ไขให้ถูกจุด เช่น 

        -มีการวางแผนเรื่องพนักงานโดยมีการแบ่งหน้าที่
เพื่อท่ีจะได้รับผิดชอบในส่วนของตนเองได้ถูกต้อง  

        -มีการวางแผนในด้านการโฆษณาเพื่อสร้าง 
กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น  

        -มีการวางแผนด้ านการเงิน มีการจดบันทึก 
รายรับ-รายจ่าย ไว้อย่างชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการคิดค านวณ และ
รู้ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มขึ้นหรือไม่  

        -มีการวางแผนด้านอาหาร ว่าภายในร้านควรจะมี
อาหารประเภทใดบ้าง จึงจะเหมาะสมกับราคาที่เราจ าหน่ายและ
เราไม่ขาดทุน 

2. การด าเนินงาน (Do : D)  
มีการแบ่งงานให้พนักงานภายในร้านไว้ชัดเจนไม่ให้

ปะปนกัน และมีการจัดวางอาหารเป็นหมวดหมู่เพื่อที่จะได้ให้
ผู้ใช้บริการมีความสะดวกในการเลือกไปรับประทานได้อย่างสะดวก 

3. การประเมินผล (Check : C)  
มีกล่องแสดงความคิดเห็นให้ผู้บริโภคได้เขียนแสดงความ

คิดเห็น ค าติชม ที่ผู้บริโภคพบเห็น  เพื่อที่ร้านจะได้น าไปปรับใช้
และปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

4. การปรับปรุง (Act : A)  
น าข้อคิดเห็นที่ผู้บริโภค เขียนใส่ในกล่องแสดงความ

คิดเห็นไปพิจารณาได้ท าการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้
เกิดการกลับมาใช้บริการซ้ า 
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ดังนั้นการท าร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์จึงต้องมีการน า
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆเข้ามาปรับใช้เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจ 
ประสบความส าเร็จ และเกิดก าไรสูงสุด 
 
ข้อเสนอแนะ 

1.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้าน
หมูกระทะ 
บุฟเฟ่ต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง พบว่า อับดับ 1 คือ 
ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านราคา ดังนั้นผู้ประกอบการ
ร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ต์ ควรให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์
และด้านราคา เนื่องจาก 2 ปัจจัยนี้มีความสัมพันธ์ต่อการ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการมากที่สุด ผู้ประกอบการควรน าไป
พัฒนาและแก้ไขปรับปรุงธุรกิจต่อไป เพื่อให้สามารถประกอบ
ธุรกิจต่อไปได้อย่างประสบความส าเร็จ 

2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาในครั้งนี้มีการเก็บ
ข้อมูลศึกษาเพียงในเขตพื้นที่อ าเภอเมืองจังหวัดล าปางเท่านั้น 
ซึ่ งไม่ยั งมี เนื้อหาที่ ยั งไม่ครอบคลุมมากนัก ดั งนั้นค วรมี
การศึกษาเก็บข้อมูลขยายขอบเขตให้มากขึ้น เพื่อให้งานวิจัยมี
ความครอบคลุมที่ดี 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงส ารวจออนไลน์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภควิตามินของผู้บริโภค ได้
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 700 ราย ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน การทดสอบไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติค ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรด้านปัจจัยส่วนบุคคลคือ อายุ สถานภาพ 
อาชีพ การศึกษาและระดับรายได้ มีความสัมพันธ์กับการบริโภควิตามิน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
การจัดจ าหน่าย และปัจจัยด้านจิตวิทยาคือ ค่านิยมและรูปแบบการใช้ชีวิตมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อวิตามิน เมื่อ
วิเคราะห์ด้วยการถดถอยลอจิสติค พบว่า ตัวแปรที่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมการบริโภควิตามินของผู้บริโภค ได้แก่ อายุ 
สถานภาพ อาชีพ การศึกษา ระดับรายได้ การจัดจ าหน่าย ทัศนคติ ค่านิยมและการเรียนรู้ ซึ่งสามารถอธิบายความผันแปร 
(Psudo R2) ได้ 0.434 หรือร้อยละ 43.4 
ค าหลัก  วติามิน พฤติกรรม ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนประสมการตลาด ปัจจัยด้านจิตวิทยา 

 
Abstract 
This online survey aimed to investigate consumer behaviors and the related factors influencing vitamin 
consumption. The sample was composed of 700 respondents. The data were analyzed by basic statistics, 
Chi-square test, Pearson correlation coefficients and logistic regression analysis. The research results revealed 
that the personal factors; age, marital status, occupation, education, and income level significantly related 
to vitamin consumption. Marketing mix factors, namely product, price, and distribution and psychological 
factors, namely the values and the lifestyle significantly related to vitamin purchasing frequency. According 
to logistic regression analysis, the variables that could predict the consumption of vitamin were age, marital 
status, occupation, education, income level, distribution, attitude, values, and learning, whereby the variance 
can be explained by 0.434 (Pseudo R2) or 43.4%. 
Keywords:  Vitamin, Behavior, Personal factors, Marketing mix factors, Psychological factors. 
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1. บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงวัย 
(Aging Society) การเคลื่อนย้ายเข้ามาอยู่ ในเมืองใหญ่ 
(Urbanization) และวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีส่งผลต่อ
ลักษณะการใช้ชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป 
ผู้บริโภคยุคใหม่จะมีความฉลาดและรู้จักเลือกสินค้าที่มี
ประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้น และพร้อมที่จะจ่ายเงินเพิ่มใน
การซื้อสินค้าดังกล่าว เกิดกระแสบริโภคนิยมบนความเช่ือ
ที่ว่า "สุขภาพดีซื้อได้ด้วยเงิน" กอปรกับคนส่วนใหญ่กลัว
ความเจ็บป่วย กลัวตาย เป็นเหตุที่ท าให้ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารได้รับความนิยม โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2550) [1] 
รายงานว่า ในปี 2550 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มวิตามินมี
สัดส่วนร้อยละ 16 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 2 ,880 ล้านบาท มี
อัตราการเติบโตร้อยละ 12-15 อย่างต่อเนื่อง จ าแนกได้เป็น 
วิตามินรวม วิตามิน C, B, E และ A เรียงล าดับตามมูลค่า
ตลาดของวิตามินแต่ละชนิด และคาดว่าในปี 2560 วิตามิน
และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมน่าจะมีมูลค่าตลาดประมาณ 
60,000 ล้านบาท หรือขยายตัวเฉลี่ยประมาณร้อยละ 11.5 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2560) [2] จึง
เป็นที่น่าจับตาของผู้ประกอบการไทยทั้งผู้ผลิตและผู้จัด
จ าหน่าย อย่างไรก็ตาม ในยุคช้อมูลข่าวสาร ผู้บริโภคสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพโดยผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ตและสังคมออนไลน์ต่างๆ ท าให้ผู้บริโภคมี
สินค้าตัวเลือกมากขึ้น รวมไปถึงการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจาก
สินค้าแบรนด์ใหม่ๆ ที่น าเข้าจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่นและ
เกาหลี ดังนั้น การเข้าใจถึงพฤติกรรมและความต้องการของ
กลุ่มตลาดเป้าหมาย จึงมีความจ าเป็นและต้องมีการศึกษา
อย่างต่อเนื่องว่าผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคควิตามิน
อย่างไร และปัจจัยใดท่ีส่งผลต่อการบริโภควิตามินผู้บริโภค  
 ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรม
และปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภควิตามินของผู้บริโภค โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) พฤติกรรมการบริโภควิตามินของ
ผู้บริโภค 2) ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการบริโภควิตามินของ
ผู้บริโภค 3) ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการบริโภค
วิตามินของผู้บริโภค และ 4) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง
และจิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภควิตามินของผู้บริโภค  

กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

          ตัวแปรอิสระ    ตัวแปรตาม 

 

 

 
 
 

แผนภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา 

2. แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 
 ผู้วิจัยใช้แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและแบบจ าลอง
การบริโภคในการศึกษาครั้งนี ้
2.1. แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Solomon (2009) (อ้างอิงใน ชูชัย สมิทธิไกร, 2553) 
[3] ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าหมายถึง การ
กระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือก การซื้อ 
การใช้และการก าจัดส่วนที่เหลือของสินค้าหรือบริการต่างๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการและความปรารถนาของตน ซึ่ง
Kotler (2003) [4] ระบุว่าในการวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้รโิภค
เพื่อก าหนดตลาดเป้าหมายต้องตั้งค าถาม 7 ข้อ (7 O’s) เพื่อ
หาค าตอบว่า ใครอยู่ ในตลาดเป้ าหมาย (Occupant) 
ผู้บริโภคซื้ออะไร (Object) ท าไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Objective) 
ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ (Organization) ซื้อเมื่อใด 
(Occasion) ซื้อท่ีไหน (Outlet) และซื้ออย่างไร (Operation)  
2.2 แบบจ าลองการบริโภค 
 Schiffman & Kanuk (2007 อ้างอิงใน ชูชัย สมิทธิไกร 
2553) [3] เสนอแบบจ าลองกระบวนการบริโภคว่า การ
บริโภคประกอบด้วยขั้นตอนท่ีมีความสัมพันธ์กัน 3 ขั้นคือ (1) 
ขั้นปัจจัยน าเข้า ( input stage) คือขั้นที่ปัจจัยภายนอก มี
อิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ปัจจัย
ภายนอกดังกล่าว ได้แก่ ก) การด าเนินการขององค์การธุรกิจ 
โดยผ่านหลักการที่เรียกว่า “ส่วนประสมทางการตลาด 
( marketing mix: 4 P)” ซึ่ ง ป ร ะ ก อบ ด้ ว ย  ผลิ ตภัณฑ์  
(product) ราคา (price) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (place) 

พฤติกรรมการ
บริโภควิตามิน 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด 

ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค 

ปัจจัยด้านกลุม่อ้างอิง  

ปัจจัยด้านจิตวิทยา  
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และการส่งเสริมการขาย (promotion) และ ข) ปัจจัยด้าน
สังคมและวัฒนธรรม คือปัจจัยที่แวดล้อมตัวผู้บริโภคและมี
อิทธิพลในการหล่อหลอมพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล ได้แก่ 
ครอบครัว กลุ่มอ้างอิง ช้ันทางสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัย
ภายนอกทั้งสองประการมีอิทธิพลร่วมกันต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคจะซื้อ 
สถานที่ที่จะซื้อ และวิธีการบริโภคสินค้าหรือบริการ (2) ขั้น
กระบวนการ (process stage) คือข้ันท่ีแสดงถึงกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งได้แก่ 
การรับรู้ การเรียนรู้ ความต้องการและแรงจูงใจ บุคลิกภาพ 
ทัศนคติ ค่านิยมและวิถีชีวิตของผู้บริโภค จะมีอทิธิพลต่อการ
ตระหนักถึงความต้องการ การค้นหาข้อมูลก่อนการซื้อ และ
การประเมินทางเลือกก่อนการซื้อของผู้บริโภค นอกจากนั้น 
ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประเมินหลังการบริโภคก็จะมี
อิทธิพลต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคด้วย และ (3) ขั้น
ผลลัพธ์ (output stage) คือขั้นสุดท้ายของกระบวนการซึ่ง
เกี่ยวข้องกับการซื้อ การใช้ การก าจัดส่วนที่เหลือ และการ
ประเมินหลังการบริโภค ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการบริโภค
อาจจะเป็นความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจตัวสินค้าหรือบริการ
ก็ได้ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะถูกจดจ าไว้เป็นประสบการณ์ใน
การบริโภค และส่งผลต่อปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภคใน
ระยะต่อไป   
2.3. ทฤษฎีทางการตลาดและส่วนประสมทางการตลาด  
 Kotler & Armstrong (2012) [5] ระบุว่าส่วนประสม
ทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง เครื่องมือทาง
การตลาดที่สามารถควบคมุได ้ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่าย และการส่งเสริมการตลาด ซึ่งน ามาผสมผสาน
ร่วมกันเพื่อให้ตอบสนองความต้องกายของกลุ่มลูกค้า
เป้าหมาย  
2.4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ในการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจัยท าการศึกษางานวิจัย
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ดังต่อไปนี้  
 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 การศึกษาของภาวิณี ตันติผาติและกิตติพันธ์ คงสวัสดิ์
เกียรติ (2554) [6] พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนเสกสรรค์ วี
ระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) [7] พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ประเภทวิตามินในเขตกรุงเทพมหานคร  
 งานวิจัยของ Jong et al., (2003) [8] พบว่า ปัจจัย
ส่วนบุคคลที่แตกต่างกันจะบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฟังค์ช่ัน
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างประเภทกัน ปัจจัยที่สามารถ
ท านายการบริโภคอาหารฟังค์ช่ันและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เมื่อวิเคราะห์ด้วย logistic regression model ได้แก่ เพศ 
อายุและระดับการศึกษา ส่วนศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและ
มณฑา เก่งการพานิช (2007) [9] พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล 
ได้แก่ เพศ อายุ รายได้ มีความสัมพันธ์กับการบริโภค โดย
รายได้คือตัวแปรที่สามารถร่วมท านายพฤติกรรมบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้ควบคุมน้ าหนักของบุคลากรสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาของชวัล วินิจชัยนันท์และ
ปรีชา วิจิตรธรรมรส (2017) [10] พบว่า ปัจจัยด้านอายุและ
อาชีพมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุม
น้ าหนัก ส่วนรักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) [11] 
พบว่า เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบคูณปกติ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์และสามารถใช้ท านายผลที่มีต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาได้อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ และการศึกษาของอรรนพ เรืองกัลปวงศ์ 
และ สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2015) [12] พบว่า ปัจจัยด้าน
เพศมีผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหาร
สุขภาพผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
 งานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 เสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศรประเสริฐ (2557) 
[7] ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภท
วิตามิน พบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลาในการตัดสินใจซื้อ ณ 
จุดขายโดยประมาณ 1-10 นาที ผู้บริโภคที่มากับเพื่อนจะ
ปรึกษาเพื่อนท่ีมาด้วยกัน โดยจะท าการเปรียบเทียบก่อนการ
ซื้อ มีค่าใช้จ่ายในการซื้อแต่ละครั้งเฉลี่ย  200-400 บาท
งานวิจัยของชวัล วินิจชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส 
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(2017) [10] พบว่า ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลข่าวสารมีผลต่อ
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ าหนัก 
 งานวิจัยเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด 
 การศึกษาของเสกสรรค์ วีระสุขและวรางคณา อดิศร
ประเสริฐ (2557) [7] พบว่า ทัศนคติด้านส่วนประสมทาง
การตลาด คือผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามิน ส่วนทัศนคติด้านราคา 
การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทวิตามินในรอบ 6 เดือน ส่วน
การศึกษาของอรุณี เลิศกรกิจจา (2017) [13] พบว่า ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์ด้านบวกกับประเภทของ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่บริโภค และปัจจัยด้านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์ด้านบวกกับความถี่ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อเดือน  
 ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช 
(2007) [9] พบว่า การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ปานกลางเป็น
ปัจจัยเอื้อให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของ
บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ขณะที่อร
รนพ เรืองกัลปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2015) [12] 
พบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคาและการส่งเสริมการตลาดมี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร และงานวิจัยของชวัล วินิจ
ชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2017) [10] พบว่า ปัจจัย
ด้านช่องทางจัดจ าหน่ายมีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารเพื่อควบคุมน้ าหนักชนิดควบคุมน้ าหนักไม่ให้ข้ึน  
 งานวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง 
 การศึกษาของศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและมณฑา เก่ง
การพานิช (2007) [9] พบว่า เพื่อนและสมาชิกในครอบครัว 
มีความสัมพันธ์และสามารถร่วมท านายพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหารของบุคลากรสั งกัดกระทรวง
สาธารณสุขจังหวัดราชบุรี สอดคล้องกับงานวิจัยของอรรนพ 
เรืองกัลปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2015) [12] 
พบว่า ปัจจัยแรงจูงใจด้านครอบครัวมีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกบริ โภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุ  ใน
กรุงเทพมหานคร  

 งานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา 
 งานวิจัยของ Jong et al., (2003) [8] พบว่า รูปแบบ
การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันจะบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารฟังค์ช่ัน
และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่างประเภทกัน ส่วนศิริวรรณ เลิศ
สุชาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช (2007) [9] พบว่า ตัว
แปรด้านการรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง ค่านิยมและความรู้สามารถ
ร่วมท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเมื่อ
วิเคราะห์ด้วยการถดถอยไบนารี่ลอจิสติค สอดคล้องกับ
การศึกษาของรักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) [11] 
ที่ว่า ประสบการณ์เดิมในการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
สุขภาพ มีความสัมพันธ์และสามารถใช้ท านายผลที่มีต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การศึกษาของอรรนพ 
เรืองกัลปวงศ์และสราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์ (2015) [12] 
พบว่า ปัจจัยด้านความเช่ือมั่น ด้านรูปแบบการด ารงชีวิตมผีล
ต่อการตัดสินใจเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพของ
ผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร และชวัล วินิจชัยนันท์และปรีชา 
วิจิตรธรรมรส (2017) [10] พบว่า ปัจจัยด้านทัศนคติที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน้ าหนักเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการถดถอยโลจิสติก 

3. ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการศึกษา 
 การวิจัยเชิงส ารวจครั้งนี้ มุ่งศึกษาพฤติกรรมและปัจจัย
ที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามิน เสริม
อาหารและแร่ธาตุ และเครื่องดื่มผู้บริโภคอายุ 15 ปีขึ้นไป ท่ี
เคยซื้อและบริโภควิตามิน 
3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ กลุ่มประชากรอายุ 
15 ปี ขึ้นไป ที่เคยซื้อและบริโภควิตามนิ การวิจัยครั้งนี้ใช้การ
ก าหนดขนาดตัวอย่างด้วยสูตรกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร 

ไม่ทราบค่าสัดส่วนของประชากร 𝑛 =  
𝑍2

4𝑒2 (Cochran, 
1977) [14] ที่ ร ะดั บความ เ ช่ื อมั่ น  (Z) ร้ อยละ  95 และ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 384 ราย 
แต่เพื่อให้ได้จ านวนตัวอย่างจ านวนมากผู้วิจัยใช้ให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแนะน ากลุ่มตัวอย่างเพิ่ม (Respondent-
driven Sampling) (Salganik & Heckathorn, 2004) [15] 
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ท าการเก็บข้อมูลผ่านทางออนไลน์ สุ่มเลือกตัวอย่างแบบไม่
ยึดหลักความน่าจะเป็น แบบสะดวก (Non-probability, 
Convenience Sampling) 
3,2 เคร่ืองมือในการวิจัยและการตรวจคุณภาพของ
เคร่ืองมือ 
 เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามชนิดให้
กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administrated 
Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1) สถานภาพ
ส่วนบุคคล 2) พฤติกรรมการบริโภควิตามิน และ 3) ปัจจัยที่
มีผลต่อการเลือกบริโภควิตามิน ทดสอบความถูกต้องของ
ค าถามด้วยการให้ผู้เช่ียวชาญและผู้สนับสนุนทุนวัยท าการ
ตรวจสอบ จากนั้นน าแบบสอบถามไปทดสอบเก็บข้อมูล 
(Pre-test) จ านวน 56 ราย และทดสอบความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม ได้ค่าความเช่ือมั่น Cronbach’s alpha = 
0.942 เมื่อแยกทดสอบความเช่ือมั่นตามแต่ละปัจจัย พบว่า
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าความเช่ือมั่น 0.921 ปัจจัยด้าน
ราคา มีค่าความเช่ือมั่น 0.914 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมี
ค่าความเชื่อมั่น 0.943 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด มีค่า
ความเช่ือมั่น 0.914 ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง มีค่าความเช่ือมั่น 
0.861 ปัจจัยด้านจิตวิทยา มีค่าความเช่ือมั่น 0.835 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโดยใช้สถิติ เชิงพรรณา 
ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย การใช้สถิติเชิง
อนุมานประกอบด้วย การทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร
โดยใช้ค่าไคว์สแควร์ (Chi-square test)  และค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) และการวิเคราะห์การ
ถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression Analysis) ซึ่งการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดจะใช้โปรแกรม วิเคราะห์ทางสถิติ 
spss ในการวิเคราะห์ 

4. ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบว่า มีผู้เคยซื้อและบริโภควิตามินจ านวน 700 คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 63.5 อายุระหว่าง 26-35 ปี ร้อย
ละ 32.7 โสด ร้อยละ 60.5 มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
ร้อยละ 43.7 การศึกษาระดับปริญญาโท ร้อยละ 49.3 และมี
ระดับรายได้ต่อเดือน 60,001 ร้อยละ 28.4  

 ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภควิตามินของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า เหตุผลหลักในการบริโภควิตามิน คือ 
เพื่อบ ารุงร่างกาย ร้อยละ 40.1 ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม
เปิดรับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 26 ผู้มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อคือ ตนเอง และญาติ/เพื่อนในสัดส่วนเท่ากันคือ
ร้อยละ 38.9 โดยเลือกซื้อจากร้านขายยารวมถึงร้านค้าปลีก
เฉพาะทางที่มีแผนกยาและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ร้อยละ 
50.8 เป็นการซื้อส าหรับตัวเอง ร้อยละ 48.5 มีความถี่ในการ
ซื้อเดือนละครั้ง ร้อยละ 53.5 และมีค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อ
ครั้งอยู่ในช่วง 501-1,000 บาท ร้อยละ 36.3 

 ส่วนที่  3 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์
วิตามินของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า (1) ด้านผลิตภัณฑ์ 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์
โดยรวมอยู่ ในระดับมาก มีค่า เฉลี่ยรวม 4.02 โดยให้
ความส าคัญกับปัจจัยย่อยด้านคุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์  ในระดับมากที่ สุด  (2 )  ด้ านราคา ผู้ ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านราคาโดยรวมใน
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยรวม 3.85 โดยให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยย่อยด้านราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ  ในระดับมาก 
(3) ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญต่อปัจจัยทางด้านช่องทางการจัดจ าหนาย
โดยรวมในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวม 3.57 โดยให้ความส าคัญ
กับปัจจัยย่อยด้านการมีวางขายทั่วไป ในระดับมาก (4) ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยทางด้านการส่งเสริมการตลาดโดยรวมในระดับปาน
กลาง มีค่าเฉลี่ยรวม 3.30 โดยให้ความส าคัญกับการมีสว่นลด 
ในระดับมาก (5) ด้านกลุ่มอ้างอิง ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญต่อ การซื้อตามกลุ่มเพื่อน/ญาติ และการซื้อตาม
กระแสนิยม ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.91 และ 2.92 
ตามล าดับ (6) ด้านจิตวิทยา ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านประสบการณ์การเรียนรู้ รูปแบบ
การใช้ชีวิตในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 และ 3.95 ตามล าดบั 
(รายละเอียดดังตารางที่ 1) 
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ตารางที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภควิตามิน 
วิตามิน (N = 700) Mean S.D. แปลผล 
............. มีผลต่อการเลือกบริโภควิตามนิของข้าพเจ้า 
1. คุณภาพและประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ 

4.42 .90 มากที่สุด 

2. ชื่อเสียง ตรายี่หอ้ 3.92 .91 มาก 
3. การรับประทานได้ง่าย 3.89 .98 มาก 
4. บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสวยงาม 3.26 1.1 ปานกลาง 
5. รายละเอียดสว่นผสมและฉลาก
ที่ชัดเจน 

4.26 .90 มากที่สุด 

6. การไดร้ับรองจากสถาบัน
มาตรฐาน 

4.36 .83 มากที่สุด 

ปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ์ 4.018 .737 มาก 
7. ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ 4.13 .10 มาก 
8. ราคาที่เหมาะสมกับปริมาณที่
บรรจุของผลิตภัณฑ์ 

4.04 .95 มาก 

9. ราคาที่ประหยัดกวา่ยี่หอ้อื่น 3.39 1.07 ปานกลาง 
ปัจจัยดา้นราคา 3.85 .849 มาก 
10. การมีวางขายทั่วไป 3.57 1.00 มาก 
11. การหาซ้ือได้ตลอดเวลา 3.58 1.02 มาก 

ปัจจัยดา้นการจัดจ าหนา่ย 3.57 .953 มาก 
12. การโฆษณา 3.34 1.04 ปานกลาง 

13. การมีส่วนลด 3.44 1.11 มาก 
14. การมีของแจก ของแถม 3.03 1.16 ปานกลาง 
15. การแนะน าของพนักงานขาย 3.41 1.04 มาก 

ปัจจัยดา้นการส่งเสริมการตลาด 3.30 .898 ปานกลาง 
16. กลุ่มเพื่อน/ญาต ิ 3.01 1.05 ปานกลาง 

17. กระแสนิยมผู้มีชื่อเสียง 2.92 1.05 ปานกลาง 
18. ทัศนคตแิละความเชื่อ 3.50 1.08 มาก 
19. ค่านิยม 3.82 .96 มาก 
20. รูปแบบการใช้ชีวิต 3.95 .87 มาก 
21. การเรียนรู้และประสบการณ์ 4.12 .79 มาก 

 

 ส่วนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน  
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ 
อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภควิตามินของผู้บริโภค 
 อายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษา รายได้มีความสมัพนัธ์
กับการบริโภควิตามิน  
 อายุ อาชีพ การศึกษาและรายได้มีความสัมพันธ์กับ

แหล่งข้อมูลที่เปิดรับ คือ จากแพทย์ และ เภสัชกร 
 อายุและรายได้มีความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลที่เปิดรับ
คือ อินเตอร์เน็ต 
 การศึกษามีความความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลที่เปิดรับ
คือ เอกสารทางวิชาการ 
 สถานภาพมคีวามความสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลที่เปิดรับ
คือ สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสารและหนังสือพิมพ์ 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจ าหน่ายและการ
ส่งเสริมการตลาดมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
วิตามินของผู้บริโภค 
 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การ
จัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อวิตามินต่อ
เดือน (p = .05) 
 สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิงประกอบด้วย
กลุ่มเพื่อน/ญาติและผู้มีช่ือเสียง/กระแสนิยมมีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการบริโภควิตามินของผู้บริโภค 
 ปัจจัยด้านกลุ่มอ้างอิง ได้แก่ กลุ่มเพื่อน/ญาติ ผู้มี
ช่ือเสียง/กระแสนิยมไม่มีความสัมพันธ์กับความถี่ในการซื้อ
วิตามินต่อเดือน 
 สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านจิตวิทยาประกอบด้วย
ทัศนคติ/ความเช่ือ ค่านิยม รูปแบบการใช้ชีวิต และการ
เรียนรู้/ประสบการณ์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
วิตามินของผู้บริโภค 
  ปัจจัยด้านจิตวิทยา ได้แก่ ค่านิยม (p = .05) และ
รูปแบบการใช้ชีวิต (p = .01) มีความสัมพันธ์ความถี่ในการ
ซื้อวิตามินต่อเดือน 

 ส่วนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ด้วยการถดถอยลอจิสติค 
(Logistic Regression) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
วิตามิน มี 9 ตัวแปร คือ อายุ สถานภาพ อาชีพการศึกษา 
ระดับรายได้ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ทัศนคติและความ
เช่ือ ค่านิยม ประสบการณ์และการเรียนรู้ต่อวิตามิน โดยมี
รายละเอียดดังนี้ (ตารางที ่2) 
 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกบริโภควิตามิน 
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วิตามิน B Wald Exp(B) 

อาย ุ 26-35 ปี -4.60* 11.95 0.01 
36-45 ปี -4.11* 11.18 0.02 
46-55 ปี -4.78* 15.89 0.01 
มากกว่า 56 ปี -4.98* 17.39 0.01 

สถาน 
ภาพ 

สมรส 4.68* 15.23 107.82 
หม้าย/หย่าร้าง 4.20* 12.57 66.72 
แยกกันอยู ่ 5.40* 17.42 221.08 

อาชีพ พนักงาน
บริษัทเอกชน 

-4.86* 17.28 0.01 

บุคลากรทาง
การแพทย ์

-3.31* 8.33 0.04 

ธุรกิจส่วนตัว/
อาชีพอิสระ 

-6.05* 24.17 0.00 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน -4.38* 14.25 0.01 
การ 
ศึกษา 

ปริญญาโท -1.24* 13.46 0.29 
ปริญญาเอก -0.95* 8.94 0.39 

ระดับ
รายได้ 

25,001-30,000 1.06* 6.88 2.89 
50,001-60,000 -1.56* 25.26 0.21 

ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย -0.71* 19.10 0.49 
จิต-วิทยา ทัศนคติ/ความเช่ือ  0.35* 9.14 1.41 

รสนิยมส่วนตัว -0.54* 14.73 0.58 
การเรียนรู/้
ประสบการณ ์

0.84* 22.47 2.31 

  Constant 5.41 11.78 223.12 
Model Chi-square = 354.902 
-2 Log likelihood = 835.214 
Nagelkerke R Square = .434 
Percentage Correctly classified = 80.7 
N = 1,025, *P < 0.05 
หมายเหตุ  
B = ขนาดของผลลัพธ์และบอกทิศทาง 
Exp(B) = แทนอัตราการเปลี่ยนแปลงของความน่าจะเป็นหรือโอกาส
ที่จะเกิดเหตุการณ์เม่ือตัวแปรอิสระเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย 

 ผู้มีอายุระหว่าง 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี และ
มากกว่า 56 ปี มีโอกาสที่จะบริโภควิตามินน้อยกว่าผู้อายุต่ า
กว่า 25 ปี ประมาณ 98-99%  
 ผู้มีสถานภาพสมรส หม่าย/หย่าร้าง และแยกกันอยู่ มี
โอกาสที่จะบริโภควิตามินมากกว่าผู้ที่เป็นโสด 107.82 66.72 
221.08 เท่าตามล าดับ  
 ผู้ที่ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน บุคลากร
ทางการแพทย์ ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว และพ่อบ้าน/แม่บ้าน 
มีโอกาสที่จะบริโภควิตามินน้อยกว่าผู้เป็นนักเรียน/นักศึกษา 
ประมาณ 96-99%  
 ผู้ที่มีการศึกษาระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก 
มีโอกาสที่จะบริโภควิตามินมากกว่าผู้มีระดับการศึกษาน้อย

กว่าปริญญาตรี 71% และ 61% ตามล าดับ 
 ผู้ที่มีระดับรายได้ 25,001-30,000 บาท มีโอกาสที่จะ
บริโภควิตามินมากกว่าผู้ที่มีระดับรายได้น้อยกว่า 25 ,000 
บาท ประมาณ 3 เท่า ส่วนผู้ที่มีระดับรายได้ 5,0001-60,000 
บาท มีโอกาสที่จะบริโภควิตามินน้อยกว่าผู้ที่มีระดับรายได้
น้อยกว่า 25,000 บาท ประมาณ 79% 
 ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่ายมีความสัมพันธ์เชิงลบ พบว่า 
ถ้าผู้บริโภคสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ ง่ายขึ้น  1 ระดับ 
โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภควิตามินจะลดลงประมาณ 51% 
 ทัศนคติ/ความเช่ือต่อวิตามินมีความสัมพันธ์เชิงบวก 
พบว่าถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน 
โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภควิตามินจะเพิ่มขึ้นประมาณ 1.41 
เท่า  
 ค่านิยมต่อวิตามินมีความสัมพันธ์เชิงลบ พบว่าถ้า
ผู้บริโภคมีค่านิยมต่อผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน โอกาสที่
ผู้บริโภคจะบริโภควิตามินน้อยลงประมาณ 42%  
 การเรียนรู้/ประสบการณ์ต่อวิตามินมีความสัมพันธ์เชิง
บวก พบว่า ถ้าผู้บริโภคมีประสบการณ์และการเรียนรู้ที่ดีต่อ
ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 1 คะแนน โอกาสที่ผู้บริโภคจะบริโภค
วิตามินจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2.31 เท่า 

5. อภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภควิตามิน 
สรุปได้ว่า การบริโภคเสริมอาหารประเภทวิตามินจะขึ้นอยู่
กับอายุ สถานภาพ อาชีพ การศึกษาและระดับรายได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยอื่นๆ เช่น Jong et al., (2003) [8] 
(อายุและการศึกษา) ศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและมณฑา เก่ง
การพานิช (2007) [9] (อายุและรายได้) ชวัล วินิจชัยนันท์
และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2017) [10] (อายุและอาชีพ) และ
รักษ์เกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) [11] (รายได้) มีผลต่อ
การบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่บริโภควิตามินมีแนวโน้มเป็นผู้ที่
ประกอบอาชีพแล้ว มีการศึกษา มีรายได้และมกัเป็นผูท้ี่สมรส
หรือผ่านการสมรสแล้ว เป็นผู้ที่แสวงหาข้อมูลจากเกี่ยวกับ
วิตามินจากแหล่งข้อมูลที่เช่ือถือได้ เช่น แพทย์ เภสัชกร 
อินเตอร์เน็ต และเอกสารด้านวิชาการ จึงคิดถึงเรื่องของ
คุณภาพและประสิทธิภาพ ความปลอดภัยที่จะได้รับจากการ
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บริโภควิตามินเพิ่มขึ้น ดังนั้น อายุ อาชีพ การศึกษาและ
รายได้ที่ยิ่งสูงขึ้นจึงส่งผลให้บริโภควิตามินน้อยกว่าผู้ที่ยังอยู่
ในวัยเป็นนักเรียน/นักศึกษา  
 ช่องทางการจ าหน่ายเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภค
วิตามิน จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญกับคุณภาพและประสิทธิภาพของวิตามินมาก
ที่สุด กล่าวได้ว่าวิตามินต้องมีมาตรฐาน มีความน่าเช่ือถือและ
วางจ าหน่ายในขอบเขตจ ากัดในระดับหนึ่ง ไม่ใช่สินค้าที่
จ าหน่ายทั่วไปในตลาดระดับล่าง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อจากร้านขายยารวมถึง
ร้านค้าปลีกเฉพาะทางที่มีแผนกยาและผลิตภัณฑเ์สรมิอาหาร 
ดังนั้นการเข้าถึงผลิตภัณฑ์วิตามินที่ง่ายเกินไปจึงส่งผลให้
บริโภควิตามินน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชวัล วินิจ
ชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2017) [10] ที่ว่าปัจจัยด้าน
ช่องทางจัดจ าหน่ายมีผลเป็นปัจจัยลบต่อการบริ โภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและ
มณฑา เก่งการพานิช (2007) [9] ที่ว่าการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้
ปานกลางเป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร 
 ทัศนคติและประสบการณ์/ความรู้เป็นปัจจัยมีผลด้าน
บวกต่อการบริโภควิตามิน สอดคล้องกับงานวิจัยของชวัล 
วินิจชัยนันท์และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2017) [10] ที่ว่าถ้ามี
ทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์เพิ่มมากขึ้นโอกาสที่จะบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อควบคุมน้ าหนักก็จะเพิ่มมากขึ้น 
และงานวิจัยของส่วนศิริวรรณ เลิศสุชาตวนิชและมณฑา เก่ง
การพานิช (2007) [9] และของรักษเ์กียรติ จิรันธร และคณะ 
(2550) [11] ที่ว่าความรู้และประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีเพิ่มขึ้นก็จะบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เพิ่มขึ้น จากการศึกษาครั้งนี้  พบว่า ทัศนคติและการมี
ประสบการณ์/ความรู้ที่ดีต่อวิตามินเพิ่มมากขึ้นก็จะเพิ่มการ
บริโภควิตามินเพิ่มมากข้ึน  
 การเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบแนวคิดเชิงรู้คิด 
(Cognitive Theories) หมายถึงผลของกระบวนการคิดและ
เข้าใจ คือการผสานประสบการณ์ในปัจจุบันกับประสบการณ์
ในอดีต มิได้เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่งเร้าเพียงอย่างเดียว 
(ชูชัย สมิทธิไกร , 2553) [3] ส่วนทัศนคติเป็นความเช่ือ 

ความรู้สึกนึกคิดที่มีต่อสิ่งหนี่งสิ่งใด เกิดมากจากการเรียนรู้
อันเป็นผลจากการเปิดรับสิ่งเร้าซ้ าแล้วซ้ าเล่า (ชูชัย สมิทธิ
ไกร, 2553) [3] ผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคัญต่อคุณภาพและมาตรฐานของ
สินค้าทึ่ต้องมีความน่าเช่ือถือและไม่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่วาง
จ าหน่ายเกลื่ อนกลาดทั่ ว ไป มีการ เปิดรับข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น แพทย์ เภสัชกร เอกสาร
ทางวิชาการ รวมถึงการหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและสื่อ
สิ่งพิมพ์ ผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย ผู้ผลิตหรือผู้จัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์วิตามินจึงควรน าข้อมูลทางวิชาการมาสนับสนุนตัว
ผลิตภัณฑ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์และเภสัชกร และกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายได้ศึกษารายละเอียด การใช้ช่องทาง
สื่อสารที่มีความน่าเช่ือถือ เช่น วารสารทางวิชาการ นิตยสาร
ด้านสุขภาพ เว๊บไซต์ที่น่าเช่ือถือ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิด
การเรียนรู้และเกิดทัศนคติที่ดีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งก็จะเป็นโอกาส
ที่จะบริโภควิตามินเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับแบบจ าลอง
กา รบริ โ ภคของ  Kotler & Armstrong (2012) [5] และ 
Schiffman & Kanuk (2007 อ้างอิงใน ชูชัย สมิทธิไกร 2553 
[3]) ว่าสิ่งกระตุ้นภายนอก ได้แก่ สิ่งกระตุ้นทางการตลาด 
(ส่วนประสมทางการตลาด 4P’s) ก่อให้เกิดการตอบสนอง
หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ 
 นอกจากนี้ ค่านิยมเป็นปัจจัยที่มีผลด้านลบต่อการ
บริโภควิตามินซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของศิริวรรณ เลิศ
สุชาตวนิชและมณฑา เก่งการพานิช (2007) [9] ที่ว่าค่านิยม
ต่อผลิตภัณฑ์ที่มากส่งผลให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์มากขึ้น 
ค่านิยมคือรูปแบบของความเช่ือที่แต่ละบุคคลยึดถือเป็น
มาตรฐานในการรับรู้ การเลือกและการตัดสินใจของบุคคล
และมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความสนใจและพฤติกรรมต่างๆ ซึ่ง
มุ่งไปสู่การกระท าเพื่อให้ได้สิ่งที่นิยมนั้น (ชูชัย สมิทธิไกร, 
2553)  [3] ผลการศึกษาครั้ งนี้ แสดงให้ เห็นว่ าผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่มีค่านิยมต่อวิตามินที่มากขึ้นมีโอกาสที่จะ
บริโภควิตามินลดลง เนื่องด้วย ผู้ตอบแบบสอบถามมีการ
แสวงหาข้อมูลและความรู้ จึงใช้แนวทางพัฒนาการสร้างเสริม
สุขภาพด้วยการเลือกใช้ทางเลือกที่ปลอดภัย เช่น การออก
ก าลังกาย การควบคุมและเลือกบริโภคอาหารสุขภาพเพื่อให้
ได้วิตามินและสารอาหารที่ดีครบถ้วนต่อสุขภาพ ตลอดจน
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การหันมาใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพิ่มขึ้นแทนการบริโภค
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามิน  
 ผลการศึกษาข้างต้น แสดงให้เห็นทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการบริโภควิตามิน แต่ปัจจัยภายใน
มีผลต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์มากกว่า ดังนั้น  ให้ข้อมูล
ข่าวสารด้านวิชาการที่ถูกต้อง ผ่านช่องทางที่เช่ือถือได้มีผลให้
ผู้บริโภคเกิดความรู้และทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ รวมถึง
ความรู้ที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ  
 แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ ยังคงมีข้อจ ากัดใน
ส่วนของค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านจิตวิทยา ผู้วิจัยจึงเสนอให้
ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเพิ่มเติมเรื่องปัจจัยด้าน
จิตวิทยาที่มีผลต่อการบริโภควิตามิน ได้แก่ การรับรู้ ทัศนคติ 
การเรียนรู้-ประสบการณ์ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ ค่านิยมและ
วิถีชีวิตของผู้บริโภคที่มีต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้ซื้อ
ผลิตภัณฑ์วิตามินในรายละเอียด 
 
เอกสารอ้างอิง 
[1] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2550). แนวโน้มอาหารเสริมสุขภาพ

ปี 51. ปรับพฤติกรรมภาวะค่าครองชีพ., 13(2065). 
[2] ศูนย์วิจัยกสิกรไทย. (2560). โอกาสท าเงิน เกาะกระแส

อาหารสุขภาพ. กรุงเทพฯ: ธนาคารกสิกรไทย. 
[3] ชูชัย สมิทธิไกร. (2553). พฤติกรรมผู้บรโิภค. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย. 
[4] Kotler, P. (2003). Marketing Management (9th 

Ed.). New Jersey. Prentice-Hall. 
[5] Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). Principles of 

Marketing (14th Ed.). New Jersey: Pearson 
Prentice Hall. 

[6] ภาวิณี ตันตผิาติ และ กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ. 2554. 
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโถค ในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารการเงิน การ
ลงทุน การตลาดและการบริหารธุรกิจ, ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1, 
หน้า 1-19. 

[7] เสกสรรค์ วีระสุข และ วรางคณา อิดศรประเสริฐ. 2557. 
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑเ์สริมอาหาร
ประเภทวิตามิน ในกรุงเทพมหานคร. วารสารธุรกจิศรีนค

รินทรวิโรฒ, ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1, หน้าท่ี 65-79. 
[8] Jong, N. d., Ocke, M. C., Branderhorst, H. A., & 

Friele, R. (2003). Demographic and lifestyle 
characteristics of functional food consumers 
and dietary supplement users. British Journal of 
Nutrition, 89, 273-281. 

[9] ศิริวรรณ เลศิสุชาตวนิช และ มณฑา เก่งการพานิช. 
2007. พฤติกรรมการบรโิภคผลติภัณฑเ์สริมอาหารที่ใช้
ควบคุมน้ าหนักของบุคลากรสังกัดกระทวงสาธารณสุข 
จังหวัดราชบุรี. Journal of Health Education, ปีท่ี 30 
ฉบับท่ี 105, หน้าท่ี 31-44. 

[10] ชวัล วินิจชัยนันท์ และ ปรีชา วิจิตรธรรมรส. 2017. 
ปัจจัยที่มีผลต่อการบรโิภคผลติภณัฑ์เสริมอาหารเพื่อ
ควบคุมน้ าหนัก. WMS Journal of Management, 
หน้าท่ี 84-90. 

[11] รักษ์เกียรติ จริันธร และคณะ. 2550. ปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค ในเขตอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวัดสงขลา. 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 2, 219-232. 

[12] อรรนพ เรืองกัลปวงศ์ และ สราวรรณ์ เรืองกัลปวงศ์. 
2558. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือก
บริโภคผลติภณัฑ์อาหารสุขภาพของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัย มสด สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปทีี่ 11, ฉบับท่ี 2, 
หน้าท่ี 77-94. 

[13] อรุณี เลิศกรกิจจา. 2017. พฤติกรรมและปจัจัยที่มผีล
ต่อการบรโิภคผลติภณัฑ์เสรมิอาหารของผู้บริโภค: ผล
ส ารวจออนไลน์. น. 149-167. ในรายงานการประชุม
ผลงานวิจัยด้านการจดัการธรุกิจ ครั้งท่ี 10 คณะ
บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, เชียงใหม่:  

[14] Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques, 
3rd ed. New York: John Wiley & Sons. 

[15] Salganik, M. J., & Heckathorn, D. D. (2004). 
Sampling estimation in hidden populatios 

624



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

using respondent-driven sampling. 
Sociological Methodology, 34, 193-239. 

  
 

625



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ID032 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

Marketing Mix Factors Affecting Decision to Purchase Healthy Snacks and 
Desserts of Consumers in Hatyai District, Songkhla Province 

 
อารียา สภุะวีระ1*, เจษฎา นกน้อย2 และ อรจันทร์ ศริิโชติ2 

1นักศึกษาหลักสตูรบรหิารธรุกิจมหาบัณฑติ สาขาการจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัทักษิณ 
2อาจารย์ประจ าหลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

*E-mail: areeya-yaaa@hotmail.com 

 

Areeya Suphawira1*, Chetsada  Noknoi2  and Orachan Sirichote 2 

1Master of Business Administration, Business Management Program, Thaksin University 
2Master of Business Administration, Thaksin University  

*E-mail: areeya-yaaa@hotmail.com    
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อ
สุขภาพของผู้บริโภค 2)เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3)เปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้  
บริโภค จ าแนกตามพฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ผู้บริโภคขนมเพื่อสุขภาพในอ าเภอ
หาดใหญ่จังหวัดสงขลา จ านวน 400 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งผลการทดสอบความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.87  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติ Chi-square  และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้
ค่าสถิติ t-testและ F-test หากมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หรือ .01จะท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วย
สถิติ LSD 

ผลการวิจัยพบว่า  1) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพ  2) ผู้บริโภคที่มีอายุ 
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และค่าดัชนีมวลกายแตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือก
ซื้อขนมเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน 3) ผู้บริโภคที่มีเหตุผลในการเลือกซื้อ ประเภทของขนมเพื่อสุขภาพท่ีเลือกซื้อ สื่อโฆษณาที่ช่วย
ในการเลือกซื้อและค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแต่ละครั้งแตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน 
ค าหลัก  ปจัจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ, พฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพ 
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Abstract 
The purposes of this research were: 1) to study the relationship between personal factors and 

healthy snacks and desserts consumption behavior of the consumers; 2) to compare the marketing mix 
factors affecting decision to buy healthy snacks and desserts of the consumers, classified by personal 
factors; and 3) to compare the marketing mix factors affecting decision to buy healthy snacks and desserts 
of the consumers, classified by consumption behavior. The sample group consisted of 400 snack and 
desserts consumers who live in Hatyai District, Songkhla Province. The research instrument was a set of 
questionnaire with the reliability of 0.87. The statistics used for data analysis were frequencies, percentage, 
means and standard deviation. Chi-Square test was used to analyze the relationship of the factors 
whereas t-test and F-test were applied to examine the differences. In case the difference is statistically 
significant at the level of .05 or .01, the data will be tested using the Least Significant Difference (LSD) 
statistics.  

The results were as follows: 1) positive relationship was found between consumers’ personal factors 
and healthy snack and deserts consumption behavior; 2) consumers with different ages, educational 
levels, occupations, average monthly incomes and body mass index utilize different marketing mix factors 
in decision making to purchase healthy snacks and desserts; and 3) consumers with different reasons, 
kinds of healthy snacks and deserts, advertisement media and budgets per time use different marketing 
mix factors in decision making to purchase healthy snacks and desserts.  
Keywords:  marketing mix factors, Decision to Purchase Healthy Snacks and Desserts, healthy snacks and 
desserts consumption behavior.  
 
1. บทน า  
 อาหาร" ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ส าคัญของชีวิต
มนุษย์ เพราะอาหารเป็นได้ทั้งการสร้างและการปกป้อง
ร่างกาย ดังนั้นทุกชีวิตจึงใฝ่หาและศึกษาที่จะสร้างสรรค์
อาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายตลอดมา ในปัจจุบัน
ผู้บริโภคทั่วโลกเริ่มตื่นตัวและได้หันมาใส่ใจกับการดูแล
สุขภาพของตัวเองมากขึ้น แนวโน้มการผลิตและการบริโภค
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพจึงเพิ่มขึ้นตามมาอย่างเห็นได้ชัด ยิ่ง
ไปกว่านั้นยังมีผู้บริโภคจ านวนไม่น้อยที่ถือแนวคิดว่า “การ
ป้องกันนั้นดีกว่าการรักษา”  อาหารจึงไม่ใช่แค่ปัจจัยในการ
ด ารงชีวิตเท่านั้น แต่กลายเป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 แนวโน้มของการพัฒนาอาหารในปัจจุบันและอนาคต
จึงมีทิศทางไปยังการพัฒนานวัตกรรมอาหารในกลุ่มอาหาร
เสริมสุขภาพในรูปแบบของ “อาหารฟังก์ช่ัน” (Functional 

Foods) หมายถึง อาหารที่เป็นมากกว่าอาหาร โดยเป็นการ
รับประทานเพื่อช่วยในเรื่องของสุขภาพและให้ผลดีต่อระบบ
การท างานของร่างกาย เช่น การป้องกันโรค เพิ่มภูมิคุ้มกัน 
ชะลอความเสื่อมของเซลล์ในอวัยวะต่างๆและส่งเสริม
สุขภาพ (SME.ช้ีช่องรวย,2558)1  ท าให้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์
อาหาร/ขนมและเครื่องดื่ม จะนิยมน าส่วนผสมจากพืชพรรณ
ธรรมชาติมาใช้แทนสารเคมีสังเคราะห์ชนิดต่างๆ เช่น การใช้
สีหรือกลิ่นสังเคราะห์ เป็นต้น โดยข้อมูลจากองค์การอนามัย
โล ก (ส า นั ก ง าน ก อ งทุ น ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง เส ริ ม
สุขภาพ,2557)2  ยังมีการระบุว่า ตลอดช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่าน
มา กลุ่มโรค NCDs (โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง) เป็นสาเหตุการตาย
อันดับหนึ่งของคนไทย โดยมีคนไทยป่วยเป็นโรค NCDs ถึง 
14 ล้านคน เสียชีวิตปีละกว่า 300,000 คน และคาดว่ามี
แนวโน้มที่จะเพิ่มมากข้ึนในทุกๆปี  โดยโรคนี้มีสาเหตุมาจาก
พฤติกรรมการใช้ชีวิตแบบผิดๆ กินอาหารไม่ถูกหลัก
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โภชนาการ ไม่ออกก าลังกาย การจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้
ห่างไกลจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ควรป้องกันไม่ให้มีความ
เสี่ยงในทุกๆ โรค และสิ่งส าคัญคือ ‘ความสมดุล’ ในการ
รับประทาน ด้วยวิธีการ “กินอย่างฉลาด” เพื่อต้านทานโรค
ต่างๆ  ข้อส าคัญอีกประการหนึ่งคือ กระทรวงสาธารณสุข 
(ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ,2557)3  

ได้มีการเปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้สูงอายุในไทยเพิ่มขึ้นปีละ 5 
แสนคน และในปี  2568 ประเทศไทยก็จะก้าวสู่สั งคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ หมายถึง ทุกๆประชากร 5 คนจะมี
ผู้สูงอายุ 1 คน ซึ่งนั้นก็หมายความว่า ความต้องการด้าน
อาหารหรือขนมเพื่อสุขภาพก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน   

 ขนมเพื่อสุขภาพ (Healthy Dessert) จึงได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก เพราะด้วยวิถีการด ารง ชีวิตที่ผู้คนหันมา
ใส่ใจสุขภาพและรูปร่างมากขึ้น โดยขนมเพื่อสุขภาพนั้นเป็น
ขนมที่อุดมไปด้วยคุณประโยชน์ที่เน้นการปรุงแต่งจากสาร
สังเคราะห์ต่างๆให้น้อยที่สุด ทั้งยังมีปริมาณไขมัน น้ าตาล
และโซเดียมที่ต่ า แต่มีไฟเบอร์และโปรตีนสูง โดยที่รูปลักษณ์
ภายนอกของขนมนั้นยังคงมีความคล้ายคลึงกับขนมทั่วๆไปที่
ไม่ ได้เน้นสุขภาพ ด้วยกระแสการรับประทานขนมเพื่อ
สุขภาพที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นท าให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ขนมหรือเบเกอรี่หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการ
ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ตอบสนองต่อกลุ่มลูกค้าที่ยังคง
ต้องการรับประทานขนมหรือเบเกอรี่แต่ต้องการหลีกเลี่ยง
ปริมาณไขมัน น้ าตาล หรือโซเดียมที่อยู่ในขนมประเภทนี้ให้
มากที่ สุ ด  เพื่ อ เป็ นทางเลื อกที่ ดี ต่ อสุ ขภาพ (Healthy 
Choice) อาทิเช่น  ร้านโดนัทช่ือดังอย่าง Mister Donut ได้
มีการวางจ าหน่ายโดนัทชนิดใหม่ที่มีการใช้ธัญพืชชนิดต่างๆ
ผสมลงไปในแป้งเพื่อเพิ่มคุณประโยชน์ทางสารอาหาร ทั้งยัง
ลดปริมาณน้ าตาลลงถึง 25% หรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้า
รายใหญ่อย่าง Tesco Lotus ก็ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใน
แผนกเบเกอรี่ ภายใต้แนวคิด Healthy@Heart โดยการปรับ
สูตรขนมทุกประเภทให้ปราศจากไขมันทรานส์ ที่ เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  
 ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นับว่าเป็นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดในภาคใต้และยังเป็นศูนย์กลางทางการค้า คมนาคม 
รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี เสน่ห์และสามารถดึงดูด

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นจ านวนมาก จึง
ท าให้อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เต็มไปด้ วยร้านค้า
ประเภท ร้านอาหาร และร้านกาแฟ/ขนม เป็นจ านวนมาก
เพื่อรองรับผู้คนและนักท่องเที่ยว แต่ร้านขนมเพื่อสุขภาพใน
อ าเภอหาดใหญ่นั้นยังมีจ านวนน้อยมากเมื่อเทียบกับสัดส่วน
ของร้านขนม/เบเกอรี่ทั่วๆไปซึ่งอาจไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บ ริ โภคได้อย่ างครบถ้วนมากนั ก  
ผู้ประกอบการร้านขนม/เบเกอรี่จึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณ ฑ์ และการด า เนินงานให้
สอดคล้องกับความนิยมและพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า
ในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างต่อเนื่อง โดยวัญวิริญจ์ แจ้ง
พลอย และ วิโรจน์ เจษฏาลักษณ์ (2559)4 ได้กล่าวว่า ใน
ด้านการน าเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการที่ดีนั้นจะต้องเน้น
การสร้างสรรค์และน าเสนอไอเดียใหม่ๆที่มีความโดดเด่นกว่า
คู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยผู้ประกอบการนั้น
จ าเป็นต้องมีความพิถีพิถันในเรื่องรูปแบบและลักษณะการ
ด าเนินธุรกิจให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น   
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือก
ซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา โดยข้อมูลทีไ่ด้จากการวิจัยทั้งในด้านปัจจัยส่วนบุคคล
พฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพ และปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง/
พัฒนาธุรกิจขนมเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับกลยุทธ์ที่วางไว้
และตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากท่ีสุด เพราะปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดนั้นเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่
ผู้ประกอบการสามารถควบคุมได้  ทั้งยังสามารถสร้างความ
แตกต่างและความโดดเด่นให้เกิดขึ้นเหนือกว่าคู่แข่งในธุรกิจ
เดียวกันต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล

และพฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคใน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  

2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
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3. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามพฤติกรรมการบริโภค
ขนมเพื่อสุขภาพ  

3. สมมติฐานของการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม 

การบริโภคขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  

2. ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกันมีปัจจัย 
ส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อ
สุขภาพแตกต่างกัน 

3. ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพ
แตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
1. เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจของผู้ประกอบการ

ขนมเพื่อสุขภาพ 
2. ผู้ประกอบการธุรกิจขนมเพื่อสุขภาพสามารถ 

วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมทั้งก าหนดแผน
กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค 

5. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ได้แก่  กลุ่มผู้บริโภคขนม

เพื่อสุขภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งไม่ทราบ
จ านวนที่แน่นอน 

กลุ่มตัวอย่าง (Sampling)  ได้แก่  กลุ่มผู้บริโภคขนม
เพื่อสุขภาพในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ านวน 400 
คน ซึ่งได้จากการค านวณโดยใช้สูตรทางสถิติของคอแครน   
(ศิริชัย พงษ์วิชัย. 2553 : 43 ; อ้างอิงจาก Cocharn. 1997 : 
66)5 โดยวิธีการสุ่ มตั วอย่ างแบบบั งเอิญ  (Accidental 
Sampling) 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
สายพิณ  วิศัลยางกู ร  (2554 : บทคัดย่อ )6 ศึกษา

พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคนวัย

ท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า 1)ระดับความส าคัญของ
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตาม 
ล าดับ คือ ด้านช่องทางการจ าหน่าย เน้นความสะดวกในการ
หาซื้อ, ด้านราคา เน้นราคาเหมาะสมกบคุณภาพ , ด้าน
ส่งเสริมการตลาด เน้นให้มีพนักงานขายให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ และด้านผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพของผลิตภัณฑ์  2)
พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารเพื่อสุขภาพเพราะ
อยากมีสุขภาพดี, ส่วนใหญ่ซื้อเพื่อบริโภคเอง, สถานที่ซื้อคือ
ห้างสรรพสินค้า และจะซื้อเป็นประจ า จะซื้อใหม่เมื่อของเดิม
หมด โดยเลือกผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดิมที่เคยซื้อ เลือกแหล่งผลิต
ในประเทศ และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้งมากกว่า 500 บาท 

ปิ ย ะ พ ร  มิ ต รภ าน น ท์   (2558 : 1258)7 ศึ ก ษ า
พฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้ บริโภคในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์พบว่า 1)ผู้บริโภค
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 - 40 ปี สถานภาพ
โสด  ระดับการศึ กษาปริญ ญ าตรี  อาชีพข้ าราชการ /
รัฐวิสาหกิจ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 - 20,000 บาท  2)
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อคือ ตัวเอง โดยค้นหาแหล่งข้อมูล
จากโฆษณาในอินเทอร์เน็ต มีพฤติกรรมรับประทานอาหารเจ
เป็นประจ า บริโภคในช่วงเย็น ซึ่งบริโภคบ่อยถึง 2 - 3 วันต่อ
ครั้ง สถานที่ซื้อคือ ห้างสรรพสินค้า เหตุผลที่เลือกซื้อเพื่อ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยคิดว่าประโยชน์ที่จะได้รับคือ การ
ลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง 3)ปัจจัยด้านส่วนผสมทางการ 
ตลาดที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อ
สุขภาพในด้านผลิตภัณฑ์ให้ความส าคัญมากที่สุดคือ เรื่อง
รสชาติอาหารเพื่อสุขภาพ , ด้านการส่งเสริมการตลาดให้
ความส าคัญมากที่สุดคือ เรื่องมารยาทและอัธยาศัยของ
พนักงาน, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ความส าคัญมาก
ที่สุดคือ เรื่องหาซื้อง่ายได้ทุกที่ทุกเวลา, ด้านราคาให้ความ 
ส าคัญมากท่ีสุดคือ เรื่องราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

มนธนัช ลีวัฒนา (2558 : บทคัดย่อ)8 ศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคขนมเพื่อสุขภาพของผู้ต้องการควบคุมน้ าหนัก  
พบว่า 1)ผู้ให้ข้อมูลหลักจะมีแรงจูงใจเริ่มแรกในการบริโภค
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ขนมเพื่อสุขภาพคือ แรงจูงใจภายในตนเองที่ต้องการควบคุม
น้ าหนัก ส่วนแรงจูงใจภายนอกจะมาจากคนรอบข้าง สื่อ
ออนไลน์ คนรอบข้างหรือคนรู้จัก เป็นต้น  2)พฤติกรรมการ
บริโภคขนมเพื่อสุขภาพ ผู้ให้ข้อมูลจะมีการเลือกผลิตภัณฑ์ที่
มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากท่ีสุด โดยผลิตภัณฑ์นั้น
จะมีราคาที่ผู้ให้ข้อมูลคิดแล้วว่าเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์
และสามารถยอมรับได้ และซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่อง  ทาง
ออนไลน์เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
อย่างรวดเร็วและยังสะดวกสบายในการเลือกซื้อ 

7. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการบริโภคขนม

เพื่อสุขภาพ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และร้อยละ 

2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือก
ซื้อขนมเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   

3.การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสว่นบุคคลและ
พฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดย
การทดสอบค่า Chi-square     

4.การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยสว่นประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้ 
บริโภค จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ
บริโภคขนมเพื่อสุขภาพด้วยการวิเคราะห์ t-test และ F-test  

9. ผลการวิจัย 
9.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของ

ผู้บริโภค พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 85.50) มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี (ร้อยละ 58.80)  
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 74.30)  มีอาชีพเป็น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 27.30) มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 15,000 - 25,000 บาท (ร้อยละ 
47.80) มีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.50 – 22.90 (ปกติ/
รูปร่างสมส่วน) (ร้อยละ 64.30) และไม่มีโรคประจ าตัว (ร้อย
ละ 94.80) 

9.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคขนม
เพ่ือสุขภาพ พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผล
ในการเลือกซื้อคือ ต้องการมีสุขภาพท่ีดี (ร้อยละ 56.00)  ผู้ที่
มี อิทธิพล ในการเลือกซื้ อคื อ  ตน เอง (ร้อยละ 71.00)  
ประเภทขนมเพื่อสุขภาพที่ เลือกซื้อคือ เบเกอรี่ (ร้อยละ 
75.30)  สื่อโฆษณาที่ช่วยในการเลือกซื้อคือ อินเทอร์เน็ต 
(ร้อยละ 83.20)   สถานที่ซื้อคือ ร้านขนมเพื่อสุขภาพ/
ร้านอาหาร (ร้อยละ 57.30)   ความถี่ในการเลือกซื้อคือ 2-3 
ครั้ง/สัปดาห์  (ร้อยละ 54.30)  และค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อ
แต่ละครั้งคือ 100 – 300 บาท/ครั้ง (ร้อยละ 50.30) 

9.3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภค 
  

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-  เพศ 
-  อาย ุ
- การศึกษา 
-  อาชีพ 
-  รายได ้
- ค่าดัชนีมวลกาย 
- โรคประจ าตัว 

ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจ
เลือกซื้อ 
-  ผลิตภัณฑ์     
-  ราคา 
-  สถานที่/ช่องทางการจัด
จ าหน่าย   
-  การส่งเสริมการตลาด 
 

พฤติกรรมการบริโภค
ขนมเพื่อสุขภาพ 
- เหตุผลในการเลือกซ้ือ 
- ผู้ที่มีอิทธพิลในการ
เลือกซ้ือ 
- ประเภทขนมที่เลือกซ้ือ 
- สื่อโฆษณาที่ช่วยในการ
เลือกซ้ือ 
- สถานที่ซ้ือ 
- ความถี่ในการเลือกซ้ือ 
- ค่าใช้จ่ายในการเลือก
ซ้ือแต่ละคร้ัง 
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 ตารางที่ 1 ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือก
ซ้ือขนมเพื่อสุขภาพ ในภาพรวม 

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจเลือกซ้ือขนมเพื่อ

สุขภาพ ในภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

 

1. ด้านผลิตภัณฑ์  
2. ด้านราคา  
3. ด้านสถานที่/ช่องทางการจัด
จ าหน่าย  
4. ด้านการส่งเสริมการตลาด  

4.25 
4.21 
4.08 

 
4.19 

0.35 
0.49 
0.42 

 
0.53 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
 

มาก 
โดยรวม 4.14 0.54 มาก 

และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
 ด้านผลิตภัณฑ์ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.25) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับเรื่อง
คุณภาพ ความสะอาด และความสดใหม่ของวัตถุดิบมากที่สุด 
รองลงมาคือ ปราศจากวัตถุกันเสีย มีฉลากแสดงพลังงาน 
คุณค่าทางโภชนาการ และมีฉลากแสดงส่วนประกอบอย่าง
ชัดเจน รสชาติของขนมเพื่อสุขภาพ และขนมช่วยความคุม
น้ าหนัก/ช่วยป้องกันโรค ตามล าดับ ทั้งนี้ผู้บริโภคให้ความ 
ส าคัญเรื่องความหลากหลายของขนมเพื่อสุขภาพในระดับ
มาก และได้ให้ความส าคัญเรื่องบรรจุภัณฑ์มีความสวยงามใน
ระดับปานกลาง 

ด้านราคา อยู่ ในระดับมากที่ สุด  ( x =4.21) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับเรื่อง
ราคาเหมาะสมกับประโยชน์ทางสุขภาพ มากท่ีสุด รองลงมา
คือเรื่องราคาเหมาะสมกับคุณภาพของขนมเพื่อสุขภาพและมี
การติดป้ายราคาอย่างชัดเจน ตามล าดับ ทั้งนี้ผู้บริโภคได้ให้
ความส าคัญในระดับมากเรื่องราคาเหมาะสมกับปริมาณและ
เรื่องราคาเป็นไปตามมาตรฐานของท้องตลาด ตามล าดับ   

ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่าย อยู่ในระดับ
มาก ( x =4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับเรื่องการมีขนมเพื่อสุขภาพวางจ าหน่ายที่
ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าปลีกทั่วไป มากที่สุด รองลงมาคือ
เรื่องการสามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทาง เช่น อินเทอร์เน็ต
และโทรศัพท์ ตามล าดับ ทั้งนี้ผู้บริโภคได้ให้ความส าคัญใน
ระดับมากเรื่องมีร้านขนมเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีวาง

จ าหน่ายในร้านค้าที่อยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีบริการส่งถึงที่ หา
ซื้อง่ายทุกที่ทุกเวลา  การเดินทางสะดวก มีที่จอดรถไว้
บริการ ตามล าดับ   
 ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในระดับมาก ( x = 
4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคัญ
กับเรื่องมีการให้ข้อมูลด้านประโยชน์ของขนมเพื่อสุขภาพ 
มากที่สุด รองลงมาคือเรื่องมีขนมทดลองให้ชิมก่อนซื้อ และมี
โปรโมช่ันลดราคาหรอืของแถม ตามล าดับ ทั้งนี้ผู้บริโภคได้ให้
ความส าคัญในระดับมากเรื่องมีระบบการสมาชิกเพื่อรับสิทธิ
พิ เศษ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ  เช่น โทรทัศน์  วิทยุ 
หนังสือพิมพ์และอินเทอร์เน็ต และพนักงานขายมีมารยาท 
อัธยาศัยดีและแนะน าสินค้า ตามล าดับ   
 9.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค พบว่า 
 ตารางที่  2 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค 

พฤติกรรม
การบริโภค
ขนมเพื่อ
สุขภาพ 

ปัจจัยสว่นบุคคล 

เพศ อาย ุ การ 
ศึกษา 

อาชีพ รายได้ ค่า 
BMI 

โรค
ประ
จ าตัว 

เหตุผลใน
การซ้ือ 

       

ผู้มีอิทธิพล
ในการซ้ือ 

       

ประเภท
ขนมเพื่อ
สุขภาพ 

       

สื่อโฆษณา        
สถานที่ซ้ือ        
ความถี ่        
ค่าใช้จ่าย
แต่ละครั้ง 

       

 จากตารางที่  2 พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มี
อิทธิพลในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ สื่อโฆษณาที่ช่วยใน
การเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ  และสถานที่ซื้อขนมเพื่อ
สุขภาพ 
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อายุมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อขนม
เพื่อสุขภาพ สื่อโฆษณาที่ช่วยในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ 
สถานที่ซื้อขนมเพื่อสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อ
ขนมเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง 

การศึกษามีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซื้อ ผู้ที่
มีอิทธิพลในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ  สื่อโฆษณาที่ช่วย
ในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ความถี่ในการเลือกซื้อขนม
เพื่อสุขภาพ และค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแต่
ละครั้ง 

อาชีพมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อ
ขนมเพื่อสุขภาพ สถานที่ซื้อขนมเพื่อสุขภาพ และค่าใช้จ่าย
ในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอิทธิพลใน
การเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ประเภทของขนมเพื่อสุขภาพ 
สื่อโฆษณาที่ช่วยในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ และค่าใช้ 
จ่ายในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง 

ค่าดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือก
ซื้อ ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ประเภท
ของขนมเพื่อสุขภาพ  ความถี่ในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ 
และค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง 

โรคประจ าตัวมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอิทธิพลในการ
เลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ และสถานท่ีซื้อขนมเพื่อสุขภาพ  

สมมติฐานข้อที่ 2 ผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลแตก ต่างกัน
มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ขนมเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน  สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้  
 ตารางที่ 3 สรุปการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือขนมเพื่อสุขภาพ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

ปัจจัยสว่น
บุคคล 

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 
ด้าน

ผลิตภัณฑ์ 
ด้าน
ราคา 

ด้าน
สถานที่ 

ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

เพศ     
อาย ุ     
การศึกษา     
อาชีพ     
 
 

ตารางที่ 3 (ต่อ) 
ปัจจัยสว่น

บุคคล 
ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 

ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ด้าน
ราคา 

ด้าน
สถานที่ 

ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

รายได้     
ค่า BMI     
โรค
ประจ าตัว 

    

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า เพศต่างกันมีการตัดสินใจเลือก
ซื้อขนมเพื่อสุขภาพในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

อายุต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพด้าน
ราคา ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน 

การศึกษาต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อ
สุขภาพ ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน 

อาชีพต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ
ด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน   

รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อขนม
เพื่อสุขภาพด้านสถานท่ี/ช่องทางการจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน 

ค่าดัชนีมวลกายต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อ
สุขภาพ ด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริมการตลาด แตก 
ต่างกัน 

โรคประจ าตัวต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อ
สุขภาพในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานข้อที่ 3 ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อ
สุขภาพแตกต่างกันมีปัจจัยส่วนประสมทางการ ตลาดในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน  
 ตารางที่ 4 สรุปการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ในการตัดสินใจเลือกซ้ือขนมเพื่อสุขภาพ จ าแนกตามพฤติกรรมการ
บริโภคขนมเพื่อสุขภาพ 

พฤติกรรมการ
บริโภคขนมเพื่อ

สุขภาพ 

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 

ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ด้าน
ราคา 

ด้าน
สถานที่ 

ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

เหตุผลในการซ้ือ     
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
พฤติกรรม
การบริโภค
ขนมเพื่อ
สุขภาพ 

ปัจจัยสว่นประสมทางการตลาด 
ด้าน

ผลิตภัณฑ์ 
ด้าน
ราคา 

ด้าน
สถานที่ 

ด้านการส่งเสริม
ทางการตลาด 

ผู้มีอิทธิพล
ในการซ้ือ 

    

ประเภท
ขนมเพื่อ
สุขภาพ 

    

สื่อโฆษณา     
สถานที่ซ้ือ     
ความถี ่     
ค่าใช้จ่าย
แต่ละครั้ง 

    

 
 จากตารางที่  4 พบว่า ผู้ที่มี เหตุผลในการเลือกซื้อ
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน 
 ผู้ที่มีอิทธิพลในการเลือกซื้อแตกต่างกันมีการตัดสินใจ
เลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 ผู้ที่เลือกซื้อประเภทของขนมเพื่อสุขภาพแตกต่างกันมี
การตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ด้านสถานที่/ช่องทาง 
การจัดจ าหน่าย แตกต่างกัน 
 สื่อโฆษณาที่ ช่วยในการเลือกซื้อแตกต่างกันมีการ
ตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ด้านสถานที่/ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย แตกต่างกัน 
 สถานที่ซื้อแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อ
สุขภาพ ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 ความถี่ในการเลือกซื้อแตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือก
ซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ในทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
 ค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแต่ละครั้ง
แตกต่างกันมีการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านการส่งเสริมการตลาด แตกต่างกัน 

10. อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาในครั้งนี้ มีประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัย

น ามาอภิปรายผล ซึ่งได้น าเสนอตามล าดับ ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อ 
สุขภาพของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลในการเลือก
ซื้อขนมเพื่อสุขภาพ  ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการมีสุขภาพที่
ดี มากที่สุด รองลงมาคือ ต้องการควบคุม/ลดน้ าหนัก และ
อื่นๆ ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สายพิณ วิศัล
ยางกูร (2554: บทคัดย่อ) ทีไ่ด้ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานคร
พบว่า ปัจจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อในด้านเหตุผลในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการมี
สุขภาพดี มากที่สุด รองลงมาคือ ซื้อตามกระแส(Trend)  
และน้อยที่สุดคือ ซื้อตามพนักงานแนะน าและบรรจุภัณฑ์
สวย  และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ พรศรี เหล่ารุจิสวัสดิ์ 
(2556: 2)9 ที่ ได้กล่ าวถึ งอาหารเพื่ อสุขภาพไว้ว่า การ
รับประทานอาหารเพื่อสุขภาพน้ันเกิดจากผู้บริโภคที่ท่ีมุ่งเน้น
เป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพท่ีดีและการมีอายุที่ยืนยาว ดังนั้น
จึงต้องการรักษาความสมดุลของอาหารที่รับประทานเข้าไป
และความไม่เป็นโรค  รวมทั้งการส่งผลต่อเนื่องไปยังการมี
สุขภาพจิตที่ดีด้วย ผู้บริโภคเริ่มน าเรื่องการบริโภคอาหาร
และสุขภาพมาเช่ือมโยงกัน เช่น ผู้บริโภคบางคนมองว่าหาก
บริโภคอาหารดีก็จะมีผลดีต่อสุขภาพกายและใจของผู้บริโภค 
ในทางตรงข้ามหากมีการบริโภคไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดโรค
ร้ายต่างๆได้ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรค
อัมพาต เป็นต้น  

2. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ 
เลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในอ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา  ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภคในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความส าคัญ
อยู่ ในระดับมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์  ที่ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับเรื่องคุณภาพ ความสะอาด และสดใหม่ของ
วัตถุดิบมากที่สุด รองลงมาคือ ปราศจากวัตถุกันเสีย มีฉลาก
แสดงพลังงาน คุณค่าทางโภชนาการ และมีฉลากแสดง
ส่วนประกอบอย่างชัดเจน รสชาติของขนมเพื่อสุขภาพ และ
ขนมช่วยความคุมน้ าหนัก/ช่วยป้องกันโรค ตามล าดับ ทั้งนี้
ผู้บริโภคให้ความส าคัญเรื่องความหลากหลายของขนมเพื่อ
สุขภาพในระดับมาก และได้ให้ความส าคัญเรื่องบรรจุภัณฑ์มี
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ความสวยงามในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชลลดา พันธ์ประมูล (2559: 441)10 ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่
มีผลต่อการซื้ออาหารคลีนส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ในระดับมากที่สุด ในเรื่องความ
สดใหม่และความสะอาดของอาหาร เนื่องจากปัจจุบันผู้คน
ส่วนใหญ่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้น ความต้องการใน
อาหารที่มีความสดใหม่และความสะอาดจึงเป็นเรื่องส าคัญ
อย่างยิ่ง เพราะเรื่องของสุขภาพนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญ หากมี
การรับประทานอาหารที่ไม่มีความสดและสะอาด อาจท าให้
เกิดปัญหาโรคต่างๆ ตามมาได้ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ขอ ง ปิ ยะพ ร  มิ ต รภ าน นท์  (2558: 1258) ที่ ได้ ศึ กษ า
พฤติกรรมและปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ
ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์  พบว่า ปัจจัยด้าน
ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อปัจจัยการตัดสินใจเลือก
ซื้ออาหารเพื่อสุขภาพมากที่สุดคือ  ด้านผลิตภัณฑ์ โดยให้
ความส าคัญกับเรื่องรสชาติอาหารเพื่อสุขภาพ รองลงมาคือ 
ด้านการส่งเสริมการตลาดที่ให้ความส าคัญมากที่สุดคือ เรื่อง
มารยาทและอัธยาศัยของพนักงาน  ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่ายให้ความส าคัญมากที่สุดคือ เรื่องหาซื้อง่ายได้ทุกที่ 
ทุกเวลา และด้านราคาให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ เรื่องราคา
มีความเหมาะสมกับคุณภาพ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรม
การบริโภคขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค  ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคขนม
เพื่อสุขภาพ เช่น ปัจจัยส่วนบุคคลด้านค่าดัชนีมวลกายมี
ความสัมพันธ์กับเหตุผลในการเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ ผู้ที่มี
อิทธิพลในการเลือกซื้อ ประเภทของขนมเพื่ อสุขภาพ  
ความถี่ในการเลือกซื้อ และค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้อขนมเพื่อ
สุขภาพแต่ละครั้ง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนธนัช ลี
วัฒนา (2258: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา พฤติกรรมการบริโภค
ขนมเพื่อสุขภาพของผู้ต้องการควบคุมน้ าหนัก พบว่า ผู้ที่
ตัดสินใจบริโภคขนมเพื่อสุขภาพเพื่อควบคุมน้ าหนักนั้นมี
แรงจูงใจภายในที่ เป็นแรงผลักดันเริ่มต้นของการเกิด
พฤติกรรม และความปรารถนาในการควบคุมน้ าหนักของ
ผู้บริโภคคือต้องการที่จะลดปริมาณการรับประทานขนมที่ไม่

มีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยมีแรงกระตุ้นภายในจิตใจของ
ตนเองที่คิดว่าตนเองนั้นมีน้ าหนักและรูปร่างเกินงามยากท่ีจะ
ยอมรับได้ ผู้บริโภคจึงเกิดความต้องการปรับเปลี่ยนตนเองให้
มีรูปร่างที่ดูดีด้วยการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร
เพื่อสุขภาพ โดยเห็นว่าขนมเพื่อสุขภาพนั้นมีแคลอรี่น้อยและ
ไขมันต่ า  

4. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศ
แตกต่างกัน มีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจ
เลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพในทุกด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ จิรพิพัฒนพร และคณะ 
(2560: 1)11 ที่ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจ
ซื้ออาหารคลีนของกลุ่มวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า กลุ่มวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีปัจจัยส่วน
บุคคลทางด้านเพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือนต่างกัน มีกระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารคลีน
ไม่แตกต่างกัน    

5. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดใน
การตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค จ าแนก
ตามพฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพ   ผลการศึกษา
พบว่า  ผู้บริโภคที่มีพฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อสุขภาพใน
ด้านสื่อโฆษณาที่ช่วยในการเลือกซื้อ และด้านค่าใช้จ่ายใน
การเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแต่ละครั้งที่แตกต่างกัน มีการ
ตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ สายพิณ วิศัลยางกูร (2554: บทคัดย่อ) ที่ได้
ศึกษา พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพของคน
วัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ เพื่อสุขภาพของคนวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่แตกต่างกัน  และยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของคอตเลอร์ (Kotler. 2003 อ้างถึงใน อภิวิทย์  ยั่ งยืน
สถาพร. 2558)12 ที่ได้ให้ความหมายของรูปแบบพฤติกรรม
ผู้บริโภค (Consumer Behavior Model) ไว้ว่า พฤติกรรม
ของผู้บริโภคมีจุดเริ่มต้นจากสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ท าให้
เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิด
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ของผู้บริโภค จะเปรียบเสมือนกล่องด าที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่
สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคจะไดรับ
อิทธิพลจากลักษณะต่างๆของผู้บริ โภค แล้วจะมีการ
ตอบสนองของผู้บริโภค (Buyer’s Response) หรือการ
ตัดสินใจของผู้บริโภค (Buyer’s Purchase Decision)     

11. ข้อเสนอแนะ 
11.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ในเชิง

ธุรกิจ 
11.1.1  จ ากผลการศึ กษาข้ อมู ลทั่ ว ไปของ

ผู้บริโภคขนมเพื่อสุขภาพ  พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21 - 30 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 
15,000 - 25,000 บาท มีค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 18.50 – 
22.90 และไม่มีโรคประจ าตัว ดังน้ันผู้ประกอบการธุรกิจขนม
เพื่อสุขภาพ สามารถที่จะน าข้อมูลดังกล่าวไปวางแผนเพื่อ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์  เมื่อพิจารณาจากช่วง
อายุและอาชีพ คือ 21-30 ปี และเป็นข้าราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จะพบว่าผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นวัยท างานตอนต้น ที่
มีรายได้เป็นของตนเอง มีอาชีพที่มั่นคง และมีอ านาจในการ
ตัดสินใจซื้อเนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มีรายได้อยู่ที่ระหว่าง 
15,000-25,000 บาท โดยจากค่าดัชนีมวลกายที่อยู่ระหว่าง 
18.50- 22.90  บ่งบอกว่าผู้บริโภคมีรูปร่างที่สมส่วนและไม่มี
โรคปะจ าตัว  จึงสามารถสรุปได้ว่าผู้บริโภคขนมเพื่อสุขภาพ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่ดูแลตัวเองและรักสุขภาพ และจาก
ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคลข้างต้นผู้บริโภคส่วนใหญ่คือ 
บุคคลในกลุ่ม Generation Y (คนที่ เกิดระหว่างปี 2523-
2540) มักจะใช้อารมณ์เพื่อการเลือกสรรสินค้า สินค้าต้องมี
รูปลักษณ์โดนใจ มีความสวยงามเหมาะกับรปูแบบการใช้ชีวิต 
ผู้ประกอบการอาจจะใช้ STP Model เพื่อเป็นเครื่องมือใน
การวิเคราะห์ข้อมูลในการแบ่งส่วนตลาด   (Segmentation) 
ก าหนดกลุ่มหมาย (Targeting)  และวางต าแหน่งของ
ผลิตภัณฑ์ (Positioning) โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้จะ
ท าให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนทางการตลาดเพื่อให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จได้ อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็
ควรศึกษาถึงความต้องการของผู้บริโภคในกลุ่มอื่นๆเช่นกัน 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้สูงอายุ เนื่องจากในอนาคต

ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2568  จากผล
การศึกษาของส านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่าง
ประเทศ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , 
2557)13 พบว่า โรคเรื้อรังที่พบมากในผู้สูงอายุ คือ ความดัน
โลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วนลงพุง และโรคข้อเสื่อม  ดังนั้น
ผู้บริโภคจะมีการค านึงถึงการดูแลสุขภาพร่างกายในด้านการ
บริโภคเป็นส าคัญมากขึ้น 

11.1.2 จากผลการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ขนมเพื่อสุขภาพ พบว่า ผู้บริโภคมีเหตุผลในการเลือกซื้อขนม
เพื่อสุขภาพคือ ต้องการมีสุขภาพที่ดี โดยส่วนใหญ่จะมีการ
ตัดสินด้วยตนเอง  เลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพประเภทเบเกอรี่
มากที่สุด ส่วนใหญ่จะรับสื่อโฆษณาจากทางอินเทอร์เน็ต  ซื้อ
ขนมเพื่อสุขภาพจาก ร้านขนมเพื่อสุขภาพ/ร้านอาหาร 
ประมาณ 2-3 ครั้ง/สัปดาห์ และมีค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งอยู่
ระหว่าง 100- 300 บาท/ครั้ง ดังนั้น ผู้ประกอบการควรให้
ความส าคัญกับพฤติกรรมในแต่ละด้านของผู้บริโภคอย่างถี่
ถ้วน การที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ เพราะ
ต้องการมีสุขภาพที่ดี จึงจ าเป็นที่ผู้ประกอบการต้องใส่ใจใน
รายละเอียดของวัตถุดิบต่างๆ ส่วนประเภทของขนมเพื่อ
สุขภาพที่ ผู้บริ โภคนิยมเลือกรับประทาน คือ เบเกอรี่ 
ผู้ประกอบการควรจะสร้างสรรค์เบเกอรี่รูปแบบใหม่ๆ เพื่อ
ไม่ให้ผู้บริโภคเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายในการบริโภคขนมเพื่อ
สุขภาพ 

11.1.3 จากผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดในการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพของ
ผู้บริโภค พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์  ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ เรื่อง
คุณภาพ ความสะอาด และสดใหม่ของวัตถุดิบเป็นอันดับแรก  
ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้ความส าคัญกับขั้นตอนในการ
ผลิตขนมเพื่อสุขภาพ และใส่ใจในรายละเอียดของวัตถุดิบ 
ตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี มีความสดใหม่ เพื่อน าไป
สร้างสรรค์เป็นเมนูขนมเพื่อสุขภาพที่ค านึงถึงความสะอาด 
โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีขั้นตอนและกระบวนการการ
ผลิตภายในครัวเรือนยิ่งต้องใส่ใจในขั้นตอนนี้เป็นอย่างมาก 
เช่น การสวมถุงมือ การใส่หมวกคลุมศีรษะ และการใช้ผ้าปิด
ปาก/จมูก เป็นต้น   
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ด้านราคา ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับเรื่องราคาที่
เหมาะสมกับประโยชน์ทางสุขภาพของขนม เป็นอันดับแรก  
ดังนั้นผู้ประกอบการควรให้กับส าคัญกับการตั้ งราคาที่
เหมาะสมกับคุณค่าทางสารอาหารที่ผู้บริโภคจะได้รับ โดย
อาจจะใช้กลยุทธ์ราคาชุด (Product Set Pricing) คือการน า
ขนมมาก กว่า 1 ชนิดมาจัดเป็นชุดและใช้ช่ือเรียกที่บ่งบอก
ถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ เช่น ชุดลดน้ าหนัก ชุดสร้าง
กล้ามเนื้อ ชุดดูแลระบบขับถ่าย ฯลฯ โดยข้อส าคัญคือการตั้ง
ราคารวมของแต่ละชุดนั้นจะต้องต่ ากว่าราคาปกติของสินค้า
แต่ละชนิดมารวมกัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าใน
ปริมาณมากข้ึน อย่างไรก็ตาม จากข้อเสนอแนะของผู้บริโภค
ในข้างต้น จะพบว่า ปัญหาทางด้านราคาของขนมเพื่อสุขภาพ
คือ มีราคาที่แพงจนเกินไป ผู้ประกอบการจึงต้องค านึงใน
ปัจจัยด้านราคาเป็นอันดับต้นๆ ถึงแม้ว่ากลุ่มผู้บริโภคจะ
ต้องการดูแลสุขภาพมากเพียงใด แต่ขนมก็เป็นเพียงอาหาร
มื้อรองหรืออาหารว่างที่ผู้บริโภคสามารถเลือกได้ว่าจะบริโภค
มากหรือน้อย  และบริโภคหรือไม่บริโภค การตั้งราคาของ
ขนมเพื่อสุขภาพจึงไม่ควรสวนทางกับสภาพทางเศรษฐกิจใน
ช่วงเวลาดังกล่าว  

ด้านสถานที่/ช่องทางการจัดจ าหน่าย  ผู้บริโภคให้
ความส าคัญกับเรื่องการมีขนมเพื่อสุขภาพวางจ าหน่ายที่
ห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าปลีกทั่วไป  เป็นอันดับแรก ดังนั้น
ผู้ประกอบการควรให้กับการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภค
ในแต่ละพื้นที่ โดยการจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค โดยเฉพาะผู้บริโภคที่อยู่บริเวณชาญเมือง การ
เดินทางมายังห้างสรรพสินค้าที่อยู่ในตัวเมืองอาจมีความไม่
สะดวกที่ผู้บริโภคจะซื้อสินค้า ทั้งนี้ผู้ประกอบการจึงควร
วิเคราะห์ถึงลักษณะและความต้องการผู้บริโภคว่าเป็นแบบใด 
เพื่อก าหนดลักษณะสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่จะน าไปวาง
จ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า/ร้านค้าปลีกทั่วไป และการที่
ผู้ประกอบการจะก าหนดกลยุทธ์การกระจายสินค้าไปยัง
สถานที่หรือช่องทางต่างๆ แน่นอนว่ามีปัจจัยภายนอก
บางอย่างที่ ไม่สามารถควบคุมได้  จึ งจ าเป็นอย่างยิ่ งที่
ผู้ประกอบการจะต้องวางแผนในเรื่องนี้อย่างถ่ีถ้วน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคให้ความส าคัญกับ
เรื่องมีการให้ข้อมูลด้านประโยชน์ของขนมเพื่อสุขภาพ เป็น

อันดับแรก โดยในปัจจุบันนี้ขนมเพื่อสุขภาพมีหลากหลาย
ประเภท และมีความแตกต่างในด้านรูปลักษณ์ของสินค้ามาก
ขึ้น ในสินค้าบางชนิดผู้บริโภคอาจเกิดความไม่เข้าใจและ
สั บ สนถึ งคุณ ป ะ โยชน์ ขอ งขน ม เพื่ อ สุ ขภ าพ  ดั งนั้ น
ผู้ประกอบการจึงจ าเป็นต้องมีวิธีการในการสื่อสารข้อมูลของ
ขนมเพื่อสุขภาพไปยังผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
แ ม่ น ย า  อ าทิ เ ช่ น  ก า ร เขี ย น ค อ น เท น ต์  (Content 
Marketing) แนะน าข้อมูลด้ านประโยชน์ของขนมเพื่ อ
สุขภาพแต่ละชนิดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย  โดยคอนเทนต์
ดังกล่าวจะต้องมีแตกต่าง ไม่ซ้ าใคร ข้อส าคัญคือความ
น่าเช่ือถือ มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง  
รวมทั้งการคัดเลือกและฝึกฝนพนักงานให้มีความรู้และ
ความสามารถในการแนะน าสินค้าได้หรือสามารถถ่ายทอด
ข้อมูลต่างๆให้กับผู้บริโภคได้ดี  

11.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
11.2.1 ควรท าการศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ เพื่อ

ศึกษาความแตกต่างของผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่  เช่น ใน
ภาคใต้หรือท่ัวประเทศ 

11.2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่นๆที่ เกี่ยวข้องกับ
ปัจจัยการตัดสินใจเลือกซื้อขนมเพื่อสุขภาพ เช่น ตัวแปรที่
เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น    

เอกสารอ้างอิง 
[1]  SME ช้ีช่องรวย. 2558, Health Focus ยุคนี้ต้องขาย

สุ ขภ าพ , ข้ อมู ล จาก  http://www.xn--72cfa1hey 
3b0dtji.com/content/1610. (วันที่สืบค้นข้อมูล 10 
สิงหาคม 2560). 

[2] ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2557, 
เลือก “กินดี” ชีวิตห่ างไกลโรค NCDs, ข้อมูลจาก 
http://www.thaihealth.or.th/microsite/ content/ 
5/ ncds/ 181/24273. (วันที่สืบค้นข้อมูล 23 มิถุนายน 
2561).  

[3] ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 2557, 
ปี 68 ไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์, ข้อมูลจาก 
http://www.thaihealth.or.th/Content/23525.htm
l. (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 5 สิงหาคม 2561).  

[4] วัญวิริญจ์ แจ้งพลอย และวิโรจน์ เจษฏาลักษณ์. 2559. 

636

http://www.thaihealth.or.th/microsite/%20content/%205/%20ncds/%20181/24273
http://www.thaihealth.or.th/microsite/%20content/%205/%20ncds/%20181/24273
http://www.thaihealth.or.th/Content/23525.html
http://www.thaihealth.or.th/Content/23525.html


                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการ
ด าเนินธุรกิจร้านกาแฟของผู้ประกอบการรายย่อย ในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี , มหาวิทยาลัยศิลปากร , 
นครปฐม. 

[5] ศิริชัย พงษ์วิชัย.  (2553). การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
ด้วยคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

[6] สายพิณ วิศัลยางกูร . 2554. พฤติกรรมการเลือกซื้อ
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ สุ ข ภ า พ ข อ ง ค น วั ย ท า ง า น ใน
กรุงเทพมหานคร, มหาวิทยาลัยรังสิต, ปทุมธาน.ี 

[7] ปิยะพร มิตรภานนท์. 2558. “พฤติกรรมและปัจจัยการ
ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค ในเขต
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์” , น. 1258.  ในการประชุม
วิชาการทางธุ รกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ 
ระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2558. วันที่ 19-20 
กันยายน 2558 ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น . ข อ น แ ก่ น  :  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

[8] มนธนัช ลีวัฒนา. 2558. พฤติกรรมการบริโภคขนมเพื่อ
สุขภาพของผู้ต้องการควบคุมน้ าหนัก , มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, นครปฐม. 

[9] พรศรี  เหล่ ารุ จิ ส วัสดิ์ . 2556. อาหารเพื่ อสุ ขภ าพ 
(Healthy Food), น. 2. ในรายงานการประชุมวิชาการ
เกษตร ครั้งท่ี 14 มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น. 

[10] ชลลดา พันธ์ประมูล . 2559. ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อ
อาหารคลีนส าเร็จรูปของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
, น. 441. ในรายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้าน
บริหารธุรกิจราชมงคลพระนคร และการน าเสนอ
ผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร, กรุงเทพฯ. 

[11] กนกวรรณ จิรพิพัฒนพร พันธ์พิศุทธิ์ โชติพงศ์ และพร
ณรงค์ พีระณรงค์. 2560. ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของกลุ่มวัยท างานในเขต
กรุงเทพมหานคร, วารสารวิทยาการจัดการปริทัศน์. ปี
ที1่9 ฉบับท่ี 1, หน้า 1.  

 [12] อภิวิทย์ ยั่งยืนสถาพร. 2558. พฤติกรรมผู้บริโภคที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้ห้องบันทึกเสียงสร้างมูลค่า ส าหรับ

มัลติมี เดี ยและงานตัดต่อ , มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ , 
ปทุมธาน.ี    

[13] ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. 
2557, ปี 68 ไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ , 
ข้อมูลจาก  http://www.thaihealth.or.th/Content/ 
2352520.html. (วันที่ สื บค้นข้อมู ล  19 พฤษภาคม 
2561). 

 
  

637



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
Creativity Capabilities of Tourism Business in Thailand 

 
จารุพร มีทรัพย์ทอง1* 

1สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
*E-mail: jaruporn.mee@lru.ac.th 

 

Jaruporn Meesuptong1* 

1Department of Marketing, Faculty of Management Science, Loei Rajabhat University  
*E-mail: jaruporn.mee@lru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลที่มีต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยอัน
ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์เชิงรุก ความรู้ทางการตลาด และความสามารถในการปรับตัวทางการตลาด เป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสานในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณน าการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากรในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศ
ไทย จ านวน 11,347 บริษัท มีความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 0.963 เก็บรวบรวมข้อมูลปริมาณจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400  
บริษัท  โดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ หลังจากนั้นใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อมายืนยัน
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ แหล่งข้อมูลคือผู้บริหารของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
ประเภทรายการน าเที่ยวจ านวน 6 คน ด้วยการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงและใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ความสัมพันธ์ภายในที่มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุดต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยว (Y) นั้น 
เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรความสามารถในการปรับตัวทางการตลาด (x3) เท่ากับ 0.461 เมื่อวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
โดยวิธี Enter พบว่าปัจจัยวิสัยทัศน์เชิงรุก ความรู้ทางการตลาด ความสามารถในการปรับตัวทางการตลาด ส่งผลทางบวกต่อ

ความสามารถด้านความคิดสรา้งสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยว มีค่าβ  เท่ากับ 0.115, 0.281 และ 0.461 ตามล าดับ อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยสามารถพยากรณ์ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวได้ร้อยละ 55.9 ส่วน
ผลการวิจัยคุณภาพ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิง
ปริมาณทุกประเด็น 
 

ค าหลัก  ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ธุรกิจน าเที่ยว  
 

Abstract 
This study aimed at exploring the factors affecting creativity capability of tour operators in Thailand which 
consisted of proactive vision, marketing knowledge, and marketing adaptation capability. A mixed 
methodology was applied where a qualitative method was used to clarify the quantitative results. The 
quantitative data were gathered from 400 tour operators out of 11,347 sampled with a multi-stage sampling 
technique by a 0.963 reliability questionnaire and were analyzed by a multiple regression statistic with Enter 
method. The qualitative data were collected with an in-depth interview with 6 entrepreneurs obtained 
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Thailand Tourism Awards in itinerary category by purposive sampling and were analysed with content 
analysis. The results revealed that the proactive vision, marketing knowledge, and marketing adaptiveness 

positively affected towards creativity capability of tour operators with β  = 0.115, 0.281 and 0.461 
respectively; whilst, a forecast of creativity capability was at 55.9 percent with 0.05 statistical significance. 
The qualitative results supported the quantitative outcomes in all aspects. 
 

Keywords:  creativity capability, tourism business 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสถานการณ์การแข่งขันรุนแรงอันเนื่องจากการเปิด
เสรีด้านบริการของอาเซียน และการเข้ามาลงทุนของบริษัท
ข้ามชาติ ความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว การ
เคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรี รวมถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว เช่น โรคระบาด ความไม่มั่นคง 
ท าให้สถานการณ์การท่องเที่ยวในปัจจุบันอยู่บนความไม่
แน่นอน สอดคล้องกับการศึกษาผลกระทบของการเปิดเสรใีน
อุตสาหกรรมการบริการของอาเซียน พบว่าสาขาท่องเที่ยว 
เป็น 1 ใน 12 สาขา ที่ได้รับผลกระทบและท าให้ธุรกิจน า
เที่ยวได้รับผลกระทบตามไปด้วย อาทิ ด้านมัคคุเทศก์ ด้าน
นักท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยว ด้านผู้ประกอบการ 
และด้านรัฐ นอกจากนี้การค้าเสรีด้านบริการท าให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้จึงจ าเป็นต้อง
พัฒนาความรู้และความสามารถของตนเพื่อให้เกิดความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน (พีรยุทธ์  พัฒน์ธนญานนท์, 2558: 
48) กระบวนการเดินทางเข้าประเทศต่าง ๆ สามารถเดินทาง
ไปมาได้ง่ายขึ้น อันเนื่องมาจากการยกเว้นการท าวีซ่าเข้า
ประเทศ รวมถึงสื่อออนไลน์ทั้งในรูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ 
สื่อค้นหา สื่อแอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์การใช้งานเฉพาะ  เป็น
ผลให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวได้อย่าง
รวดเร็ว และน าไปสู่การจัดการเส้นทางการเดินทางท่องเที่ยว
ด้วยตนเอง รวมถึงกลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยวของแต่
ละประเทศ ที่จะท าให้นักท่องเที่ยวมีความต้องการอยาก
เดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลต่อบรรยากาศการแข่งขัน
ของธุรกิจน าเที่ยวให้มีการแข่งขันที่รุนแรง การศึกษาวิจัยใน
อดีตพบว่าการมีผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว (Package Tour) ที่

แปลกใหม่ เป็นสิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเลือกใช้บริการ 
(อัจฉริยา  สุขประเสริฐและรวิดา วิรัยกิจจา , 2550 : 101) 
ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่แปลกใหม่จ าเป็นต้อง
อาศัยความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์มาช่วยสนับสนุน
การด าเนินงานของธุรกิจน าเที่ยว เพื่อรับมือกับสถานการณ์
ดังกล่าว เนื่องจากโปรแกรมการน าเที่ยวเป็นเครื่องมือส าคัญ
ของการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจน าเที่ยว และการกระจาย
รายได้ไปสู่ชุมชน จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผา่นมา พบว่า 
การศึกษาเรื่องความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
ธุรกิจน าเที่ยวยังมีน้อย และไม่ชัดเจน  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาอิทธิพลของวิสัยทัศน์เชิงรุก 
ความรู้ทางการตลาด และความสามารถในการปรับตัวทาง
การตลาด ที่มีต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของ
ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ความคิดสร้างสรรค์(Creativity) หมายถึง การคิดแบบ

โยงสัมพันธ์กันในการพัฒนาให้เกิดผลผลิตใหม่ๆเพื่อการ
น าไปใช้แก้ไขปัญหาให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น (เดชา เตชะวัฒนไพศาล, 2555 : 
92)  เป็นความสามารถที่เกิดขึ้นได้ทั้งในระดับตัวบุคคลและ
ในระดับกลุ่มหรือองค์การ (นวพร ประสมทอง, 2559 : 49 ; 
ตรีทิพ บุญแย้มและคณะ, 2554 : 70) โดยเฉพาะองค์การที่
เชิญกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
มีการแข่งขันที่รุนแรง ความคิดสร้างสรรค์จะถูกน ามาใช้
เพราะกระบวนการจัดการความคิดสร้างสรรค์ช่วยให้การ
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จัดการกระบวนการพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น  ซึ่ งความคิด
สร้างสรรค์มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) พื้นฐานความรู้ ความ
ช านาญ (expertise) การมีความรู้และประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี  2) การคิดสร้างสรรค์ (creative 
thinking skill) เป็นความสามารถในการประยุ กต์พื้ น
ฐานความรู้และความช านาญมาใช้ประโยชน์  และ 3) 
แรงจูงใจ (motivation) ในเรื่องนวัตกรรมองค์การ เพราะ
กระบวนการในการคิดสร้างสรรค์ในระดับองค์การไม่ได้
เกิดขึ้นจากบุคคลเพียงคนเดียว ดังนั้นความคิดสรางสรรค์ใน
ระดับองค์การ หมายถึง กระบวนน าเสนอแนวความคิดใหม่ 
ๆ วิธีการท างานใหม่   การสร้างผลิตภัณฑ์ ใหม่  สร้าง
สถานการณ์ใหม่ ๆ โดยบุคคล กลุ่มคนท่ีท างานร่วมกันภายใน
องค์การ (Amabile, et al., 1996 : 1155) ที่เป็นกระบวนการ
สร้างแนวความคิดใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อการแก้ปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ Schmitt (2003 : 39) กล่าว
ว่า ธุรกิจที่จะประสบความส าเร็จนั้น จะต้องสามารถ
ผสมผสานระหว่างการคิดวิเคราะห์และการคิดสร้างสรรค์ 
การคิดวิเคราะห์จ าเป็นส าหรับการวางโครงสร้าง ก าหนด
ประเด็นปัญหา ส่วนการคิดสร้างสรรค์จ าเป็นส าหรับการ
สร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจ และดึงดูดความสนใจของ
ลูกค้า รวมทั้งท าให้ลูกค้าพึงพอใจ  

ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์  (Creativity 
Capability) และความสามารถด้านนวัตกรรมเป็นปัจจัย
ส าคัญในการสร้างและรักษาความได้เปรียบการแข่งขันทาง
ธุรกิจ (Im and Workman, 2004 : 114 ; Iqball, 2011 : 
376) ในการพัฒนากลยุทธ์การตลาดและกระบวนการ
ด าเนินงานขององค์การที่ไม่เหมือนใคร (Amabile, 1996 : 
1155 ; Alves et al, 2007 : 27) ซึ่งความสามารถดังกล่าว 
จะช่วยให้ผู้จัดการขององค์การมีความสามารถรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยีได้ดีขึ้น (Helfat, 
Finkelstein and Mitchell, 2009 : 1) ด้วยความรู้ที่เป็น
ความสามารถในกระบวนการสร้างความคิดสร้างสรรค์ ที่ไป
สนับสนุนความสามารถในการด าเนินงาน ตลอดจนการเพิ่ม
ความสามารถขององค์การในการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ และ
การน าไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการตอบสนองความ
ต้องการของตลาด (Geroski, Machin and Van Reenen, 

1993 : 198)  
 จิรัฐ ชวนชมและนงลักษณ์ โพธิไพจิตร (2557 : 1) ได้

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ
และหาแนวทางการพัฒนาการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวของ
ธุรกิจน าเที่ยวให้ประสบความส าเร็จ พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จในการบริหารธุรกิจ ประกอบไปด้วย ทักษะด้าน
มนุษยสัมพันธ์ และ ขีดความสามารถทางด้านการตลาด 
ดังนั้นจึงน ามาสู่การพัฒนาขีดความสามารถด้านการคิด
สร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวส าหรับการเข้าสู่เศรษฐกิจ
อาเซียน ที่บุคลากรขององค์การมีการท างานเป็นทีมในการ
ทดลองและแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  ทางการตลาดอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความได้เปรียบการแข่งขันที่เกิดจาก 1) 
การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ในเส้นทางการ
ท่องเที่ยวของบริษัท 2) สร้างทางเลือกในการด าเนินงานโดย
การสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการประเภทอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจน าเที่ยวที่มีประสิทธิภาพ และ 
3) สร้างความรู้ใหม่ ๆ ให้กับมัคคุเทศก์ให้มีความช านาญใน
เรื่องของพื้นที่ที่จะพานักท่องเที่ยวไปและให้เข้าใจถึงหลัก
ของการบริการ รวมถึงทักษะการสื่อสารที่ดีโดยสามารถ
สื่อสารได้หลายภาษา ซึ่งความรู้ด้านการตลาด จะถูกน าไปใช้
ในการเตรียมความพร้อมขององค์การที่จะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดและการแสวงหาประโยชน์จาก
นวัตกรรมในอนาคต 

ปัจจุบันสังคมโลกเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน องค์การ 
ต่าง ๆ จึงต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ต่าง ๆ องค์การที่มีความสามารถในการแข่งขัน ก าไรและการ
เจริญเติบโต และนวัตกรรมที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียขององค์การ ผู้น าต้องมีมุมมองการด าเนินงานเชิง
ปฏิรูปองค์การ เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้มีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมองค์การให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ 
และท าให้การบริหารจัดการองค์การมีประสิทธิภาพ ด้วยผู้น า
องค์การมีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน (นภวรรณ  คณานุ
รักษ์, 2554 : 123) 

วิสัยทัศน์เชิงรุก   หมายถึง การก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานไปในอนาคตให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป การสร้างความมุ่งมั่นในการท างานให้ถึง
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เป้าหมายในอนาคต เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการ
ท างาน และการแก้ปัญหาของสถานการณ์ปัจจุบัน (Frese 
and Fay, 2001 : 133)  

องค์การที่มีพนักงานวิชาชีพจ าเป็นที่จะต้องมีผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์ (Visionary  Leader)  จะต้องมีความสามารถใน
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก การแข่งขัน ลูกค้า และ
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ เพื่อน าไปใช้ในการก าหนด
วิ สั ยทั ศน์ และพันธกิ จที่ ชั ด เ จน  อย่ า ง เ ช่นผู้ น า ขอ ง
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ที่
ก้าวขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน าด้านธุรกิจในเอเชีย และน า
วิสัยทัศน์และพันธกิจไปเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์
หลักขององค์การ (นภวรรณ คณานุรักษ์ ,  2554 : 129) 
องค์ประกอบของวิสัยทัศน์เชิงรุกประกอบด้วย 1) การ
คาดการณ์อนาคตจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ 
(นภวรรณ  คณานุรักษ์ , 2554 : 123) 2) การก าหนด
เ ป้ า ห ม าย ที่ ท้ า ท าย ใ น อนา คต  ( Narver, Slater and 
MacLachlan, 2004 ; 346) 3) มุ่งเน้นหรือกระตุ้นให้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีในการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
อนาคต (Frese and Fay, 2001 : 133) งานวิจัย ในอดีต
พบว่าการกระตุ้นเชิงรุกมีความสัมพันธ์กับการเกิดนวัตกรรม
องค์กร (Garcia-Morales, Llorens-Montes and Verdu- 
Jover, 2006 : 26) ดั งนั้นการคาดการณ์อนาคต การมี
เป้าหมายที่ท้าทาย ปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการท างานให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในอนาคต จะส่งเสริ มให้เกิด
ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวใน
การพัฒนาโปรแกรมนาเที่ยวให้แตกต่างได้ดียิ่งขึ้น รวมถึง
ความสามารถในการคิดสร้างรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ให้กับชุมชนและท้องถิ่นได้ดียิ่งข้ึน 

จากการศึกษาดังกล่าวสามารถตั้งข้อสมมุติฐานได้ดังนี้ 
สมมุติฐาน 1 วิสัยทัศนเชิงรุกมีอิทธิพลทางบวกกับ

ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ 
องค์การที่สามารถน าความรู้ที่ ได้จากกลุ่มลูกค้าที่

หลากหลายและความรู้ที่ใกล้ชิดกับภูมิศาสตร์ มาท าให้เกิด
นวัตกรรมได้ (Bindroo, Mariadoss and Pilla, 2012 ; 17) 
ซึ่งสามารถน าความรู้มาจากหลายแหล่งทั้งในระดับบุคคล 
ระดับกลุ่มบุคคล ระดับแผนก ระดับหน่วยธุรกิจ และระดับ

สาขา ที่ท าให้องค์การมีข้อมูลความรู้ที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (Menon and Varadarajian, 1992 ; 
59)  

ความรู้ทางการตลาด หมายถึง ความรู้ขององค์การที่
เกิดขึ้นจากทั้ งภายในและภายนอกองค์การ โดยผ่าน
กระบวนการรวบรวมความรู้จากกระบวนการต่าง ๆ ในการ
ด าเนินกิจกรรมทางการตลาดของการขายผลิตภัณฑ์ให้กับ
ลูกค้า และการเช่ือมโยงกับผู้บริโภค ผู้ขายปัจจัยการผลิต 
คู่แข่ง สมาชิกช่องการตลาด และอื่น ๆ ซึ่งความรู้การตลาด
เป็นความรู้ที่ไม่ปรากฏชัดเจน แต่เป็นความรู้ที่อยู่ภายใน
องค์การที่จะน าไปถ่ายทอดในรูปแบบอื่น ๆ (Roth et al, 
2009 : 1)  

การศึกษาครั้งนี้มองว่าความรู้ด้านการตลาดเป็น
กระบวนการในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่ง และ
ความรู้ที่ได้มาจากการวิจัยและพัฒนาการตลาด โดยความรู้
ทั้งสามส่วนนี้ จะถูกน าไปใช้ในการเตรียมความพร้อมของ
องค์การที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและการ
แสวงหาประโยชน์จากนวัตกรรมในอนาคต  (Li and 

Calantone, 1998 : 13) องค์การจึงมีความจ าเป็นที่ต้องมี
การเรียนรู้ การผสมผสานความรู้ที่มีอยู่เดิมแล้วกับความรู้
ใหม่ที่รับผ่านกระบวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การ (Nonaka, 1994 : 14) โดยเฉพาะเมื่อ
องค์การมีการเผชิญกับสถานการณ์ที่คับขันในการสร้างสรรค์
ผลิ ตภัณฑ์นวั ตกรรม  จ า เป็ นต้ อ งพึ งพาความรู้ และ
ความสามารถท้ังการแสวงหาและการใช้ประโยชน์จากความรู้
เพื่อมาพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของการมุ่งเน้นตลาดอย่าง
มีนัยส าคัญ (Atuahene- Gima, 2005 : 61)  การศึกษา
ความสามารถในองค์การต่อการยอมรับกับคุณค่าใหม่ จาก
ปัจจัยภายนอกเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์  พบว่า 
การที่องค์การสามารถมองเห็นโอกาสที่เกิดขึ้นจากภายนอก 
และน ามาใช้ในองค์การด้วยความสามารถในการรับที่มี
ประสิทธิภาพ องค์การจะได้รับประโยชน์อย่างมากมาย 
โดยเฉพาะอิทธิพลที่เกิดจากภายนอกเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
นวัตกรรม การรับรู้ต่ออิทธิพลเป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะ
ท าให้เกิดความสามารถในการรับและผสมผสานนวัตกรรม 
ในการน ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาจังหวัด ท้องถิ่น ชุมชน 
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หรือองค์การนั้น โดยปัจจัยส าคัญ 3 ปัจจัยที่ส่งผลท าให้
ความสามารถขององค์การเกิดการพัฒนาและขยายตัวในการ
เรียนรู้ซึมซับนวัตกรรมและการน าความคิด ใหม่ๆไป
ประยุกต์ ใ ช้  ได้แก่  การ เปิดรับความรู้ ใหม่  ผนวกพื้น
ฐานความรู้เดิม และความหลากหลายของประสบการณ์ ซึ่ง
การเปิดรับความรู้ใหม่ หมายถึง การที่องค์การและบุคลากร
ได้ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายและพัฒนาองค์ความรู้ไปพร้อม 
ๆ กัน ซึ่งต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงหรือต่อยอดองค์ความรู้
เดิมขององค์การ รวมทั้งความหลากหลายของประสบการณ์
ในองค์การนั้น ๆ ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ต้องให้ความส าคัญใน
การซึมซับหรือการรับแนวคิดทางนวัตกรรม Cohen and 
Levinthal (1990) ให้เหตุผลว่าองค์ความรู้ขององค์กการเป็น
พื้นฐานที่ส าคัญเพราะขอบเขตการรับแนวคิดจากภายนอก
และการกระตุ้นในการรับแนวคิดนั้น ขึ้นอยู่กับความ
หลากหลายของประสบการณ์ขององค์การวรรณกรรมในอดีต
พบความสัมพันธ์ของความสามารถความรู้ทางการตลาดมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี
นวัตกรรมสู่ตลาดและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ (Li and 
Calantone, 1998 : 13) จากการศึกษาดังกล่าวสามารถตั้ง
ข้อสมมุติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐาน 2 ความรู้ทางการตลาดมีิอิทธิพลทางบวก
ต่อความสามารถด้านความคดิสร้างสรรค ์

องค์การที่มีความสามารถในการปรับตัวเชิงกลยุทธ์
อย่างดีจะส่งผลเชิงบวกกับผลการด าเนินงานขององค์การ 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
เศรษฐกิจ จะท าให้องค์การต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนใน
การด าเนินธุรกิจในอนาคต องค์การจึงจ าเป็นต้องมีการ
ปรับตัวให้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดในสถานการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (Ma, Yao and Xi, 2009 : 1087) การปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงในองค์การการตลาด องค์การมีความ
จ าเป็นต้องใช้เงินและทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งองค์การต่าง ๆ มี
การด าเนินการที่แตกต่างกันตามความสามารถในการปรับตัว
ขององค์การ โดยที่ความสามารถในการปรับตัวขององค์การ
จะเกิดจากการตรวจสอบในระดับมหภาค และระดับบุคคล 
เช่น ความสัมพันธ์ลูกค้า ผู้ขายปัจจัยการผลิต และการ
แก้ปัญหา เป็นต้น รวมไปถึงกิจกรรมทางการตลาด เช่น การ

ตรวจสอบตลาดเพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวที่
จ าเป็นต่อองค์การ (Chakravarthy, 1982 : 38) ดังนั้น
กิจกรรมการตลาดจึง เป็นองค์ประกอบที่ จ า เป็นของ
ความสามารถในการปรับตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรวดเร็ว
ในการตอบสนองขององค์การจึงเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ส าคัญ
ของการปรับตัว (McDaniel and Kolari, 1987 : 19) โดยมี
หัวใจส าคัญในการตอบสนองนี้  คือ ความเร็วของการ
เปลี่ ยนแปลงของส่วนประสมการตลาดขององค์ก าร 
ขณะเดียวกันความสามารถในการปรับตัวดา้นการตลาดถือวา่
เป็นความสามารถแบบพลวัตเพราะเกี่ยวข้องกับการรวมการ
จัดการและการปรับโครงสร้างของความสามารถทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อให้องค์การมีการปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมการตลาดใหม่ ๆ (Teece, 
Pisano and Shuen, 1997  :  5 1 0  ; Eisenhardt and 
Martin, 2000 : 1105) 

ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มองว่าความสามารถในการ
ปรับตัวทางการตลาด หมายถึง การหา  การถ่ายโอนและ
การบูรณาการความรู้ทางการตลาดอย่างตลอดเวลา (เช่น 
ความต้องการของลูกค้า, แนวโน้มของตลาด, การด าเนินการ
ของคู่แข่งขัน) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแบ่งปันความรู้ในหมู่
พนักงานเพื่อมาใช้ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมทางการตลาด 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด Liao, Welsch and 
Stoica,  2003 : 63) องค์ประกอบของความสามารถในการ
ปรับตัวมี 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) กระบวนการใน
การปรับปรุง (Reconfiguration Process), 2) ความสามารถ
ในการตรวจตรา (Sensing Capability) 3) ความสามารถใน
การดูดซับ (Absorptive Capability) 4) ความสามารถใน
ก า ร บู ร ณ า ก า ร  (Integrative Capability) 5) แ ล ะ
ความสามารถในการสร้ า งวัตกรรมใหม่  (Innovative 
Capability) (Hou, 2008 : 1251) งานวิจัยในอดีตพบว่า
ความสามารถในการปรับตัวทางพลวัตมีผลกระทบผลิตภัณฑ์
นวัตกรรมและผลการด าเนินงานทางการตลาด ท่ีทัพยากร
ทางการตลาดส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แ ส ว งห า ผลป ระ โ ย ชน์  ( Yalcinkaya, Calantone and 
Griffith, 2007: 63) ทางการบริหารทรัพยากรบุคคลจัดเป็น
ทรัพยากรที่มีความสามารถทางพลวัตที่มี อิทธิพลต่อ
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กระบวนการสร้างสรรค์คุณค่าและการเป็นผู้น าในอตุสาหกร
รม  (Parthasarathy, Huang, and Ariss 2011 : 59) จ าก
การศึกษาดังกล่าวสามารถตั้งข้อสมมุติฐานได้ดังนี้ 

สมมติฐาน 3 ความสามารถในการปรับตัิวทางการตลาด
มีอิทธิพลทางบวกต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ 
      นอกจากนี้พบว่าบริษัทที่ด าเนินมาอย่างยาวนานจะมี
ประสบการณ์ในการคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นกว่าบริษัทที่เพิ่ง
เริ่มด าเนินธุรกิจ (Moorman and Minner, 1997) ดังนั้น
ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจมาเป็นตัวแปรควบคุมใน
การศึกษา  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 
 
ระเบียบวิธวีิจัย 
        

การศึกษาครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมผสานใน
รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณน าการวิจยั เชิงคุณภาพ เนื่องจาก
วรรณกรรมในอดีตเคยมีการศึกษาเกี่ยวกับตัวแปรด้าน
ความคิดสร้างสรรค์อยู่จ านวนมาก แต่ยังไม่มีข้อสรุปท่ีชัดเจน
เกี่ยวกับปัจจัยมีอิทธิพลต่อความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยที่ความสัมพันธ์
ดังกล่าวจะน าไปสู่การสืบค้นต่อเพื่อเจาะลึกของข้อมูลให้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึนด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพ        
       การวิจัยปริมาณ 
       1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ธุรกิจน าเที่ยวใน

ประเทศไทย จ านวน 11,347 บริษัท (กรมการท่องเที่ยว, 
2559) โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi Stage 
Sampling) ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างในครั้งนี้ ส่งแบบสอบถามไป
ทั้งสิ้น 1,930 บริษัท ถึงต าแหน่งผู้ประกอบการหรือผู้จัดการ
ฝ่ายการตลาดหรือผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของธุรกิจน าเที่ยว
ในประเทศไทย เนื่องจากทั้ง 3 ต าแหน่ง เป็นหัวใจส าคัญของ
การคิดโปรแกรมท่องเที่ยว และประเมินประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการท่องเที่ยว โดยได้รับการตอบกลับที่ใช้ได้ทั้งสิ้น 
400 ฉบับ   
      2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 6 ส่วน คือ ส่วนที่ 1-2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถามและข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับองค์การ ส่วนที่ 3-6 
แบบสอบถามด้านวิสัยทัศน์เชิงรุก ด้านความรู้ทางการตลาด 
ด้านความสามารถในการปรับตัวทางการตลาด ด้าน
ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ตามล าดับ เป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) มี 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ดัดแปลงข้อ
ค าถามวิสัยทัศน์เชิงรุกจ านวน 5 ข้อมาจาก (Narver, Slater 
and MacLachlan, 2004  ; 346) ข้อค าถามความรู้ ทาง
การตลาดจ านวน 7 ข้อมาจาก (Li and Calantone, 1998 ; 
13) ความสามารถในการปรับตัวทางการตลาดจ านวน 6 ข้อ
ม า จ า ก  ( Neill, Mckee and Rose, 2 0 0 7 ; 2)  แ ล ะ
ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์จ านวน 5 ข้อมาจาก 
(amabile et al., 1996 : 1166 ; Suh, et al., 2010 : 218) 
ผู้วิจัยตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ของเครื่องมือโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item 
– Objective Congruence) พบว่าค่าดัชนีมีความสอดคล้อง
ของข้อค าถามมีค่า ตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป ตามเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
และผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปทดลองแจกจ านวน 30 ชุด เพื่อ
ท าการทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม
โดยการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่นรายด้านใช้สัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิเอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามซึ่งมี
ค่าอยู่ระหว่าง  มีค่ามากกว่า 0.70 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  
     3. การวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ

ความรู้ทางการตลาด 
-การหาความรู้ลูกค้า   
-การหาความรู้คู่แข่ง 
-การหาความรู้จากการวิจัยการตลาด (Li and 
Calantone, 1998) 

ความสามารถ
ด้านความคิด
สร้างสรรค์ 

ความสามารถปรับตัวทางการตลาด 
-การตรวจตราการเปลี่ยนแปลง  
-การถ่ายโอน -การบูรณาการ -การปรับปรุง
Liao, Welsch and Stoica,  2003 

วิสัยทัศน์เชิงรุก 
-การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ              
-มีเป้าหมายที่ท้าทายในอนาคต 
-ปรับเปลี่ยนวิธคีิดในการท างาน (Frese and 
Fay, 2001, Narver, Slater and 
MacLachlan, 2004) 
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ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานในการพรรณนาข้อมูล และมีการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระโดยใช้สถิติ ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Person Correlation) 
ส าหรับการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัย ใช้การวิเคราะห์ 
สมการถดถอยเชิงเส้นแบบ (Multiple Linear Regression) 
และมีตัวแปรควบคุม คือ ประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ 
โดยประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจน้อยกว่า 10 ปี ท าตัว
แปรควบคุม คือ 0 และประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจ
มากกว่า 10 ปี ท าเป็นตัวแปรควบคุม คือ 1 
      การวิจัยคุณภาพ 
      1. ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือผู้ประกอบการ
ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) โดยเฉพาะ
ประเภทรายการน าเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ประจ าปี 2558 ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จ านวน 6 บริษัท ซึ่งเป็นคนละกลุ่มตัวอย่างกับ
ธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยที่ตอบแบบสอบถาม 
      2. ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยบูรณาการจาก
แนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องจัดหมวดหมู่โดย
น าข้อความที่มีเนื้อหาในลักษณะเดียวกันมารวมเข้าด้วยกัน 
และน ามาวิเคราะห์เนื้อหา แยกประเด็นแต่ละด้าน  
 

ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเชิงปริมาณ 
      ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีิ
อายุระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.50 
สถานภาพสมรสจ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 43.25 วุฒิ
การศึกษาปริญญาตรีหรือต่ ากว่าจ านวน 283 คน คิดเป็นร้อย
ละ 70.75 มีประสบการณ์ท างานมากว่า 15 ปีจ านวน 162 
คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 
50,000 บาท จ านวน  152 คน คิดเป็นร้อยละ 38 เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจน าเที่ยวต่างประเภท ประเภท Inbound 
และ Outbound จ านวน 212 คน คิดเป็นร้อยละ 53 มี
ระยะเวลาในการด าเนินงาน 5-10 ปี จ านวน 132 คน คิด

เป็นร้อยละ 33 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ โดยใช้สถิิติ Pearson Correlation 

ตัวแปร X1 X2 X3 Y 
ค่าเฉลี่ย(Mean) 4.13 4.00 4.26 4.07 
ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) 

0.58 0.64 0.55 0.59 

วิสัยทัศน์เชิงรุก 
(X1) 

1 0.597** 0.557** 0.543** 

ความรู้ทาง
การตลาด (X2) 

 1 0.584** 0.624** 

การปรับตัวทาง
การตลาด (X3) 

  1 0.689** 

ความสามารถด
ด้านความคิด
สร้างสรรค์ (Y) 

  
 

 1 

หมายเหตุ *p<0.05, **p<0.001 
 

       จากตารางที่ 1 พบว่าตัวแปรพยากรณ์ ได้แก่ ตัวแปร
วิสัยทัศน์ เ ชิงรุก  (X1) ความรู้ ทางการตลาด  (X2) และ
ความสามารถปรับตัวทางการตลาด (X3) ทุกตัวมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรตาม ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์  (Y) 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ภายในระหว่างตัวแปรส่วนใหญ่มีความสัมพันธ์
ทางบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ตั้งแต่ 0.543 ถึง 
0.689 ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูงที่สุดต่อตัวแปรตาม
ความสามารถด้ านความคิดสร้ า งสรรค์  ( Y) นั้ น เป็น
ความสัมพันธ์ของตัวแปรความสามารถปรับตัวทางการตลาด 
(X3) เท่ากับ 0.689 พิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์ด้วยกันจะต้องไม่สูงเกิน 0.80 เพื่อ
ป้องกันปัญหา Multicollinearity 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระกับ
ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ 

ตัวแปรอิสระ Tolerance VIF 
วิสัยทัศน์เชิงรุก 
(X1) 

0.577 1.734 

ความรู้ทางการตลาด 
(X2)  

0.547 1.827 

ความสามารถปรับตวัทางการ
ตลาด (X3) 

0.587 1.703 
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     จากตารางที่ 2 พบว่าค่า Tolerance อยู่ระหว่าง 0.547 

ถึ ง  0.587 ทั้ งนี้ ค่ า  Tolerance ที่ ถื อว่ าตั วแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันค่า Tolerance > 0.2 จึงมีความสัมพันธ์กัน
น้อยเป็นอิสระต่อกัน และไม่เกิดปัญหา Multicollinearity 
จึงไม่ขัดแย้งกับเง่ือนไขของการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และ
ค่า VIF มีค่าตั้งแต่ 1.703 ถึง 1.827 ซึ่งหากพบว่า ค่า VIF > 
10 ถือว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน  
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเมื่อได้ตัวแปรอิสระ 3 ตัว
แปรเป็นตัวแปรพยากรณ์ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยวิธี 
Enter 

ตัวแปร B β t P 
 0.048  1.049 0.295 
วิสัยทัศน์เชิงรุก 
(X1) 

0.115 0.115 2.624 0.009  

ความรู้ทางการตลาด 
(X2) 

0.281 .281 6.222 0.000 

ความสามารถปรับตวั
ทางการตลาด (X3) 

0.461 .461 10.577 0.000 

ประสบการณ์ด าเนิน
ธุรกิจ (ตวัแปร
ควบคุม:Crl) 

-0.103 -0.051 -1.529 0.127 

R=0.748  R2 =0.559  R2
adj = 0.555  F=125.351  P=0.000 Durbin-

Wastson = 1.875 
 

       จากตารางที่  3 พบว่าตั วแปรพยากรณ์  3 ตัว  มี
ความสามารถในการอธิบายต่อความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ได้ร้อยละ 55.9 (R2 = 0.559) โดยเมื่อพิจารณาตัว
แปรพยากรณ์แต่ละตัวพบว่าตัวแแปรทุกตัวมีผลกระทบเชิง
บวกต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  0.01 ซึ่ งยอมรับสมมุติฐานข้อที่  1 
สมมุติฐานที2่ และสมมุติฐานที ่3 ที่ตั้งไว้  
 โดยสามารถเรียงล าดับความส าคัญจากการพิจารณาที่
ค่าเบต้า ได้ดังนี้  ตัวแปรที่มีความส าคัญมากที่สุดได้แก่ 
ความสามารถปรับตัวทางการตลาด (x3) มีค่า(β = 0.461)     

อธิบายได้ว่าเมื่อความสามารถปรับตัวทางการตลาดเพิ่มขึ้น 1 
หน่วย จะท าให้ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 
0.461 หน่วย  ตัวแปรที่ส าคัญรองลงมาได้แก่ความรู้ทาง
การตลาด  (X2) (β = 0.281)  อธิบายได้ว่า เมื่อความรู้

ทางการตลาดเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้ความสามารกถด้าน
ความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 0.281 หน่วย และตัวแปรที่มี
ความส าคัญน้อยที่สุด คือ วิสัยทัศน์เชิงรุก (X1) (β = 0.115 

อธิบายได้ว่าเมื่อวิสัยทัศน์เชิงรุกเพิ่มขึ้น 1 หน่วย จะท าให้
ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 0.115 หน่วย 
และสามารถเขียนเป็นสมการท านายได้ดังนี้ 
Y = 0.048 + 0.115 (X1) + 0.281 (X2) + 0.461 (X3) -0.103 (Crl)  
 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ พบว่าปัจจัยที่ท าให้
ธุรกิจน าเที่ยวมีความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์จน
ได้รับความส าเร็จ  คือ การติดตามข่าวสารที่ก าลังเป็นที่นิยม
ในสื่อสังคมออนไลน์ หนังหรือละคร การไปลงพืน้ที่ใหม่ๆเพื่อ
ประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว มีการค้นหาความรู้ใหม่ๆ
จากปราชญชุมชน หรือจากมัคคุเทศก์อิสระ เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่นที่ดูแลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น 
น าไปสู่การยกระดับในการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง
ให้กับนักท่องเที่ยวต่างถิ่น โดยธุรกิจน าเที่ยวจะพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ๆ ด้วยการเช่ือมโยงกับวัฒนธรรม 
หรือประวัติศาสตร์ ที่ต้องการทอดแทรกองค์ความรู้เข้าไปใน
กิจกรรมการท่องเที่ยว  
 การให้ความส าคัญกับการสื่อสารแบบท่ัวถึงทั้งองค์การ
และความเร็วเพื่อการดูแลและจัดการกับการแก้ไขปัญหา
ทันทเีมื่อเกิดปัญหาที่ควบคุมไม่ได้ จึงจ าเป็นท่ีธุรกิจต้องสร้าง
เครือข่ายทางธุรกิจไว้เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นบริการเช่า
รถ ที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ ท่ีท าให้
สามารถปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางท่องเที่ยวได้แบบทันที
โดยที่มีผลกระทบน้อยที่สุดในการส่งมอบความสุขให้กับ
นักท่องเที่ยว 
       การออกแบบกิจกรรมระหว่างการท่องเที่ยวเน้นการ
สร้างความแตกต่างที่นักท่องเที่ยวจะไม่เคยเห็นหรือมีความรู้
เกี่ยวกับสิ่งนั้นค่อนข้างน้อย ท าให้การน าเที่ยวนี้ต้องสร้าง
ความเข้าใจให้มากขึ้นระหว่างการท่องเที่ยว โดยเน้นการ
สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานผ่านการเล่าเรื่อง ดังนั้น
มั คคุ เทศก์ จึ งต้องมีความสามารถในการใ ช้ภาษาได้
หลากหลายภาษาและรอบรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หรือ
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ต านานของสถานต่าง ๆ ไปพร้อมกับการดูแลนักท่องเที่ยว 
และการให้โอกาสนักท่องเที่ยวได้มีประสบการณ์ท ากิจกรรม
การมีส่วนร่วมกับชุมชนในบางขั้นตอนของผลิตสินค้าหรือ
บริการ 
 นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้เล็งเห็นการปรับตัวของ
ธุรกิจน าเที่ยวในอนาคตที่จะต้อง ปรับวิธีการท างาน คือ การ
ส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถด้านภาษาที่ 3 มากขึ้น
เพื่อรองรับกับโอกาสทางการตลาด และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ใช้กระดาษเพื่อจะสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมใหม่ๆ การคัดเลือกกิจกรรมที่จะท า
ให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสร้างประสบการณ์ที่ดี การ
ขยายเครือข่ายกับธุรกิจในต่างประเทศเพื่อที่การขยายตลาด 
 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญได้ให้มุมมองของการปรับตัวทาง
การตลาดของธุรกิจน าเที่ยว ต้องพยายามลบภาพลักษณ์ด้าน
ลบที่ชุมชนมองธุรกิจการท่องเที่ยวว่าเข้ามาเอาประโยชน์ 
ดังนั้นธุรกิจน าเที่ยวจึงต้องมีการเข้าไปดูความต้องการของ
ชุมชนและยื่นมือเข้าไปสนับสนุน ที่ท าให้ ชุมชนได้รับ
ประสบการณ์ที่ดีและท าให้ ชุมชนตระหนักถึงการเป็น
จุดเริ่มต้นที่ดีที่ชุมชนจะเป็นผุ้ถ่ายทอดความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมขอนตนเองให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้ผ่านผู้รู้
ในชุมชนโดยตรง  
 

อภิปรายผล 
      จากผลการวิจัยพบว่าปัจจัยความสามารถปรับตัว
ทางการตลาด (X3) มีอิทธิพลต่อความสามารถด้านความคิด
สร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุด (β =

0.461)  ตามด้วยความรู้ทางการตลาด (β = 0.281) และ
วิสัยทัศน์เชิงรุก (β = 0.115)  สอดคล้องกับทศพร บุญวัชรา
ภัย และคณะ (2559)  พบว่า รูปแบบนวัิตกรรมบริการของ
โรงแรมบูติกไทยเป็นผลลัพธ์และกระบวนการที่เกิดขึ้นอย่าง
ค่ อย เป็นค่ อย ไปจากการตอบสนองความต้ องการที่
หลากหลายของลูกค้าที่มาใช้บริการ และความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรมบริการเป็นปรากฎการณ์ทางสังคมของการใช้
ความคิดสร้างสรรค์การบริการร่วมกันระว่างผู้ให้บริการและ
ผู้รับบริการส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการบริการระดับกลุ่มหรือ

ระดับบุคคลที่หลากหลาย ที่เกิดขึ้นด้วยกระบวนการปรับตัว
ทางการตลาดที่ประกอบด้วยกระบวนการในการปรับปรุง 
( Reconfiguration Process)  ก า ร ต ร วจ ตร า  ( Sensing 
Capability) การดูดซับความรู้  (Absorptive Capability) 
การบูรณาการ (Integrative Capability) และความสามารถ
ในการสร้างวัตกรรมใหม่ (Innovative Capability) (Hou, 
2008 : 1251) นอกจากนั้น ความสามารถในการปรับตัวทาง
พลวัตมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์สที่มีนวัตกรรมและผลการ
ด า เนินงานทางการตลาด ในขณะเดียวกันก็ยั งท าให้
ทรัพยากรทางการตลาดส่งผลต่อการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแสวงหาผลประโยชน์ด้วย (Yalcinkaya, Calantone 
and Griffith, 2007: 63)  
 ความรู้ด้านการตลาด (X2) มีอิทธิพลต่อความสามารถ
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย
สอดคล้องกับวรรณกรรมที่พบว่าองค์การที่สามารถน าความรู้
ที่ได้จากกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายและความรู้ที่ใกล้ชิดกับ
ภูมิศาสตร์ มาท าให้เกิดนวัตกรรมได้ (Bindroo, Mariadoss 
and Pilla, 2012 ; 17) 
     วิสัยทัศน์เชิงรุก (X1) มีอิทธิพลต่อความสามารถด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจน าเที่ยวในประเทศไทย
สอดคล้องกับการศึกษาของ ตรีทิพ บุญแย้มและคณะ , 
2554 : 70) พบว่าการสนับสนุนนวัตกรรมขององค์การส่งผล
ต่อบรรยากาศส่งเสริมนวัตกรรมในกลุ่มงาน 
 

ประโยชน์ทางทฤษฎี 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้น าแนวคิดความรู้ เกี่ยวกับ
วิสัยทัศน์เชิงรุก ความรู้ด้านการตลาด ความสามารถในการ
ปรับตัวทางการตลาดมาใช้ในการสร้างตัวแปรปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ ผลการวิจัย
พบว่าความสามารถปรับตัวทางการตลาดมีอิทธิพลสูงสุด 
ตามมาด้วยความรู้ทางการตลาด และวิสัยทัศน์เชิงรุก  
 

ประโยชน์เชิงการจัดการ 
 1. บริษัทนาเที่ยวควรมีกระบวนการหาข้อมูลข่าวสาร
การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ที่นามาสื่อสารอย่าง
ทั่วถึงทั้งองค์กร สร้างเครือข่ายการสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
ด้วยการบรูณาการความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาโปรแกรม
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ท่องเที่ยวแบบสร้างสรรค์ทาให้ เกิดภาพลักษณ์ที่ ดีต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในระยะยาว 
 2. บริษัทนาเที่ยวควรมีบทบาทในการส่งเสริมให้ชุมชน
ท้องถิ่นได้เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเชิงท้องถิ่น
ที่ทาให้เกิดความภาคภูมิใจและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของตนเอง ไปพร้อมกับยกระดับความสามารถการ
ใช้ภาษาของมัคคุเทศก์ให้หลากหลายมากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะงานวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของธุรกิจนาเที่ยวแยก
ตามขนาดของบริษัทนาเที่ยว 
 2. ควรมีการศึกษาความสามารถด้ านความคิด
สร้างสรรค์ของธุรกิจสวนสนุก (Theme Park) ซึ่งจ าเป็นต้อง
มีกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อดึงดูดลูกค้า และสร้างความ
แตกต่าง 
 3. จากงานวิจัยพบว่าความสามารถปรับตัวทางการ
ตลาดมีอิทธิพลต่อความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์มาก
ที่สุด ดั งนั้นในการศึกษาครั้ งต่อไปจึงควรน าไปศึกษา
ความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ในธุรกิจอื่นว่ามีอิทธิพล
ในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 
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Abstract 
 The purpose of the research is to compare the difference of factors toward travel package between 
generation X and generation Y, which are eight influencing factors such as perceived ease of use, perceived 
usefulness, reliability, functionality, trust, enjoyment, customer satisfaction and online repurchase intention. 
Also, testing the influence factors on online repurchase intention about travel package between generation 
X and generation Y. The data were collected by using questionnaires that were distributed on social media 
platforms and using Google Form as a questionnaires host. This study collected 400 respondents who have 
experience in purchasing travel package between generation X and generation Y. The results were analyzed 
by using Independent Sample T-test analysis and Multiple Linear Regression analysis techniques. It indicated 
that there are differences in perceived ease of use, perceived usefulness, functionality, enjoyment, 
customer satisfaction and online repurchase intention between generation X and generation Y. In contrast, 
there are no differences in reliability and trust. Moreover, the result of each generation showed that, for 
generation X, perceived usefulness, reliability, functionality, enjoyment and customer satisfaction have 
significantly positive influence on online repurchase intention. For generation Y, perceived usefulness, 
reliability, trust and enjoyment have significantly positive influence on online repurchase intention. All 
findings were transformed to be the recommendation to enhance online repurchase intention towards 
travel package between generation X and generation Y.  

Keywords: Online repurchase intention, Online shopping experience, Travel package, Generation X, 
Generation Y 

Introduction 
Currently, due to advancement of 

communication technology and expansion of 
electronic commerce, travel industry has been 
changed rapidly. This affects the ways of 
consumption by the customers as well as travelers. 
Back in the day, online channel was not really a 
priority. People would have prepared to travel by 

connecting with travel agency or through various 
travel magazines. Moreover, most travelers had to 
book the entire trip in advance, including the flights, 
every overnight stay and many aspects of 
transportation. At the meanwhile, the travel 
industry has been developed a lot of changes 
because the adjustment of e-commerce 
development. People simply do all their bookings 
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on their own through the internet. Every option 
opens to customers’ preference without the 
barriers of time and space. Furthermore, customers 
can easily obtain the best deals from famous online 
travel agencies around the world to fulfill their 
needs. [2] Tussyadiah (2016) mentioned that online 
travel agents (OTA) offer various travel services 
including hotel rooms, flights, and car rental to 
customers who travel through their website or 
application. Moreover, travelers can check for hotel 
reviews, search for information about interesting 
places nearby and see photos taken by follow 
travelers who posted for a review purpose before 
the new customer decides to travel the same place. 
However, there are several sources of information 
which travelers can access such as travel blogs, 
online travel communities, media sharing site, 
knowledge sharing sites like social media.  

 
Literature Review 
Perceived Ease of Use 
 Perceived ease of use alludes to a person's 
belief about how easy using the technology. 
[2]Davis (1989) supported that perceived ease of 
use refer to both the physical and mental level 
efforts, which an internet user expects to use while 
considering the utilization of the innovation.  
Perceived Usefulness 

the online business context, perceived 
usefulness is the customer’s perception that 
utilization of online shopping improves the results 
of the experience of purchasing ([2] Monsuwe et al., 
2004).  
Reliability 

[2]Goode and Harris (2007) claimed 
“perceived reliability as the degree to which the 
website has constantly responds and functions 

without broken connections, broken pages, or 
broken links”.  
Functionality 

[2]Law and Bai (2008) identified 
functionality as a scope of an internet site that 
provides adequate information in promoting any 
products or services.  
Trust  

[2]McKnight and Chervany (2001) 
emphasized trust as the cognitive and affective 
reactions that are originated after trustor and 
trustee cooperations, and these reactions define 
attitude and behavior of trust.  
 Enjoyment 
 Perceived enjoyment is the extent which 
to website is perceived to be entertaining to 
customer ([2]Chen and Wells, 1999).  
Customer Satisfaction 

Customer satisfaction is described as 
customer evaluations of online shopping site 
grounded on their desire and expectation ([2] Oliver, 
1980).  
Online Repurchase Intention 
 [2]Ha et al. (2010) explained that online 
repurchase intentions is a consumer’s willingness to 
repurchase offerings in an online shopping website.  
 
Research Method & Statistical Design  
  The method of research used, the 
researcher applied the descriptive research. 
Descriptive research contains the gathering of data 
in order to analysis hypotheses or response 
questionnaires concerning the current status of the 
subject in the research (Jefferson, 2004). Therefore, 
this study hypothesized in investigating relationship 
as the following hypothesis in Figure1. 
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Figure 1 Conceptual model of this study 
Group A: To compare the difference of perceived 
ease of use, perceived usefulness, reliability, 
functionality, trust, enjoyment, customer 
satisfaction and online repurchase intention about 
travel package of Expedia between Generation X 
and Generation Y. 
H1:  There is statistical significant difference in 
perceived ease of use between Generation X and 
GenerationY 
H2: There is statistical significant difference in 
perceived usefulness between Generation X and 
Generation Y 
H3: There is statistical significant difference in 
reliability between Generation X and Generation Y 
H4: There is statistical significant difference in 
functionality between Generation X and 
Generation Y 
H5: There is statistical significant difference in trust 
between Generation X and Generation Y 
H6: There is statistical significant difference in 
enjoyment between Generation X and Generation 
Y 
H7: There is statistical significant difference in 
customer satisfaction between Generation X and 
Generation Y 

H8: There is statistical significant difference in 
online repurchase intention between Generation X 
and Generation Y 
Group B: To test the influencing factors on online 
repurchase intention about travel package of 
Expedia between Generation X and Generation Y. 
H9: Perceived ease of use, perceived usefulness, 
reliability, functionality, trust, enjoyment and 
customer satisfaction are influenced on online 
repurchase intention of Generation X 
H10: Perceived ease of use, perceived usefulness, 
reliability, functionality, trust, enjoyment and 
customer satisfaction are influenced on online 
repurchase intention of Generation Y 

Data Collection  
  In order to collect the data, the 
researcher collected data from 400 respondents 
who are in generation X (38-52 years old) and 
generation Y (22-37 years old). Both generations 
have to be the people who are using social media 
and internet users that have experienced in 
purchasing travel package. Moreover, the 
researcher applied the online survey tool by using 
Google Form to create the questionnaires in this 
study. The online questionnaires distributed 
through social media (Facebook, Line Square) to 
the respondents. Furthermore, Five-point Likert 
scale was applied into two part out of four of 
questionnaire. First part is the screening questions 
to ensure that respondents meet the criteria of 
this study. Second part is the independent 
variables questions (perceived ease of use, 
perceived usefulness, reliability, functionality, 
trust, enjoyment and customer satisfaction). Third 
part is the dependent variable question (online 
repurchase intention). Fourth part is the 
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demographic questions, which is respondents’ 
general profile. . 

Discussion and Conclusion 
  This study aims to examine the 
influencing factors of online repurchase intention 
towards travel package between generation X and 
generation Y, which are perceived ease of use, 
perceived usefulness, reliability, functionality, 
trust, enjoyment, customer satisfaction and online 
repurchase intention. The researcher started with 
ten hypotheses, which divided into two group. 
Group A (hypothesis 1-8) analyzed by using 
Independent Sample T-test technique. Group B 
(hypothesis 9-10) analyzed by using Multiple 
Linear Regression technique.  
Table 1 Respondents of the study 

Table 1, the questionnaires were 
distributed equally to 200 respondents of each 
generation equally, which are generation X of 38-52 
years old (50%) and generation Y of 22-37 years old 
(50%). Furthermore, most of the respondents are 
females with 59% (236 respondents). Majority of the 
respondents with 36.8% (147 respondents) earned 
above 30,000 baht per month for monthly income. 
Moreover, the respondents who have bachelor’s 
degree are also majority with 58% (232 
respondents). Most of the respondents are single 
occupying 42.8% (171 respondents).  Besides, the 
occupation of the majority of respondents in this 
study is employee with 35.8% (143 respondents). 
the most respondents.  

Table 2 Result of hypotheses testing results by using 
Independent Sample T-test analysis 

Table 2, hypothesis 1 to 8 which are to 
compare the difference of determinants between 
generation X and generation Y. The result presented 
that there are some differences and commons in 
determinants between generation X and generation 
Y towards travel package. There is difference in 
determinants which are perceived ease of use, 
perceived usefulness, functionality, enjoyment, 
customer satisfaction and online repurchase 
intention. The similar determinants are reliability 
and trust. 
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Table 3 Result of hypotheses testing results by using 
Multiple Linear Regression analysis 

Table 3, hypothesis 9 and 10 which are to 
test the influence of variables on online repurchase 
intention towards travel package in generation X 
and generation Y. The result of generation X 
showed that perceived usefulness, reliability, 
functionality, enjoyment and customer satisfaction 
have significantly positive influence on online 
repurchase intention toward travel package. Among 
them, functionality and enjoyment have strong 
influence, followed by perceived usefulness, 
reliability and customer satisfaction. In contrast, 
perceived ease of use and rust have no significant 
influence on online repurchase intention. 
Furthermore, the result of generation Y showed that 
perceived usefulness, reliability, trust and 
enjoyment have significantly positive influence on 

online repurchase intention towards travel package. 
Among them perceived usefulness has highest 
significant influence on online repurchase intention 
towards travel package, followed by reliability, 
enjoyment and trust. Besides, perceived ease of 
use, functionality and customer satisfaction have no 
significant influence on online repurchase intention. 
For both generation X and generation Y, perceived 
ease of use is the only variable with no significant 
influence on online repurchase intention. 

 
Recommendations 
 The result of this research indicated some 
difference between generation X and generation Y. 
If the marketer or travel agencies could have insight 
for the customers’ needs, it will help them to 
improve the business. Firstly, making the online 
travel website more distinguish and provide the 
examples for each booking process especially for 
customer of generation X. Moreover, presenting the 
information of the difference destinations, which 
people mostly go in specific periods. Besides, 
improving quality of website to win the trust from 
customer. Furthermore, designing website simple 
and attractive. For example, adding more photos or 
videos about hotels and popular places to attract 
customers because people enjoy to see photos and 
watch videos more than reading the text. Also, 
providing more promotions or packages to 
customers especially generation Y such as tour 
packages, cobranding from other brands, which 
participate together for more discount, offering best 
deal to customers with different price range.  
Further studies 
 This study focuses on comparing difference 
of determinants and tests their influence on online 
repurchase intention towards travel package (hotel 
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and flight) between generation X (38-52 years old) 
and generation Y (22-37 years old). Hence, the 
further studies should survey other generations 
such as baby boomer, generation Z and generation 
Alpha. Moreover, the future researcher may dig 
deeper to focus on the geography to implement 
the research such as in Thailand, China, or 
Myanmar, depends on the country of the 
researcher interest. Furthermore, this research 
focused on travel package (hotel and flight) of only 
one online travel agency. Thus, the result may not 
be able to cover all travel agencies and all their 
products and services. Owing to the different online 
travel agencies, different price strategies, and 
different website processes. The further studies 
could extend this study to include other online 
travel agencies, based on their popularity in each 
country. In addition, the future researcher should 
focus on different packages to understand and 
complete more comprehensive results on online 
repurchase intention.  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และผลกระทบของการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสาร
แบบบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมของมารดามือใหม่ในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถาม
ออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากมารดามือใหม่ในประเทศไทย จ านวน 645 ชุด และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณผลการวิจัยพบว่า การสื่อสาร
ทางสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างความสดใส ด้านเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่าย ด้านเนื้อหาที่น่าสนใจและ
สนุกสนาน ด้านการสื่อสารเฉพาะราย และด้านการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์และผลทางบวกต่อความตั้งใจซื้อ 
ส่วนการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ด้านเนื้อหาท่ีน่าสนใจและสนุกสนาน ด้านการสื่อสารเฉพาะราย และด้านการสื่อสารแบบ
ปฏิสัมพันธ์ มีความสัมพันธ์และผลทางบวกต่อการสื่อสารแบบบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการอภิปรายผลการวิจัย สรุป
ผลการวิจัย และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัยถูกน าเสนอในงานวิจัยต่อไป 
ค าหลัก  การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์  การสื่อสารแบบบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์  ความตั้งใจซื้อ  เครื่องปั๊มนม 

 
Abstract 

This research examined the relationships and effects between social media communication, e-
word of mouth communication and intention to purchase breast pump product of new mother in 
Thailand. An online questionnaire was used as a tool for collecting the data from 645 new mothers. The 
descriptive statistics multiple correlation and regression analysis were used to analyze the collected data. 
the results indicated that the overall 5 dimensions of social media communication had positively 
relationship and affect with intention to purchase. Meanwhile, social media communication in aspect of 
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informative and entertaining, personalization communication, and interactivity communication had 
positively relationship and affect with e-word of mouth communication. Moreover, the discussion with the 
outcomes was implemented in the study. In addition, managerial theoretical and contributions were 
described. Finally, conclusion, suggestions, and directions for the future research were presented. 
Keywords:  Social Media Communication; Electronic Word of Mouth; Intention to Purchase; Breast Pump 
 
1. บทน า 
 อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวัน
ของคนทั่วไปในประเทศไทย เป็นการวิวัฒนาการเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการตลาดแบบเก่าไปสู่การตลาดยุค
ดิจิทัลอย่างรวดเร็ว ท าให้นักการตลาดต้องพัฒนาเครื่องมือ 
ปรับเทคนิค และเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดเพื่อสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าของตนเองให้ดียิ่งข้ึน [1] 
 กา รสื่ อ ส ารทางสั ง คมออน ไลน์  ( Social Media 
Communication) เป็นการน าเสนอคุณค่าในการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์เพื่อสร้างความช่ืนชอบในตราสินค้าด้วยการสร้าง
เนื้อหาในการสื่อสารที่ท าให้เกิดความตั้งใจซื้อ เพิ่มยอดขาย 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าของหุ้นในตลาดได้ โดยประกอบด้วย 5 
ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความสดใส 2) เนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่าย 
3) มีเนื้อหาที่น่าสนใจและสนุกสนาน 4) ปัจเจกบุคคลและ 5) 
การสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์  
 มารดามือใหม่ในประเทศไทยเป็นสตรีไทยที่มีช่วงอายุ
ระหว่าง 25 – 39 ปี ที่อยู่อาศัยในประเทศไทย และก าลัง
ตั้งครรภ์บุตรคนแรกหรือเป็นผู้ที่มีบุตรเพียง 1 คน โดยที่อายุ
บุตรอยู่ระหว่างแรกเกิดถึง 4 ปี จ านวนมารดามือใหม่ใน
ประเทศไทยมีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง จากสถิติของ
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พบว่าสภาพสังคมในปี พ.ศ. 
2507 ผู้หญิงไทยหนึ่งคนมีบุตรเฉลี่ย 6.3 คน แต่ในปี พ.ศ. 
2557 มีบุตรเฉลี่ยเพียง 1.6 คน (กองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติประเทศไทย, 2559) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอัตรา
การเกิดที่ลดลงอย่างมาก ดังนั้นมารดามือใหม่มีแนวโน้มใน
การค้นหาข้อมูลก่อนท าการตัดสินซื้อ เนื่องจากยังไม่มีเคยมี
ประสบการณ์ ใ ช้จริ ง  และต้ องหาข้อมู ลจากผู้ อื่ นมา
เปรียบเทียบ จึงต้องท าการค้นหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อ
สินค้า โดยเฉพาะสินค้าที่ เกี่ยวข้องกับแม่และเด็ก โดย
ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็กได้ถูกจ าแนกออกเป็น 6 กลุ่มได้แก่ 

กลุ่ ม อ าหา ร  ( Baby Food) กลุ่ ม เ ค รื่ อ งนุ่ ง ห่ ม  ( Baby 
Apparel) กลุ่มของเล่น (Baby Toys) กลุ่มเครื่องส าอาง 
(Baby Cosmetics) กลุ่มผ้าอ้อม (Baby Diaper) และกลุ่ม
อุปกรณ์อื่น ๆ ส าหรับเด็ก (Baby Accessories) (Rajeswari, 
Sadasivan, & Preetha, 2017)  
 ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหาร (Baby Food) เป็นสิ่งที่ส่งผลต่อ
การเติบโตและพัฒนาการของสมองและสุขภาพของทารกใน 
6 เดือนแรกมากที่สุด พร้อมกันนั้นองค์การอนามัยโลกได้
ส่งเสริมเด็กทารกทุกคน ควรได้กินนมมารดาอย่างตั้งแต่แรก
เ กิ ด จ น ถึ ง  2  ปี ห รื อ น า น ก ว่ า นั้ น  ( World Health 
Organization, 2018) โดยน้ านมมารดาเป็นอาหารส าคัญ
ที่สุดส าหรับทารกในช่วงปฐมวัย ที่ ช่วยให้ทารกได้รับ
สารอาหารที่มีพัฒนาการที่ดี มีภูมิคุ้มกันโลก และพัฒนา
สมองที่ก าลังเติบโต (วชิระ เพ็งจันทร์ , 2560) ปัจจุบัน
ประเทศไทยมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต่ าที่สุดในทวีป
เอเชีย เนื่องจากปัญหาอื่น ๆ เช่น วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทัศนคติและความเช่ือ ความสะดวก ความกังวลเรื่องรูปร่าง 
และปัญหาทางเศรษฐกิจ ยกตัวอย่างเช่น มารดาที่มีงาน
ประจ าต้องกลับไปท างานภายในช่วงระยะเวลา 90 วัน ซึ่งท า
ให้มารดาต้องอยู่ห่างจากลูกและไม่สามารถป้อนนมมารดาได้ 
หรือมารดาที่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน แต่ต้องการให้ลูกได้รับประทาน
นมแม่ให้นานทีสุ่ด จึงมีการปั๊มนมและน าน้ านมดังกล่าวมาแช่
แข็งเก็บไว้ จะเห็นได้ว่ามารดามือใหม่ในประเทศไทยนิยมใช้
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมที่ เป็นอุปกรณ์ หรือเครื่องมือที่
สามารถดูดน้ านมออกจากเต้ามารดาได้ (Merrian-Webster, 
2018) เป็นจ านวนมาก เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการให้อาหาร 
(Feeding) ที่มารดามือใหม่ที่ตัดสินใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้อง
เตรียมและตัดสินใจซื้อ ซึ่งมารดามือใหม่จะใช้เวลาในการหา
ข้อมูลและเลือกสิ่งที่ดีที่สุด ท าให้เครื่องปั๊มนมมารดาถือเป็น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค ว า ม เ กี่ ย ว พั น ใ น ก า ร ซื้ อ สู ง  ( High 
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Involvement Product) ส่งผลให้มารดามือใหม่มีพฤติกรรม
ในการค้นหา (Search) มีแนวโน้มในการตัดสินใจซื้อ และท า
การบอกต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ถึงคุณสมบัติและการใช้งาน
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีงานวิจัยจ านวน
น้อยที่ศึกษาการสื่อสารทางการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์
ในฐานะเป็นเครื่ องมื อทางการตลาดที่ท า ให้ประสบ
ความส าเร็จ ท าให้กลุ่มลูกค้าเกิดการบอกต่อทางสื่อสังคม
ออนไลน์ กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการประชาสัมพันธ์ในวง
กว้าง ท่ีท าให้คนทั่วไปรู้จักและเกิดความคุ้นเคย เมื่อต้องการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จึงตัดสินใจซื้อได้โดยไม่ลังเล หรือมีความตั้งใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนดกลุ่ม
ประชากรเป็นมารดามือใหม่ที่มีความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์
เครื่องปั๊มนมมารดา ซึ่งสาเหตุที่เลือกบุคคลดังกล่าวมาเป็น
กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมมารดาเป็น
สินค้าประเภทที่มีความเกี่ยวพันสูง (High Involvement 
Product) ที่มารดามือใหม่ที่ท าการซื้อผลิตภัณฑ์ อาจไม่มี
ประสบการณ์ในการใช้สินค้านั้นมาก่อน เมื่อต้องท าการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมมารดา จึงท าการตัดสินใจ
ซื้อจากการหาข้อมูลและได้รับอิทธิพลมาจากการสื่อสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ จากเหตุผลดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์และ
ผลกระทบของการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับการ
สื่อสารแบบบอกต่ออิ เล็กทรอนิกส์ และความตั้ งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมของมารดามือใหม่ในประเทศไทย 
 

2. การทบทวนวรรณกรรมนิยามค าศัพท์ กรอบแนวคิด 
และสมมติฐานในการวิจัย 
 การศึกษา เรื่อง การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับ
การสื่อสารแบบบอกต่ออิเล็กทรอนิกส์ และความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมของมารดามือใหม่ในประเทศไทย มี
นิยามค าศัพท์ กรอบแนวคิด และสมมติฐานในการศึกษาดังน้ี 
2.1 การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ 
 การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media 
Communication: SMC) หมายถึง แนวทางในการส่งและ
รับข้อมูลข่าวสารทางการตลาดที่มุ่งเน้นสร้างประสบการณ์

และทัศคติทางบวกของลูกค้าแต่ละคน โดยใช้รูปแบบการ
สื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มผลิตภณัฑ์ส าหรับแมแ่ละ
เด็ก [2] โดยการสื่อสารทางการตลาดด้วยสื่อสังคมออนไลน์
ประกอบด้วยปัจจัย 5 ด้าน ดังน้ี 
 2.1.1 ด้านการสร้างความสดใส (Vividness Creation: 
VVC) หมายถึง รูปแบบเนื้อหาหรือสิ่งที่เผยแพร่สามารถสร้าง
ความน่าสนใจผ่านสื่อประเภทข้อความ ภาพ หรือสื่อที่
เคลื่อนไหวผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ที่ตรงกับสิ่งที่แม่
มือใหม่ก าลังให้ความสนใจ และตรงกับความต้องการในใจลึก 
ๆ ท าให้ผู้รับสารจดจ าผลิตภัณฑ์ได้ [3] 
 2 .1 .2  ด้ าน เนื้ อหาที่ เ ข้ าถึ ง ได้ ง่ าย  ( Accessible 
Content: ACC) หมายถึง การรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทาง
สังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาเป็นรูปแบบของข้อมูลดิจิทัล ที่มี
เนื้อหาไม่มีการแปลความหมายได้หลายประเภทสามารถ
เข้าใจได้ง่าย และในขณะเดียวกันแม่มือใหม่สามารถเข้าถึง
เนื้อหาได้ง่ายจากทุกช่องทางในการสื่อสารสังคมออนไลน์ [1] 
 2.1.3 ด้านการให้ข้อมูลและสร้างความสนุกสนาน 
(Informative and Entertaining: INE) หมายถึง การสื่อสาร
ที่มุ่งสร้างการตระหนักและการเรียนรู้ในตัวผลิตภัณฑ์และ
สอดแทรกความบันเทิงในขณะที่รับข่าวสาร ท าให้เกิด
ความรู้สึกอารมณ์ด้านบวกต่อตราสินค้า [4] 
 2.1.4 ด้านการสื่อสารเฉพาะราย (Personalization 
Communication: PSC) หมายถึง การให้ข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อทางสังคมออนไลน์ โดยมีเนื้อหาเป็นรูปแบบของข้อมูล
ดิจิทัล อาทิเช่น รูปภาพ วีดีโอและภาพเคลื่อนไหว หรือ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับแม่มือใหม่แต่ละราย (Customization) ในการ
เล่าเรื่องราวท่ีสัมพันธ์กบัสินค้าและบริการ [1] 
 2.1 .5 การสื่ อสารแบบปฏิสัมพันธ์  ( Interactive 
Communication: INC) หมายถึง การสื่อสารที่มุ่งเน้นให้เกดิ
การกระท าร่วมกันระหว่างผู้รับสารและผู้ส่งสาร เช่น การ
ตอบข้อความระหว่างผู้ดูแลเพจและแม่มือใหม่ ซึ่งมุ่งเน้นให้
เกิดการสื่อสารสองทาง ที่เข้าใจความต้องการและพฤติกรรม
ของแม่มือใหม่ได้ [4]  
2.2 การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์  
 การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (E-Word 
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of Mouth Communication: EWM) หมายถึง บุคคลที่ท า
การสื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ข้อคิดเห็นหรือการ
แบ่งปัน ข้อมูลข่าวสารจากประสบการณ์ตรงจากแม่มือใหม่
ยังคนอื่น  
2.3 ความต้ังใจซ้ือ  
 ความตั้งใจซื้อ (Intention to Purchase: ITP) หมายถงึ 
การที่แม่มือใหม่มีความมุ่งมั่นที่จะใช้สินค้าและบริการนั้น ๆ 
และมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าหรือบริการนั้นมาใช้ ซึ่งสามารถ
เกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยรวมกัน อาทิเช่น ความโดดเด่นของ
สินค้ าและบริการ ภาพลักษณ์  ความน่า เ ช่ือถือ  และ 
ความสามารถทางเศรษฐกิจของลูกค้า 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น การวิจัยมีฐานความคิดว่าการ
สื่อสารทางสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ จะท าให้เกิดการ
สื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ และความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมของมารดามือใหม่ในประเทศไทยได้
ดังสมมติฐานงานวิจัย และรูปภาพท่ี 1 ดังนี ้
 สมมติฐานงานวิจัย 1 การสื่อสารทางสังคมออนไลน์มี
ผลต่อต่อการสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์  
 สมมติฐานงานวิจัย 2 การสื่อสารทางสังคมทางสื่อ
สังคมออนไลน์มีผลต่อต่อความตั้งใจซื้อ 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 แบบจ าลองการศึกษาวิจัย 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 มีวิธีด าเนินการวิจัยดังนี ้
3.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ มารดามือใหม่ 
(New Mother) โดยก าหนดเป็นสตรีที่มีช่วงอายุระหว่าง 
25–39 ปี ที่อยู่อาศัยในประเทศ และก าลังตั้งครรภ์บุตรคน
แรกหรือเป็นผู้ที่มีบุตรอายุระหว่างแรกเกิดถึง 4 ปี ซึ่งไม่
ทราบขนาดจ านวนประชากรที่แน่ชัด 

 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ มารดา
มือใหม่ (New Mother) ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
( Purposive Sampling) โ ด ย ขน าดก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง จ าก
ประชากรแบบอนันต์ เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากร 
Newby และ Ertmer [5] เสนอแนวคิดการเลือกกลุ่มตัวอยา่ง
ที่เพียงพอ (Sufficient Sample) ด้วยกฎพื้นฐาน จ านวน
ตัวอย่างยิ่งมากยิ่งดี (The Larger the Sample, the Better) 
สามารถค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เพียงพอได้จ านวน 392 
ชุด เพื่อความสมบูรณ์ของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ในการเก็บ
ข้อมูลแบบสอบถาม หากได้แบบสอบถามจ านวนมากขึ้น จะ
ท าให้ผลการศึกษามีความใกล้เคียงประชากรที่ต้องการศึกษา
มากขึ้น ซึ่งเก็บแบบสอบถามออนไลน์ การแจกแบบสอบถาม
จะส่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามให้ความ
ร่วมมือในการตอบได้โดยไม่ถูกจ ากัดด้วยขอบเขตพื้นที่และ
ระยะเวลา ดังนั้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
ระหว่างวันที่15 มิถุนายน–7 กรกฎาคม 2561 และรวมเวลา
ทั้งสิ้น 21 วัน จ านวนแบบสอบถามขั้นต่ าที่ยอมรับได้เป็น
จ านวน 392 ชุด แต่ได้แบบสอบถาม 645 ชุด ซึ่งสามารถ
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
3.2 การวัดคุณลักษณะของตัวแปร 
 ใ น ก า ร ศึ ก ษ า ค รั้ ง นี้ ไ ด้ ใ ช้ แ บ บ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งพัฒนาตาม
กรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์ และการทบทวนวรรณกรรม 
โดยแบ่งเป็นการสื่อสารทางสังคมออนไลน์ 5 ด้าน จ านวน 
21 ที่มีลักษณะของข้อค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) จ านวน 21 ข้อ การสื่อสารแบบปากต่อ
ปากอิเล็กทรอนิกส์ (E-Word of Mouth Communication) 
มีจ านวน 3 ข้อค าถาม และความตั้งใจซื้อ ( Intention to 
Purchase) จ านวน 3 ข้อค าถาม มีลักษณะของข้อค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งเป็นการ
พัฒนาข้อค าถามใหม่จากนิยามปฏิบัติการเพื่อให้เข้ากับ
บริบท 
3.3 ความเชื่อมั่นและความเท่ียงตรง 
 การทดสอบเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) 
ของแบบสอบถาม 30 ชุดแรก โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
(Alpha - Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) 

การสื่อสารทางส่ือ
สังคมออนไลน์ 

การสื่อสารปากต่อ
ปากอิเล็กทรอนกิส ์

ความตั้งใจซ้ือ 

H1 

H2 
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ซึง่มิติของตัวแปรทั้งหมด มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา อยู่ระหว่าง 
0.721-0.825 มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคมากกว่า 
0.40 ถือว่าแบบสอบถามมีความเชื่อมั่น (Reliability) ใน
ระดับที่ยอมรับได้ [6] 
 
4. ผลการวิจัย 
 สมการพยากรณ์ของการศึกษา มดีังนี 

   EWM=β1+β01VVC+β02ACC+β03INE+β04PSC+β05INC+1  (1) 

    ITP=β2+β06VVC+β07ACC+β08INE+β09PSC+β10INC+2   (2) 

 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณและการวิเคราะห์
ความถดถอยแบบพหุคูณตามสมการพยากรณ์ แสดงผลดัง
ตาราง 1 - 3  

 
ตารางที ่1 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ และ VIFs 

ตัวแปร EWM ITP VVC ACC INE PSC INC VIFs 

Mean 3.957 4.343 4.440 4.505 4.101 3.898 4.062  

S.D. 0.899 0.645 0.577 0.534 0.699 0.801 0.726  

EWM -        

ITP .607* -       

VVC .430* .489* -     2.331 

ACC .350* .470* .669* -    1.890 

INE .517* .495* .609* .514* -   2.400 

PSC .522** .536** .611* .507* .723* -  2.758 

INC .441* .598* .520* .443** .595* .675* - 1.960 

*มีนัยยะส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 1 ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมคีวามสมัพันธ์กนั
ซึ่งอาจเกิดเป็น Multicollinearity ดังนั้น ผู้วิจัยจึงท าการ
ทดสอบ Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่าค่า 
VIFs ของตัวแปรอิสระ การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ ท้ัง 
5 ด้าน มีค่าตั้งแต่  2.011–3.123 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดง
ว่า ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันในระดับที่ไม่ก่อให้เกิด
ปัญหา Multicollinearity [7] เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระการสื่อสารทางสื่อสังคม
ออนไลน์แต่ละด้าน พบว่า มีความสัมพันธ์กับตัวอิสระเอง
อย่ างมีนัยยะส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0 .05 โดยมีค่ า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.472–0.779 จากนั้น มี
ความสัมพันธ์ไม่ต่ ากว่า 0.300 และไม่เกิน 0.800 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์แต่ไม่ใช่ตัวแปรเดียวกัน หลังจากนั้นผู้วิจัยได้ท า
การวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณได้ดังตาราง 2 

 
ตารางที ่2 การทดสอบสัมประสิทธิการถดถอยอย่างง่ายระหว่างการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์และการสื่อสารแบบปากต่อ 

             ปากอิเล็กทรอนิกส ์

กำรสื่อสำรทำงส่ือสังคมออนไลน์ 

กำรสื่อสำรแบบปำกต่อปำกอิเล็กทรอนกิส์      
(E-Word of Mouth Communication) 

t p-value 
สัมประสิทธิ ์
กำรถดถอย 

ควำมคลำดเคลื่อน
มำตรฐำน 

ค่ำคงที่  ( a ) 
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสดใส (VVC) 

0.528* 
0.143 

0.268 
0.077 

1.971 
1.864 

0.049 
0.065 
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ด้ำนเน้ือหำที่เข้ำถึงได้ง่ำย (ACC) 
ด้ำนเน้ือหำที่น่ำสนใจและสนุกสนำน (INE) 
ด้ำนกำรสื่อสำรเฉพำะรำย (PSC) 
ด้ำนกำรสื่อสำรแบบปฏิสัมพันธ ์(INC) 

0.019 
0.303* 
0.254* 
0.118* 

0.075 
0.065 
0.061 
0.056 

0.247 
4.672 
4.194 
2.099 

0.805 
<0.000 
<0.000 
0.036 

F  = 61.612  p  =  0.000  AdjR2=  0.320 

*มีนัยยะส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ 0.05 
 จากตารางที่ 2 พบว่า การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ 

ด้านเนื้อหาที่น่าสนใจและสนุกสนาน ( INE) (β03=0.303; 

p<0.05) ด้านการสื่อสารเฉพาะราย (PSC) (β04=0.254; 
p<0.05 ) และด้ านการสื่ อสารแบบปฏิสั มพันธ์  ( INC) 

(β05=0.118; p<0.05) มีความสัมพันธ์และผลกระทบต่อการ
สื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ (EWM) อย่างมีนัยยะ
ส าคัญทางสถิติ จึงยอมรับสมมุติฐานที่ 1 บางส่วน (Partial 
Supported) 

 
ตารางที ่3 การทดสอบสัมประสิทธิการถดถอยอย่างง่ายระหว่างการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์และความตั้งใจซื้อ 

กำรสื่อสำรทำงส่ือสังคมออนไลน์ 

ควำมตั้งใจซ้ือ  
(Intention to Purchase) 

t p-value 
สัมประสิทธิ ์
กำรถดถอย 

ควำมคลำดเคลื่อน
มำตรฐำน 

ค่ำคงที่  ( a ) 
ด้ำนกำรสร้ำงควำมสดใส (VVC) 
ด้ำนเน้ือหำที่เข้ำถึงได้ง่ำย (ACC) 
ด้ำนเน้ือหำที่น่ำสนใจและสนุกสนำน (INE) 
ด้ำนกำรสื่อสำรเฉพำะรำย (PSC) 
ด้ำนกำรสื่อสำรแบบปฏิสัมพันธ ์(INC) 

1.267* 
0.113* 
0.212* 
0.088* 
0.157* 
0.159* 

0.185 
0.053 
0.052 
0.045 
0.042 
0.039 

6.839 
2.111 
4.064 
1.968 
3.748 
4.090 

<0.000 
0.035 
<0.000 
0.049 
<0.000 
<0.000 

F  = 75.926  p  =  0.000  AdjR2=  0.368 

*มีนัยยะส ำคัญทำงสถติิที่ระดับ 0.05 
 ในขณะเดียวกันจากตารางที่ 3 การสื่อสารทางสื่อสังคม
ออนไลน์ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการสร้างความสดใส (VVC) 

(β06=0.113; p<0.05) ด้านเนื้อหาที่เข้าถึงได้ง่าย (ACC) 

(β07=0.212; p<0.05) ด้านเนื้อหาที่น่าสนใจและสนุกสนาน 

( INE) (β08=0.088; p<0.05) ด้านการสื่อสารเฉพาะราย 

(PSC) (β09=0 .157 ; p<0.05 ) และด้านการสื่อสารแบบ

ปฏิสั มพันธ์  ( INC) (β 10=0 .159 ; p<0.05 ) จึ งยอมรับ
สมมติฐานที่ 2 
5. การอภิปรายผลการศึกษา 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราการเกิดของเด็กทารกท่ีลดลง
อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันลักษณะครอบครัวในปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวประกอบด้วย บิดา มารดา 
และบุตร ดังนั้นมารดามือใหม่จึงขาดประสบการณ์และการ

ช้ีน าในการเลี้ยงดูบุตร เมื่อต้องการความรู้จากผู้อื่น มารดา
มือใหม่จึ งใ ช้การค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์ เน็ต หรือ
การศึกษาข้อมูลจากผู้อายุใกล้เคียงกันที่เคยมีประสบการณ์
ม าก่ อนผ่ าน เครื อข่ า ยสั งคมออนไลน์  เ ช่น  เฟ ซบุ๊ ก 
(Facebook) ไลน์ (Line) หรือยูทูป (YouTube) ซึ่งจากผล
การศึกษาพบว่า การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเนื้อหาที่น่าสนใจและสนุกสนาน ด้านการสื่อสาร
เฉพาะราย และด้านการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์มีผลต่อต่อ
การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากมารดา
มือใหม่ได้อ่านเนื้อหา (Content) ที่น่าสนใจและมีความ
สนุกสนาน ที่ท าให้เกิดความรู้สึกประทับใจกลายเป็นอารมณ์
ทางบวก (Positive Emotion) กลายเป็นทัศนคติที่ดีและมี
แนวโน้มที่จะการซื้อเครื่องปั๊มนมมาใช้จากการสื่อสารใน
สังคมออนไลน์ ตามแบบจ าลองการยอมรับทางเทคโนโลยี 
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[8] ในขณะเดียวกันการมีชุมชนออนไลน์เพื่อท าการสื่อสาร
ระหว่างบุคคล และสื่อสารภายในกลุ่มชุมชน ท าให้มารดา
มือใหม่แบ่งปันประสบการณ์ออนไลน์หรือมีความเต็มใจใน
การบอกต่อผู้อื่นด้วยการแชร์เนื้อหาไปยังผู้ที่คิดว่าจะสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้ โดยเนื้อหา (Content) ที่เผยแพร่ในสื่อ
สังคมออนไลน์ ในด้านการสื่อสารเฉพาะราย เนื่องจากมารดา
มือใหม่มีความแตกต่างกันทางกายภาพ และเผชิญกับปัญหา
และความกังวลที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นวัตถุประสงค์ในการ
สื่อสารเพื่อค้นหาข้อมูลของมารดาแต่ละคนจึงแตกต่างกัน 
การจัดหาข้อมูลที่เหมาะสมให้กับมารดามือใหม่แต่ละราย 
(Customize) จึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่งส าหรับ     
แบรนด์คอมมูนิตี้  (Brand Community) แต่ในสื่อสังคม
ออนไลน์ สมาชิกในกลุ่มนั้นพร้อมจะตอบปัญหาและข้อสงสัย
ให้แก่มารดาแต่ละราย จะท าให้มีการบอกต่อและแบ่งปัน
ข้อมูล (Share) ข้อมูลระหว่างสมาชิก [9] และมีแนวโน้มใน
การซื้อสินค้า ด้านการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ เนื่องจากการ
สื่อสารแบบสองทาง (Two-way Communication) ท าให้
เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและการแชร์ข้อมูลระหว่าง
กันผ่านอินเทอร์เน็ต โดยการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์
สามารถเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสื่อสารกับเพื่อน หรือ
บุคคลอื่นที่ไม่เคยรู้จักแต่มีความสนใจเหมือนกันได้ การ
สื่อสารระหว่างบุคคลเปิดโอกาสให้มารดามือใหม่ได้ค้นพบสิ่ง
ที่ตนเองก าลังต้องการ [10] เมื่อการพูดคุยระหว่างกันท าให้
ปัญหาที่เผชิญหรือความวิตกกังวลหายไป รวมไปถึงการได้รับ
ค าแนะน าเครื่องปั๊มนมในแต่ละยี่ห้อ ท าให้เกิดความสนใจ
และตระหนักถึงความส าคัญของเครื่องปั๊มนม และมีแนวโน้ม
ในการซื้อได้  
 การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ มีผลต่อต่อความตั้งใจ
ซื้อเครื่องปั๊มนมของมารดามือใหม่ในประเทศไทย เนื่องจาก
รูปแบบเนื้อหาที่สร้างความน่าสนใจ จะท าให้เกิดการจดจ า
ตราสินค้ าได้  เปรียบเสมือนแสงสว่ างที่ เจิดจ้าขึ้นมา 
(Vividness) ในส่วนของความทรงจ า [11] ที่ตรงกับความ
สนใจของมารดามือใหม่ แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
[12] อธิบายถึงมารดามือใหม่หากรับรู้ว่าการใช้การสื่อสาร
ทางสื่อสังคมออนไลน์นั้นมีความง่าย และการรับรู้ประโยชน์ 
ในขณะเดียวกันปัจจัยความสนุกสนาน (Playfulness) จะท า

ให้ผู้ใช้เกิดแรงจูงใจในการใช้สินค้า [8] ที่มาจากแรงจูงใจ
ภายใน (Intrinsic Motivation) [13] สอดคล้องกับ Wu และ
คณะ [14] ที่พบว่าอารมณ์ด้านบวก จะท าให้เกิดความ
ไว้วางใจในแอปพลิเคชัน เพื่อเกิดการกระท าคือการดาวน์
โหลดต่อไป สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นช่องทาง
ที่ท าให้เกิดการสื่อสารออนไลน์ (Online Communication) 
เป็นรายบุคคล และเป็นรายกลุ่ม  ท าให้ เกิดการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเอง ท าให้เกิดความ
เช่ือมโยงทางสังคม (Social Tie) และความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล (Relationship) ที่สามารถสร้างความไว้วางใจให้
เกิดขึ้นได้ [10] เมื่อภายในชุมชนมีการแนะน าผลิตภัณฑ์
เครื่องปั๊มนมยี่ห้อใด บรรดามารดามือใหม่ที่อยู่ในกลุ่มมี
แนวโน้มซื้อเครื่องปั๊มนมยี่ห้อนั้น 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาพบว่ามีความสัมพันธ์และผลกระทบของการ
สื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารแบบบอกต่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมของ
มารดามือใหม่ในประเทศไทย 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการศึกษาตามสมมติฐาน 

สมมติฐานงานวิจัย ผล 
1. การสื่อสารทางสังคมออนไลน์มีผลต่อต่อการ
สื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์  

ยอมรับ 

2. การสื่อสารทางสังคมทางสื่อสังคมออนไลน์มี
ผลต่อต่อความตั้งใจซ้ือ 

ยอมรับ 

 
 จากตารางที่ 4 แสดงสรุปผลการศกึษาตามสมมติฐาน
ของการศึกษา เรื่อง การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์กับการ
สื่อสารแบบบอกต่ออิเล็กทรอนิกส ์และความตั้งใจซื้อ
ผลิตภณัฑ์เครื่องปั๊มนมของมารดามือใหม่ในประเทศไทย 
พบว่ายอมรับทั้ง 2 สมมติฐานการศึกษา ในส่วนถัดไปเป็น
การอภิปรายผลการศึกษา 
 
7. ข้อเสนอแนะในการศึกษา 
7.1 ข้อเสนอแนะทางทฤษฎ ี
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 7.1.1 การศึกษาสร้างองค์ความรู้จากการใช้อธิบายการ
สื่อสารด้วยสื่อสังคมออนไลน์ ด้วยแบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี [8] และทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน [15] เพื่อท า
การสร้างความเป็นสากล (Generalized) ให้กับทฤษฎีใน
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งมีบุคคลในสังคมพฤติกรรมใน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เปลี่ยนแปลงไป และสื่อสังคม
ออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือที่บุคคลในปัจจุบันใช้มากที่สุดใน
วัตถุประสงค์ที่หลากหลาย 
 7.1.2 ขยายฐานการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจาก
การศึกษาทางสื่อสังคมออนไลน์ ยังไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนม 
7.2 ข้อเสนอแนะทางการปฏิบัต ิ
 7.2.1 ผลการศึกษาครั้งน้ี พบว่า การวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดของเครื่องปั๊มนม ของตราสินค้ายี่ห้ออื่น ๆ ควรมุ่ง
ที่การสร้างรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างแบรนดแ์ละ
ผู้ซื้อ หรือระหว่างร้านค้าปลีกและผู้ซื้อในสื่อสังคมออนไลน์  
โดยรูปแบบของการสื่อสารควรมุ่งไปที่การสร้างความสดใส 
ด้านเนื้อหาที่น่าสนใจและสนุกสนาน ด้านการสื่อสารเฉพาะ
ราย และด้านการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ โดยเริ่มจากการท า
เนื้อหาในรูปแบบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์และ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับมารดามือใหม่ แต่อยู่ในรูปแบบที่
เข้าใจง่ายและมีความสนุกสนานด้วยการใช้สื่อที่จะท าให้
เกิดควาทรงจ า เช่น สื่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น จะท าให้
มารดามือใหม่ตระหนักถึงการรับรู้คุณค่าส าหรับผลิตภัณฑ์
เครื่องปั๊มนม ในขณะเดียวกันการสร้างความไว้วางใจในตรา
สินค้านั้นจ าเป็นต้องเข้าใจในตัวมารดามือใหม่แต่ละราย ที่มี
ความต้องการรับรู้ข้อมูลและปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะราย มี
ความแตกต่างกันในรายละเอียด ดังนั้นการเปิดพื้นท่ีให้มีการ
ถามและตอบแบบเรียลไทม์ สามารถจัดการให้เป็นชุมชนท่ีมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันแบบธรรมชาติ (Organic) เช่น การตั้ง
คลับเกี่ยวกับมารดาที่ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมแบรนด์
เดียวกัน เป็นต้น จะท าให้มารดามือใหม่เกิดความไว้วางใจใน
ตราสินค้า และน าไปสู่การเผยแพร่หรือบอกต่อแบบปากต่อ
ปากทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แม้ยังไม่เคยใช้แต่เห็นว่าดีและมี
สาระ จะส่งต่อเนื้อหาไปยังเครือข่ายของตนเอง จนในที่สุด

เมื่อได้รับข้อมูลเพียงพอจะเกิดแนวโน้มความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมต่อไป 
 7.2.1 จากการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์นั้น 
สามารถท าให้เข้าใจพฤติกรรมการซื้อเครื่องปั๊มนมมากข้ึน ซึ่ง
เจ้าของหรือตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมใน
ประเทศไทยไม่ได้ใช้สื่อโฆษณาแบบมวลชน (Mass Media) 
แต่เป็นการมุ่งการออกร้าน (Event) เกี่ยวกับแม่และเด็ก โดย
ในปัจจุบันงานท่ีมารดามือใหม่ให้ความสนใจมากที่สุดคือ งาน
มหกรรมสินค้าแม่และเด็ก (Thailand Baby and Kids Best 
Buy) ที่จัดโดย บริษัท เอซคอน (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นจุดที่
ได้พบเจอลูกค้า (Touch Point) แต่ในขณะเดียวกันมารดา
มือใหม่ที่จะท าการตัดสินใจซื้อนั้นจากเส้นทางการเดินของ
ลูกค้า (Customer Journey) มารดามือใหม่จะแสวงหา
ข้อมูลก่อนท าการตัดสินใจซื้อ โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสูง
และมีความเกี่ยวพันสูง (High Involvement Product) ใน
สุขอนามัยและเป็นอาหารของทารก ซึ่งการให้ข้อมูลเครื่อง
ปั๊มนมของตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทย เช่น ผลิตภัณฑ์
เครื่องปั๊มนมยี่ห้อ สเปคตรา (Spectra) มีเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมยี่ห้อ
เมดาลา (Medala) ไม่มี เว็บไซต์ภาษาไทย ซึ่งผลิตภัณฑ์
เครื่องปั๊มนม 2 ยี่ห้อนี้ราคาอยู่ระหว่าง 10,000 – 30,000 
บาท ซึ่งเป็นยี่ห้อที่ทางโรงพยาบาลจัดซื้อและน ามาเป็น
เครื่องส ารองให้แก่มารดาที่คลอดบุตรและต้องการปั๊มนม แต่
ในขณะทีผ่ลิตภัณฑ์เครื่องป๊ัมนมยีห่้อ ยูฮา (Youha) เป็นยี่ห้อ
ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้เป็นอันดับ 3 ซึ่งเน้นรูปแบบการขาย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และตัวแทนจ าหน่ายมีการตั้งกลุ่ม
ในเฟซบุ๊ก ที่มีวัตถุประสงค์ตอบค าถาม ให้ก าลังใจ และให้
ค าอธิบายในการใช้เครื่องปั๊มนม โดยผู้ตอบในชุมชนนั้นจะ
เป็นสมาชิกด้วยกันเอง ด้านแอดมินหรือผู้ดูแลเพจดูแลความ
เรียบร้อยในภาพรวมของกลุ่ม ผู้ที่อยู่ในกลุ่มจะเป็นมารดาที่
ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นและให้ค าปรึกษาและแนะน าซึ่งกันและกัน 
ท าให้ผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ ยูฮา (Youha) เป็นตัวอย่างของการใช้
การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ในการสร้างความส าเร็จทาง
การตลาดได้ 
 7.2.3 การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์จากผู้
เชื่อถือได้ เช่น เพจเกี่ยวกับแม่และเด็ก เพจโรงพยาบาล หรือ
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ผู้มีอิทธิพลในกลุ่มนั้น ท าให้เกิดความเช่ือถือและการซื้อ
สินค้าเครื่องปั๊มนมได้ เช่น เพจนมแม่ เพจนมแม่แฮปปี้ หรือ
เพจแพทย์หญิงสุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ เป็นต้น หรือกลุ่มในสื่อ
สังคมออนไลน์ เช่น กลุ่มคุณแม่นักปั๊มท าทุกอย่างเพื่อลูก 
กลุ่มคุณแม่มือใหม่ตั้งครรภ์ท้องแรก กลุ่มเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
อยู่บ้าน หรือกลุ่มที่ตั้งตามปีเกิดของบุตร จะเป็นศูนย์รวม
ข้อคิดเห็นในการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมของแต่ละยี่ห้อ 
มารดามือใหม่เข้ากลุ่มเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ ค้นหาข้อมูล 
และเรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับทารก เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนคลอด หรือเพื่อแก้ไขปัญหาที่ตนเองเผชิญอยู่ 
ดังนั้นการแนะน าสินค้าที่สามารถใช้ประโยชน์ส าหรับเด็กได้
จริง เพื่อท าให้เกิดกระแสการพูดถึง (Buzz) จ าเป็นต้องเลือก
เพจ ผู้อิทธิพล และกลุ่มที่มีความเหมาะสมในแตล่ะผลติภณัฑ์  
 7.2.4 ในด้านการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ การสร้าง
เนื้อหา (Content) การเล่าเรื่อง (Story Telling) หรือการ
เพิ่มพื้นที่ให้ผู้ใช้มารีวิว (Review) ผลิตภัณฑ์นั้นจะท าให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือสูง เมื่อมีการค้นหา (Search) จะ
ท าให้มารดามือใหม่สามารถรับรู้ข้อมูลได้ก่อนคู่แข่งขัน ซึ่งใน
ปัจจุบันการสื่อสารประเภทนี้ที่ตราสินค้าเครื่องปั๊มนมใน
ประเทศไทยใช้นั้น ยังหาได้ค่อนข้างจ ากัด ดังนั้นมารดา
มือใหม่บางส่วนเลือกค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์และการรีวิว
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมตราสินค้าที่ตนเองสนใจผ่านสื่อ
ต่างประเทศไทย ซึ่งอินเทอร์เน็ตสามารถช่วยให้หาข้อมูลได้
รวดเร็วในต้นทุนที่ถูก แต่ในขณะเดียวกันมารดามือใหม่
จ านวนมากที่มีข้อจ ากัดทางด้านภาษา จึงต้องใช้แหล่งข้อมูล
ต่าง ๆ ภายในประเทศไทย หากมีเครื่องปั๊มนมแบรนด์ใดที่
สามารถให้ข้อมูลในช่วงเวลาที่ต้องการได้อย่างเหมาะสม 
(Right Time, Right Moment) เป็นโอกาสในการเข้าสู่ตลาด
ได้ เนื่องจากในปัจจุบันคู่แข่งขันหลักในตลาดเครื่องป๊ัมนมนั้น
ยังมีจ ากัด และความช่ืนชอบในตราสินค้าเครื่องปั๊มนมยังมี
จ านวนน้อย ท าให้ข้อจ ากัดในการเข้าสู่ธุรกิจ (Barrier to 
New Entry) มีต่ า คู่แข่งขันยี่ห้ออ่ืนสามารถเข้าสู่ตลาดในการ
แข่งขันได้ 
 7.2.5 ในขณะเดียวกันการศึกษาครั้งน้ีได้น าผลการวิจัยไป
เสนอแนะการวางแผนการสื่อสารทางการตลาดทางสื่อสังคม

ออนไลน์ของเครื่องปั๊มนมอมีดาที่จ าหน่ายในประเทศไทย 
โดยมีวัตถุประสงค์แผนการสื่อสาร 3 รูปแบบ ดังนี ้
  7.2.5.1 การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก (Awareness) 
ให้มารดามือใหม่รู้จักแบรนด์อมีดา โดยใช้การสื่อสารจาก   
เฟซบุ๊กแฟนเพจ จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า การสร้างความ
สนใจให้ได้ต้องท าการสื่อสารที่ท าให้เกิดข้อความที่กระจาย
ไปยังกลุ่มมารดามือใหม่ให้ได้มากที่สุด พร้อมกันนั้น ต้องท า
ให้ ม ารดามื อ ใหม่ จดจ า เ ครื่ อ งปั๊ มนมยี่ ห้ อ อมี ด า ไ ด้  
เปรียบเสมือนการท าตราสินค้าให้อยู่ในความทรงจ า โดยมี
เนื้อหา (Content) มุ่งการสร้างความสบาย (Comfortable) 
และการให้ความรู้ว่าเครื่องป๊ัมนมอมีดาเหมาะกับทารกเพราะ
บริสุทธิ์ที่สุด (Purity) ที่สอดแทรกกับเนื้อหาแม่มือใหม่สนใจ 
และมีความสนุกสนาน การท าเนื้อหาควรมุ่งประเด็นการให้
ความรู้ผ่านบทความเกี่ยวกับเคล็ดลับการเลี้ยงลูก การ
ส่งเสริมทัศนคติที่ดี และรองลงมาควรลงมุ่งสื่อประเภท
สนุกสนานและให้ความรู้ สามารถสร้างการเผยแพร่หรือการ
ส่งต่อ ด้วยรูปแบบวีดีโอ อินโฟกราฟิก หรือบทความ หรือ
การซื้อโฆษณาในเนื้อหา (Content) เพื่อช่วยส่งเสริมในการ
เข้าถึง การท าแคมเปญเกี่ยวกับคุณแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ โดยใช้
การวัดผลจากจ านวน Engagement ของเฟซบุ๊ก ด้วยจ านวน 
Like, Comment และ Share ของเนื้อหา 
  7.2.5.2 การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
วัตถุประสงค์มุ่งเน้นการสร้างความสนใจ (Consideration) 
และความชอบ (Preference) การสื่อสารจากกลุ่มในเฟซบุ๊ก 
มุ่งเน้นเพิ่มจ านวนผู้ที่สนใจ อมีดา (Lead) หรือการสร้างฐาน
ลูกค้าที่มีก าลังซื้อ คือ มารดาที่ก าลังตั้งครรภ์ และมารดา
มือใหม่ ให้เข้ามาอยู่ในชุมชน (Community Forum) ที่ให้
ความสนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมอมีดา โดยมีผู้ดูแลชุมชน
เป็นฝ่ายผู้จัดการชุมชน (Community Manager) มาจากอมี
ดา หรือฝ่ายอมีดาให้การสนับสนุน เพื่อดูแลบรรยากาศและ
ช่วยตอบค าถามท่ีเกิดขึ้น ซึ่งการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ 
ด้านการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์ พบว่ามารดามือใหม่นิยมเพจ
หรือกลุ่มที่มีผู้ดูแล และบรรยากาศที่มีการสนทนาในประเด็น
เกี่ยวกับแม่และเด็กอยู่ตลอดเวลา ในขณะเดียวกันมารดา
มือใหม่จะรู้สึกสบายใจ (Comfortable) เมื่อรู้สึกว่ากลุ่มคน
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ในสื่อสังคมออนไลน์พร้อมให้ค าปรึกษาและให้ก าลังใจซึ่งกัน
และกัน โดยการสร้างชุมชนนั้นสามารถเพิ่มระดับความ  
สนิทสนมผ่านการจัดกิจกรรมทางการตลาด (Event 
Marketing) การให้ค าปรึกษา หรือการพบปะหน้าตา 
(Meeting) ระหว่างคุณแม่ที่ก าลังตั้งครรภ์ มารดามือใหม่ 
และอมีดาได้ ผลลัพธ์ของชุมชนท าให้มารดามือใหม่รับรู้ว่า
ตนเองสบายใจเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในชุมชน สามารถ
ปรึกษาปัญหาในการเลี้ยงลูกและอื่น ๆ ได้ ในขณะเดียวกันอ
มีดาได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และเกิดเป็นความชอบใน
ตราสินค้า ด้านการวัดผลสามารถวัดจากจ านวนสมาชิกใน
กลุ่ม การวัดผลด้านความชอบ (Sentiment) จากการ
วิเคราะห์เนื้อหา หรือความสนใจของคนในกลุ่มได้ 
  7.2.5 .3 การสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อจ าหน่ายสินค้าและการบอกต่อ ผ่านเว็บไซต์
หรือเฟซบุ๊ก จากผลการวิจัยพบว่า มารดามือใหม่นิยมซื้อ
สินค้าผ่านเฟซบุ๊กมากที่สุด รองลงมาเป็นเว็บไซต์ร้านค้า และ
ซื้อจากร้านค้าปลีกออฟไลน์  (Offline Retailer) ดังนั้น
เส้นทางการเดินทางของลูกค้า (Customer Journey) ของ
มารดามือใหม่มีความแตกต่างกัน แต่จุดที่อมีดามีปฏิสัมพันธ์
ลูกค้า (Touchpoint) สามารถจ าแนกเป็นจุดปฏิสมัพันธ์แบบ
ออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก หรือเว็บไซต์อีคอมเมิรซ์ของ
คนกลาง  ในส่ วนการสื่ อสารควรมุ่ ง เนื้ อหา เกี่ ย วกับ
คุณลักษณะของเครื่องปั๊มนม (Product Feature) ประโยชน์
ของผลิตภัณฑ์ (Product Benefit) ส่วนควบผลิตภัณฑ์ เช่น 
การดูแลหลังการขาย หรือประกันการใช้งานของเครื่องปั๊ม
นม เนื้อหา (Content) ที่แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปั๊มนมแม่ 
รวมไปถึงการรีวิว และการให้คะแนน (Rating) จากผู้ที่มี
ประสบการณ์ในการใช้จริง รวมไปถึงการส่งเสริมทาง
การตลาดที่มี และให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้โดยสะดวกผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์ได้ โดยช่องทางนี้มุ่งเน้นให้ข้อมูลอย่างเต็มที่
เพื่อให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์  
7.3 ข้อจ ากัดในงานวิจัย 
 7.3.1 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อเครื่องปั๊มนมของ
มารดามือใหม่ในประเทศไทย มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าจาก
หลากหลายช่องทาง มีรูปแบบการเดินทางของลูกค้า
หลากหลายแบบ (Customer Journey)  

 7.3.2 ระยะเวลาในเก็บข้อมูล เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้
ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 21 วัน ซึ่งเป็นระยะเวลาที่
จ ากัด ในรูปแบบการเก็บข้อมูลแบบตัดขวาง (Cross-
sectional Data Collection)  
7.4 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 7.4.1 การศึกษาครั้งนี้เน้นการพิสูจน์ผลของการสื่อสาร
ทา งสื่ อ สั ง คมออน ไลน์ กั บ ก า รสื่ อ ส า รแบบบอกต่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ และความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมของ
มารดามือใหม่ในประเทศไทยผ่านอินเทอร์เน็ต โดยมิได้น า
อิทธิพลของรุ่นประชากร (Generation) ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรส ภูมิภาคที่อยู่อาศัย อาชีพ และรายได้ ที่จะ
สะท้อนถึงกลุ่มชาติพันธุ์ (Ethnicity Group) เช่น กลุ่มคน
ภาคอีสาน กลุ่มคนกรุงเทพฯ หรือกลุ่มคนภาคใต้ เข้ามาร่วม
พิจารณา ที่ เ ป็นกลุ่ มปั จจั ยที่ ส าคัญต่ อการ เลื อกซื้ อ 
ตัวอย่างเช่น รายได้จะเกี่ยวข้องกับก าลังซื้อ ขณะที่การศึกษา
จะสะท้อนถึงวุฒิภาวะทางความรู้ โดยเฉพาะที่ส าคัญยิ่ง
อาชีพจะสะท้อนถึงรสนิยมและการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคม 
ดังนั้นจึงเสนอแนะว่าการวิจัยครั้งต่อไป นักวิจัยควรนับ
รายละเอียดเหล่านี้เข้าร่วมในสมการพยากรณ์ด้วย เช่ือว่าจะ
ส่งผลต่อการเลือกซื้อ 
 7.4.2 ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยเปรียบเทียบระหว่างมารดา
ที่มีความเคยซื้อ และเคยไม่ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั๊มนมใน
ประเทศไทย ในด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและความคิดเห็น
เกี่ยวกับการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน์ว่ามีความแตกต่าง
กัน 
 7.4.3 ควรศึกษาพฤติกรรมและเจตคติที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องปั๊มนม เช่น ราคาเครื่องปั๊มนม บุคคลที่มี
อิทธิพล ตราสินค้า และเจตคติต่าง ๆ  
 7.4.4 กลุ่มสินค้าประเภทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
แม่และเด็กอีก 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาหาร (Baby Food) กลุ่ม
เครื่องนุ่งห่ม (Baby Apparel) กลุ่มของเล่น (Baby Toys) 
กลุ่มเครื่องส าอาง (Baby Cosmetics) กลุ่มผ้าอ้อม (Baby 
Diaper) และกลุ่ ม อุ ปกรณ์ อื่ น  ๆ  ส า ห รั บ เด็ ก  ( Baby 
Accessories) ที่สนใจต่อไป 
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กลยุทธก์ารขายผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ ์
A Study of Existy Strategy on Facebook Live 

 

ภวิษย์พร ทิพย์อาภากลุ 1 และ พิชญ์พธู ไวยโชติ 2 
1 นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชานิเทศศาสตรก์ารตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

2 อาจารย์ประจ าคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยเชิงคุณภาพในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและวิเคราะห์กลยุทธ์การขายผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live)โดย
การใช้การวิเคราะห์ การท าสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ
ซื้อขายออนไลน์ จิตวิทยากระตุ้นยอดขายและ สื่อสังคมออนไลน์ ผลการศึกษาพบว่า ผู้ขายนิยมใช้วิธีการขายผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์
(Facebook Live)เนื่องจาก ง่ายต่อการใช้งานและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้ขายจึงใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงานในการเริ่ม
เฟซบุ๊กไลฟ์(Facebook Live)เพื่อใช้ในการขายสินค้าต่างๆและใช้วิธีการพูดอย่างเป็นกันเองเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มนั้นๆ  
สามารถจ าแนกเนื้อหาเป็นประเภทต่างๆ ตามล าดับดังนี้ 1) การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ (Social Media Marketing) มีเนื้อหา
เกี่ยวกับแนะน าและให้ข้อมูลของสังคมออนไลน์ในยุคสมัยปัจจุบัน 2) กลยุทธ์การขายออนไลน์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลยุทธ์การขาย
ออนไลน์ท่ีส่งผลให้ได้รับนิยมสูงสุด 3) ความไว้วางใจ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเช่ือและความคาดหวังส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมหรือ
การกระท าของบุคคลอื่น 4)การขายโดยบุคคล (Personal Selling) มีเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดคุยเชิงลึกกับกลุ่มลูกค้าเพื่อเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์ 5) จิตวิทยากระตุ้นยอดขาย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะน าความต้องการของลูกค้าและแนะน าแนวทางส าหรับการใช้
จิตวิทยาในการดึงดูดลูกค้าให้เกิดผลประโยชน์ 
ค าส าคัญ : เฟซบุ๊กไลฟ ์การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ การขายโดยบคุคล จิตวิทยากระตุ้นยอดขาย 

Abstract 

The qualitative research was made for study and social marketing analysis by analyzed, In -depth 
Interviews along with Data collecting by documents and Related research, The psychology of sales and social 
media. The result of the study was founded the popular method in seller marketing is to sales through 
Facebook lives because the easy to use and access anytimes. The seller can use time afterwork start 
Facebook Lives for selling their content and advertise to the specific target group and therefore the content is 
distinguish into 
1.      Social media marketing : contain advice and informative about online social marketing in nowaday. 

2.      Personal Selling : contain the in-depth talk with the target group on selling their product. 
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3.      Psychology of sales : to bring out needed and catch attention of the consumer interested. 

Keyword : Facebook Live Social Media Marketing Personal Selling Psychology of sales 

บทน า 

ศ.ดร.ศรีศักดิ์กล่าวว่า ในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์จัดเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่
ได้รับความนิยมจากผู้คนทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องควบคู่
ไปกับปริมาณการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีสูงขึ้นเรื่อยๆ 
ขณะเดียวกันผู้ให้บริการระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้มี
การพัฒนาคุณภาพการบริการรวมถึงน าเสนอบริการใหม่ๆ
อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการและอ านวยความ
สะดวกกับผู้ ใ ช้งานเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้บริการระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ยังคงมีแนวโน้มเติบโตและมีจ านวน
ผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้บริการหนึ่งบนระบบ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มีการพัฒนาและน าเสนอให้กับ
ผู้ใช้งานซึ่งในปัจจุบันกลายเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานระบบเครือข่าย
สังคมออนไลน์นิยมใช้มากขึ้นคือระบบการถ่ายทอดสด (live) 
ซึ่งช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ ใ ช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์สามารถเผยแพร่การท ากิจกรรมหรือการแสดงต่างๆ
รวมถึงการใช้ชีวิตประจ าวันหรือพฤติกรรมต่างๆให้ผู้อื่นไดร้บั
ชมแบบสดๆ  
 PIRADA MARKETING ONLINE ที่ ป รึ ก ษ า
การตลาดออนไลน์ (2561) ส ารวจการตอบสนองของ
ช่วงเวลาในการโพสต์ พบว่า วันจันทร์ควรมีการอัพเดจโพสต์
ตั้งแต่ 11.00 – 00.00น. และช่วงหลัง 17.00น. เป็นช่วงเวลา
ที่มีการเข้าถึงเป็นพิเศษ วันอังคารเป็นวันที่มีการเข้าถึงน้อย
ที่สุด จึงควรจัดเนื้อหาความส าคัญให้ดีในช่วง 19.00 – 
21.00น. วันพุธช่วง 11.00 – 13.00น. เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด 
วันพฤหัสบดีอาจเป็นวันที่ใกล้สิ้นสุดการท างานของสัปดาห์ 
ควรโพสต์ช่วง 11.00 – 00.00น. โดยหลัง 15.00น.เพราะจะ
ได้รับการเข้าถึงเป็นพิเศษ วันศุกร์มีความผันผวนไปตามช่วง
อารมณ์กลุ่มคน ควรโพสต์ช่วง 17.00 – 02.00น. โดยหลัง 
18.00น.จะมีการเข้าถึงมากเป็นพิเศษ วันเสาร์ถือเป็นวัน

พักผ่อนไม่ควรโพสต์ในช่วงเช้าควรเริ่มตั้งแต่ 13.00 – 02.00
น. ที่จะได้รับความสนใจ และวันอาทิตย์เป็นวันที่สามารถ
โพสต์ได้ทุกช่วงเวลา โดยช่วงเวลาที่จะเกิดการแย่งชิง 
Content จะอยู่ในช่วง 09.00 12.00 และ 18.00น. 
 จากผลส ารวจข้างต้น จะเห็นได้ว่า กิจกรรมการ
ถ่ายทอดสดของ Facebook ถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความ
นิยม ที่เห็นได้จากการเฟซบุ๊กไลฟ์ ในช่วงเดือนเมษายน 60 
อยู่ที่ 12.05% ของจ านวนผู้ชมที่สามารถเข้าถึงแบรนด์นั้นๆ 
(audience) ขณะที่จ านวนรูปภาพอยู่ที่ 11.63% ลิงค์ 
7.81% และสเตตัส 4.56% ช้ีให้เห็นว่าการเฟซบุ๊กไลฟ์เป็น
สื่อที่มีการปฎิสัมพันธ์มากที่สุด โดยระดับการปฎิสัมพันธ์
เฉลี่ย 5.39% ของการเข้าถึงของผู้ที่ใช้งาน ในขณะที่รูปภาพ 
4.59% ลิงค์ 4.16% และสเตตัส 4.08% เฟซบุ๊กไลฟ์จึงถูก
น ามาเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด คือการสร้าง
เนื้อหาทางธุรกิจผ่านทางการถ่ายทอดสด ด้วยการสร้าง
ความบัน เทิ ง  การมีปฏิ สั มพันธ์  กระแสนิยม  ความ
เฉพาะเจาะจง และสร้างการบอกต่อของลูกค้า ซึ่งเห็นได้ว่า 
ความพิเศษของโปรแกรมคือ การน าเสนอเนื้อหาในเวลาจริง 
และมีการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) 
ระหว่างผู้ขายและลูกค้าที่สามารถโต้ตอบกันได้แบบ
ทันท่วงที โดยปัจจุบันธุรกิจการค้าขายเกิดขึ้นมากมาย 
แข่งขันทั้งในโลกออนไลน์และเปิดหน้าร้านที่มีผู้ซื้อ-ผู้ขาย
เห็นหน้ากัน ทั้งนี้เพราะการค้าขายถือเป็นอาชีพอิสระที่
ผู้ขายสามารถก าหนดตัวเองได้ว่าจะขายวันไหน ตอนไหน 
ขายอะไร ที่ส าคัญคือเป็นนายตัวเอง คู่แข่งเริ่มมากข้ึนเรื่อยๆ 
แต่สุดท้ายต้องท าอย่างไรให้เหนือคู่แข่งให้ได้ โดยการอัด
ป ร ะ ก า ศ  เ ช่ น  โ พ ส ต์  
dealfish,pantipmarket,be2hand,bigshopping โปรแกร
ม โพสต์เว็บClassified โฆษณาท าให้สินค้าหรือบริการมี
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ความน่าสนใจเห็นมากข้ึน จึงตอบโจทย์แต่การขายก็ใช่ว่าจะ
ประสบความส าเร็จทุกราย บางรายก็ต้องขาดทุนย่อยยับ 
ในขณะที่บางรายก็รายได้ดีกว่างานประจ าหลายเท่า 
นอกจากจะเกี่ยวกับตัวสินค้า กลุ่มลูกค้าแล้ว ตัวช่วยส าคัญที่
จะช่วยให้การขายประสบความส าเร็จคือ ผู้ขายจะต้อง
มี “กลยุทธ์การขาย” ที่ผู้ขายโน้มน้าวใจให้ผู้ซื้อด้วยวิธีการ
ต่างๆ ทั้งในด้านการสื่อสาร การโฆษณา เช่น ลงประกาศฟรี
เป็นช่องทางเพิ่มยอดขาย เป็นต้น ส่วนใหญ่จะอาศัยหลัก
ทางจิตวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายคือให้ผู้ซื้อ ซื้อสินค้าของตน 
และปิดการขายได้เร็ว ดีและตรงตามที่ต้องการ ซึ่ งการซื้อ
ขายของบนโลกออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางการค้าขายที่ถือ
ว่าง่ายและสะดวกที่สุด เพียงแค่เลือก โอนเงิน แล้วก็รอของ
มาส่งที่หน้าบ้าน แต่การแข่งขันค่อนข้างสูง จึงต้องใช้กลเม็ด
วิธีต่างๆ ที่จะมาพรีเซนต์ให้สามารถขายของได้ และหนึ่ง
แม่ค้าออนไลน์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ณัฐนัน ต้นศึกษา หรือที่
รู้จัก อ.สายน้ า ไลฟ์สดดูดวง (เจ้น้ า) แม่ค้าออนไลน์ยุค 4.0  
ที่โด่งดังเพียงช่ัวข้ามคืน โดนคลิปแรกถูกเผยแพร่เมื่อ 12 
กรกฎาคม 2561 ที่สร้างกระแสได้เป็นอย่างดี และทุกครั้งที่
คุณพี่ณัฐนันถ่ายทอดสดขายของจะมีเหล่าลูกค้าและแฟน
คลับทั้งหลายเข้ามาร่วมคอมเมนต์และกดแชร์มากมาย และ
การถ่ายทอดสดครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมมีการแชร์
ไปกว่า 18,000 ครั้ง ดังนั้นผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญใน
เรื่องการถ่ายทอดสดของผู้ประกอบการผ่านช่องทาง
เฟซบุ๊กไลฟ ์

ทบทวนวรรณกรรม 

        จากการศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อ “กลยุทธ์การขาย
ผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ”์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า รวบรวมแนวคดิ 
ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพือ่เป็นพ้ืนฐานและแนวทาง
ประกอบการศึกษา ดังต่อไปนี ้

1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตลาดผ่านสังคม
ออนไลน์  

การตลาดสังคมออนไลน์ คือ รูปแบบของการสร้าง
เครื่องมือทางการตลาดบนโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งมีการใช้สื่อ
ออนไลน์ในการกระจายและสร้างมูลค่าทางการตลาด โดย
การสร้างการติดต่อสื่อสาร และสร้างตราสินค้าให้บรรลุตาม
ความต้องการ โดยพื้นฐานการสร้างการตลาดสังคมออนไลน์
นั้นเป็น การสร้างกิจกรรมทางการตลาดทั้งเนื้อหา รูปภาพ 
ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพื่อวัตถุประสงค์หลักของ การตลาด
เพื่อกระจายเนื้อหาไปยังผู้บริโภค ซึ่งการตลาดผ่านสังคม
ออนไลน์ถือได้ว่าเป็นความนิยม แนวใหม่ในทางธุรกิจที่จะ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างง่าย นอกจากนี้การตลาดผ่าน
สังคมออนไลน์สามารถพัฒนาช่องทางที่หลากหลายในการ
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการได้หลากหลายรูปแบบ  
 2 กลยุทธ์การขายออนไลน์ 
 ในอนาคตเว็บไซต์อาจจะมีรูปแบบเปลี่ยนแปลง
ไป หรือการใช้งานเว็บไซต์อาจจะเปลี่ยนไป แต่อย่างไรก็
ตาม ตัวตนบนโลกออนไลน์คือสิ่งที่ส าคัญมาก หลังจากมี
ส ินค้าหรือบริการแล้ว ผู ้ประกอบการจะท าการตลาด
อย ่า ง ไ ร  จะขายให ้ใคร  จะ เป ิดร ้านหร ือจะขายบน
ออนไลน์ สุธีรพันธุ์ กล่าวว่า จะมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่
เหมือนช่วงที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือตอนท าเว็บไซต์ เพราะ
ต ้อ ง เ ริ ่ม รู ้จ ัก มน ุษย ์คน ใหม ่ที ่เ ร ีย ก ว ่า  “ผู ้บ ร ิโ ภค ” 
(Consumer) 
 3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความไว้วางใจ 

ความไว้วางใจ หมายถึง ความเชื่อและความ
คาดหวังส่วนบุคคลที่มีต่อพฤติกรรมหรือการกระท าของ
บุคคลอื่น หรือห้วงลึกเกี่ยวกับหลกัจริยธรรมที่ท าให้เกิด
ความไว้วางใจ ตัวอย่ างเช่น แบบแผนมาตรฐานความเสีย่ง 
ความเชื่อมั่นและความปลอดภยั (Grandison & Sloman, 
2000 อ้างใน Chang, Liu & Shen, 2017) ทั้งนี้ความ
ไว้วางใจส าหรับเครื่องมือสื่อสังคมออนไลน์ หมายถึง ความ
ตั้งใจของผู้ใช้ที่เช่ือมั่น ไว้วางใจท่ีจะพึ่งพ าในเครื่องมือสังคม
ออนไลน์ท่ีเชื่อมั่นหรือไว้วางใจ พร้อมท้ังความซื่อสัตย์ของ
ผู้สร้าง เครื่องมือสังคมออนไลน์หรอืบริการ (Moorman, et 
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al., 1993 อ้างใน Phua, Jin & Kim, 2017) นอกจากน้ี 
McKnight (2005) กล่าวถึง ความไว้วางใจในด้านของ
เทคโนโลยีว่าผู้ใช้ต้องการใหร้ะบบการท างานหรือเชื่อว่า
ระบบการท างานมีคุณลักษณะตามที่ต้องการ มีความซื่อสัตย์
ของระบบ และสามารถปกป้องความกังวลหรือปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น นอกจากน้ีในสมัยก่อนความไว้วางใจในระบบ
ออนไลน์ มีขอบเขตจ ากัดในเรื่องของความเป็นประโยชน์ 
ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว ความมีช่ือเสียง การ
ต้องการรับฟังเสยีงของลูกค้า ระบบคุณภาพและข้อมลูที่มี
คุณภาพ (Chen & Barnes, 2007 และ Zhou & Li, 2014 
อ้างใน Chang, et al., 2017) รวมไปถึงการช่วยลดปัญหา
ความไม่แน่นอนและความเสี่ยง ความไว้วางใจถือว่าเป็นสิ่งที่
จ าเป็นและส าคญัอย่างมากในหนึ่งองค์ประกอบ ความ
ไว้วางใจเป็นพ้ืนฐานของการติดตอ่สร้างความสัมพันธ์ในทาง
ธุรกิจที่เกี่ยวกับก ารให้บริการแกล่กูค้า องค์กรจึงมีความ
จ าเป็นต้องเรยีนรู้ทฤษฎีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับความคุ้นเคย
เพื่อเกิดการครองใจลูกค้า 

  4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการขายโดยบุคคล 
การขายโดยบุคคล (personal selling) เป็นการ

ขายท่ีผู้ขายเผชิญหน้ากับผู้ซื้อท่ีมุ่งหวัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อตอบข้อซักถาม และ
เพื่อให้ได้รับใบสั่งซื้อ (Kotler. 1997:604) เป็นการขายโดย
อาศัยกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลแบบตัวต่อตัว 
(person-to-person communications process) 
ข่าวสารจะไหลผ่านจากผู้ส่งข่าวคนหนึ่ง (หรือเป็นกลุ่ม
บุคคล) ไปยังผู้รับสารคนหนึ่ง (หรือกลุ่มบุคคล) โดยตรงแบบ
เผชิญหน้ากัน และเนื่องจากเป็นการติดต่อสื่อสารโดยตรง
ระหว่างบุคคล (interpersonal communication) ผู้ส่ง
ข่าวสารจึงสามารถท่ีจะรับข้อมูลและประเมินการตอบสนอง
จากฝ่ายผู้รับสารได้ในทันที ซึ่งกระบวนการสื่อสารแบบนี้
เ รี ย ก ว่ า  “ ก า ร ติ ด ต่ อ สื่ อ ส า ร ที่ เ ป็ น คู่ ”  ( d y a d i c 
communication) หรือ “การติดต่อสื่อส าร 2 ทาง”(two-
way communication) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งใน

รูปแบบการติดต่อซื้อขายกันแบบนี้ ผู้ขายสามารถเสนอหรือ
ปรับข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมกับผู้ซื้อแต่ละรายโดยเฉพาะ 
และสามารถสร้างความเป็นส่วนตัวได้เป็นอย่างดี 
 5 จิตวิทยาในการพูดกระตุ้นยอดขาย 
 การกระตุ้นการขายด้วยวิธีการลดราคา จัด
โปรโมช่ันต่างๆ เป็นวิธีที่ไม่เพียงพอที่จะช่วยในการกระตุ้น
ยอดขาย ดึงดูดลูกค้าให้เกิดการคล้อยตาม เพื่อให้ยอดขาย
สูงขึ้นจากเดิมจึงน าเอาแนวคิดทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์กับธุ รกิจ  และนักการตลาดที่ประสบ
ความส าเร็จจะรู้ดีว่าหลักการทางด้านจิตวิทยาช่วยให้พวก
เขาท าความเข้าใจลูกค้าได้อย่างไรบ้าง ซึ่งนักการตลาด
เหล่านี้ก็จะส่งมอบสินค้าและบริการในแบบที่ลูกค้าต้องการ
ได้จริง   
ขอบเขตการวิจัย 

ขอบเขตในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมัภาษณเ์ชิงลึก
เฉพาะผู้ประกอบการจ านวน 5 คน ท่ีถ่ายทอดสดผา่น
เฟซบุ๊กไลฟ์และมีผู้ตดิตามมากกว่า 5,000 คน โดย
ระยะเวลาในการสัมภาษณ์อยู่ในช่วงภายในเดือน มิถุนายน 
2561 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1.ได้ทราบกลยุทธ์ในการขายผ่านทางเฟซบุ๊คไลฟ์
ของผู้ประกอบการไทย 

2.เป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่ต้องการท าการซื้อขาย
ผ่านเฟซบุ๊คไลฟ์ให้เป็นช่องทางในการท าธุรกิจ 

วิธีการด าเนินงานวิจัย 

1. วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชงิคุณภาพ เน้น
การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ประกอบด้วย 
บทความ รูปภาพ วิดโีอ บทสัมภาษณ์ ท่ีมีการเผยแพร่ในสื่อ
ออนไลน์ของ จ านวน 2 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ (Website) 
เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
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2. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเนื้อหาท่ีปรากฏจริงด้วยตนเอง โดยการวิเคราะห์
เนื้อหาบน เว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
(Facebook Fanpage)และได้ด าเนินการสัมภาษณ์
กรณีศึกษา ตั้งแตเ่ดือน มิถุนายน 2561 เป็นต้นมา 

3. เคร่ืองมือวิจัย  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะหเ์นื้อหา
บน เว็บไซต์ (Website) เฟซบุ๊ก แฟนเพจ (Facebook 
Fanpage)ดังนี ้

3.1 วิเคราะห์เนื้อหาบน เว็บไซต์ (Website) โดย
การพรรณนาตามหลักการของทฤษฎีเกี่ยวกับ
การตลาดผ่านสังคมออนไลน ์

3.2 บันทึกเนื้อหาบน เฟซบุ๊ก แฟนเพจ 
(Facebook Fanpage) โดยการใช้แบบบันทึกเนื้อหา 
(Coding Sheet) ตามแนวคิดเกี่ยวกับสังคมสื่อออนไลน์ 
แนวคิดเกี่ยวกับเฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) 
และแนวคิดเกี่ยวกับเฟซบุ๊คไลฟ์ (Facebook Live) เพื่อเป็น
แนวทางในการจัดท าแบบบันทึกเนื้อหาบทสัมภาษณ์ดังนี ้

1. Lifestyle ของผู้ขาย 

2. มุมมองความคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบปากต่อ
ปาก 

3. มีความคิดเห็นอย่างไรกับการตลาดบนสังคม
ออนไลน์ในยุคปัจจุบัน 

4. กลวิธีมัดใจลูกค้า สร้างความคุน้เคย 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 

5. สไตล์การให้ข้อมลู เพื่อเชิญชวนให้ซื้อ ในช่วง
ไลฟ์เฟซบุ๊ค 

6. เป้าหมายระดับความใกล้ชิดกับลูกค้าอยู่ใน
ลักษณะใด 

7. เทคนิคการสร้างสรรค์การขายให้กลายเป็นจุด
ขายขณะเฟซบุ๊คไลฟ ์

8. หลักจิตวิทยาที่ใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการซื้อ 

9. เทคนิคท าให้เหนือกว่าคู่แข่ง 

10. มีวิธีสร้างคุ้นค่าทางจิตใจลูกคา้ให้เกิดความ
ประทับใจอย่างไร 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล น าการวเิคราะห์เนื้อหา
จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการ โดยมีบทสมัภาษณ์ข้างต้น
เพื่อเป็นการวิเคราะห์อ้างอิงทฤษฏีตามหลักการของ
การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ และการบันทึกเนื้อหาบน 
เฟซบุ๊ค แฟนเพจ (Facebook Fanpage) ที่ได้จากแบบ
บันทึกเนื้อหาข้างต้น มาวิเคราะหแ์ละเรียบเรียงให้เป็น
ประเด็นที่สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ก าหนด 

ผลการวิจัย 

        การศึกษาและวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์
ผู้ประกอบการในประเทศไทยท่ีใช้เฟซบุ๊คไลฟ์ในการขาย
สินค้าและผลิตภัณฑร์วมทั้งสิ้น 5 คน โดยเรียงตามล าดับ
จากการสมัภาษณ์และได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้ 

1.   Lifestyle ของผู้ขาย ผู้ค้านิยมใช้การ
ถ่ายทอดสดเฟซบุ๊คไลฟ์เพื่อใช้ในการโฆษณา 
เพื่อให้ผู้บริโภครูส้ึกถึงการเช่ือใจ เข้าถึงง่าย 
สะดวก รวดเร็วและง่ายต่อการเขา้ใจ 

2.   มุมมองความคิดเกี่ยวกับการตลาดแบบปาก
ต่อปาก ผู้ค้าเชื่อมั่นในวิธีการบอกแบบปาก
ต่อปาก(Word of Mouth หรือ WOM)
เนื่องจากปัจจุบัน Social media แทบจะ
กลายเป็นส่วนหน่ึงของชีวิตเราแลว้ ดังนั้น
การบอกต่อแบบปากต่อปากจึงส าคัญ 
เนื่องจากผู้คนสามารถรับรู้ถึงสินคา้ของเราได้
อย่างรวดเร็ว 
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3.   มีความคิดเห็นอย่างไรกับการตลาดบนสังคม
ออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ผู้ค้าส่วนใหญ่มองว่า
เป็นตลาดที่มีการแข่งขันที่สูงมาก และ 
ปัจจุบันการตลาดบนสื่อออนไลน์เป็นสิ่งท่ี
ใครๆ ก็สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสามารถท า
ได้ทันที ดังนั้นผู้ค้าจึงต้องมั่นใจในคุณภาพ
ของผลิตภณัฑต์ัวเอง และต้องไม่หยุดพัฒนา
คุณภาพของผลิตภันฑ์ตัวเอง 

4.   กลวิธีมัดใจลูกค้า สร้างความคุ้นเคย 
ความสัมพันธ์กับลูกค้า ผู้คา้ให้ความส าคญักับ
ดแูลสร้างความสัมพันธ์มติรภาพกับลูกค้า 
และผูบ้ริโภค สร้างความน่าเชื่อถือและพัฒนา
คุณภาพของสินค้านั้นๆเพื่อให้ลูกค้าหรือ
ผู้บริโภคเช่ือมั่นในคณุภาพของสินค้าว่า
เหมาะสมกับราคา 

5.   สไตล์การให้ข้อมูล เพื่อเชญิชวนให้ซื้อ ในช่วง
ไลฟ์เฟซบุ๊ก ผู้ค้านิยมแสดงให้เห็นถึงการใช้
ผลิตภันฑ์นั้นจริง หรือน าผลิตภัณฑ์จริง
ออกมาแสดงให้ผู้บริโภคได้ชม พยายามพูด
โน้มน้าวผู้บริโภคเกิดความต้องการในตัว
สินค้ามากขึ้น 

6.   เป้าหมายระดับความใกล้ชิดกบัลูกค้าอยู่ใน
ลักษณะใด เป้าหมายของผู้ค้าตั้งเป้าระดับ
ความใกล้ชิดให้ใกล้ชิดและเป็นกันเองมาก
ที่สุด เสริมสร้างให้ผูซ้ื้อหรือผู้บริโภคกล้าใน
การที่จะโต้ตอบกับผูค้้า 

7.   เทคนิคการสร้างสรรค์การขายให้กลายเป็นจุด
ขายขณะเฟซบุ๊กไลฟ์ ผู้ค้าส่วนใหญ่นิยมใช้
การพูดอย่างเป็นกันอย่างกับผู้บริโภคให้
ผู้บริโภครูส้ึกเหมือนคุยอยู่กับเพื่อนหรือ

พยายามให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดเพื่อให้
ผู้บริโภคจดจ าลักษณะของผู้ค้าได ้

8.   หลักจิตวิทยาที่ใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการซื้อ 
ผู้ค้าส่วนใหญ่นิยมพูดเพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงข้อดี
ของผลิตภณัฑ์ พยายามท าให้ยอดขายดี
เพื่อให้ผู้บริโภคเกดิความอยากได้ในตัวของ
ผลิตภณัฑ ์

9.   เทคนิคท าให้เหนือกว่าคู่แข่ง ผู้ค้าส่วนใหญ่จะ
มีข่องทางการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หลากหลาย
รูปแบบเพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายและ
พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ช่องทางของตนให้ดี
ยิ่งข้ึน 

10. มีวิธีสร้างคุ้นค่าทางจิตใจลูกคา้ให้เกิดความ
ประทับใจอย่างไร ผู้ค้าให้ความส าคัญไปท่ี
การบริการลูกค้า อาทิเช่น การพูดคุยอย่าง
เป็นกันเองกับผู้บรโิภคแสดงให้เหน็ถึงความ
น่าเชื่อถือ ความจริงใจ เป็นต้น 

อภิปรายผล 

การศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ ช่ือหัวข้อ  กรณีศึกษา 
กลยุทธ์การขายผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ มีวิธีการศึกษาภายใต้
กรอบการวิจัยเชิงคณุภาพ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์วิธีการ และความคดิเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์
การขายของผู้ประกอบการในไทย จากผลการศึกษาสามารถ
สรุปและอภิปรายผลได้ ดังนี ้

1.การตลาดผา่นสังคมออนไลน์ (Social Media 
Marketing) 

2.การเพิ่มมลูค่าของแบรนดส์ินค้าผ่านทางเฟซบุ๊ค
(Facebook) 

3.ความไว้วางใจต่อการซื้อขายออนไลน ์
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4.การสรา้งปฏิสมัพันธ์ในสังคมออนไลน ์

โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

1.การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ( Social Media 
Marketing ) 

        การตลาดผ่านสังคมออนไลน์ ( Social Media 
Marketing ) เป็นเรื่องที่สามารถพูดได้ว่าเป็นตลาดที่
น่าสนใจ เนื่องจากปัจจุบัน Social Media แทบจะกลายเป็น
ส่วนหน่ึงของชีวิตมนุษย์ ท าให้สามารถเข้าถึงได้แทบทุกท่ี 
ดังนั้นผู้ค้าส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะขายสินค้าและบริการผ่าน
ทางสื่อออนไลน์ ปัจจุบันตลาดบนสื่อออนไลน์ก าลังเติบโต
อย่างรวดเร็ว การแข่งขันก็สูงจึงท าให้ผู้ค้าต้องพัฒนาตัวเอง
อยู่ตลอด อย่างเช่นผูค้้าที่ผู้จดัท าได้ท าการสมัภาษณ์นั้น บาง
คนอาจมีหน้ารา้นเป็นของตัวเองแต่บางคนก็ไมม่ีเงินทุนสูง
พอที่จะมีหน้าร้านเป็นของตัวเอง ดังนั้นการตลาดผ่านสังคม
ออนไลน์ ( Social Media Marketing ) จึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจและสะดวกต่อท้ังผูซ้ื้อและผูค้้า 

2.การเพ่ิมมูลค่าของแบรนด์สินคา้ผ่านทางสังคมออนไลน ์

        เนื่องจากการขายสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้น 
จ าเป็นต้องสร้างความมั่นใจในคณุภาพของสินค้าให้กับผู้ซื้อ
ว่ามีคุณภาพที่ดี ดังนั้นผู้ค้าแต่ละรายจะมีวิธีการเพิ่มความ
มั่นใจให้กับผู้บรโิภคด้วยวิธีการตา่งๆ อาทิเช่น จากการ
สัมภาษณผ์ู้ค้าผ่านทางสื่อออนไลนถ์ึงวิธีการสร้างความมั่นใจ
ในคุณภาพของตัวสินคา้ให้กับผู้บรโิภคนั้น ผู้คา้มีวิธีการ
แตกต่างกันไป เช่น การแสดงให้เห็นว่าตนเองขายดีเพื่อใหผู้้
ซื้อคิดว่าตนเองนั้นต้องมี หรือบรรยายสรรพคณุของสินค้า
นั้นๆ 

3.ความไว้วางใจต่อการซ้ือขายออนไลน ์

        การซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์นั้นต่างจากการซื้อ
ขายตามหน้าร้านท่ัวไปที่เราได้เหน็สินค้านั้นจริงๆ สามารถ
จับต้องได้ แต่การซื้อขายผ่านทางออนไลน์นั้นผูซ้ื้อไม่

สามารถเห็นหรือสัมผัสสินค้าจริงๆได้ ดังนั้นผู้คา้จ าเป็นท่ี
จะต้องสรา้งความมั่นใจให้กับผู้บรโิภคได้ ซึ่งจากการ
สัมภาษณผ์ู้ค้าผ่านทางออนไลน์นัน้ ได้ความว่าผู้ค้ามีวิธีการ
ต่างๆในการต่างๆในการสร้างความไว้วางใจของผู้ซื้อ 
อย่างเช่น การถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ถึงใช้สินค้า
นั้นๆให้ดู หรือแสดงสินค้าจริงๆ รวมไปถึงการมีบริการหลัง
การขายที่ดสีิ่งนี้จะท าให้ความเชื่อมั่นของผู้ซื้อท่ีมีต่อผู้คา้มี
มากขึ้น 

4. การสร้างปฏิสัมพันธ์ในสังคมออนไลน ์

        เป็นเรื่องที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการมีปฏสิัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ซื้อท าให้การท าธุรกรรมนั้นสะดวกขึ้น ผู้ค้าจ าเป็นต้อง
สร้างคาแรคเตอร์ของตัวเองให้เปน็ท่ีจดจ าของผู้ซื้อ 
อย่างเช่นผู้ค้าที่ไดไ้ปสัมภาษณ์มาทุกคนล้วนพยายามสร้าง
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ซื้อ พยายามใหผู้้ซือ้เหมือนคุยกับเพ่ือน 
เพื่อให้ผู้ซื้อมีความกล้าที่จะโตต้อบกับผู้ค้ามากข้ึน การสร้าง
ปฏิสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นเปน็อย่างมากต่อการซื้อขาย
ผ่านทางออนไลน ์

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 จากการวิจัยพบว่าการเข้าถึงบุคคลที่ขอสัมภาษณ์
เป็นไปค่อนข้างยาก และไม่ได้รับความร่วมมือเท่าไร 
เนื่องจากจากสัมภาษณ์ท าให้ต้องเสียเวลาในการตอบค าถาม
กับลูกค้า ในครั้งต่อไปควรจะเข้าไปช่วยขายและพูดคุยใน
เวลาเดียวกัน และควรมีเอกสารสารยืนยันว่าเป็นการ
สัมภาษณ์เพื่อการศึกษาจริงไม่ใช้การล้วงความลับ 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครั่งต่อไป 
 จากการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยในรูปแบบ
ของเชิงคุณภาพ ในการศึกษาครั้งต่อไปจึงอาจท าการศึกษา
ในรูปแบบของเชิงคุณภาพ เพื่อทราบข้อมูลที่ละเอียดยิ่งข้ึน 
 จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าเพศที่ให้ความ
สนใจเกี่ยวกับการขายผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
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หญิง ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปอาจท าการสัมภาษณ์เพศ
ชายโดยเฉพาะ เพื่อทราบกลยุทธ์การขายของเพศชาย 
 จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการศึกษากลยุทธ์การ
ขาย ที่เลือกการสัมภาษณ์จากบุคคลที่มียอดติดตาม 5พันคน
ขึ้นไป เกี่ยวกับกลยุทธ์การขายให้คนสนใจซื้อ ในการศึกษา
ครั้งต่อไปอาจศึกษาในเรื่องของท าอย่างไรให้คนมาติดตาม 
เพื่อเป็นแนวทางที่แปลกใหม่ต่างๆได้ 
 จากการสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นการศึกษากลยุทธ์การ
ขาย ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาการรักษาช่ือเสียงของ
ผู้ขายบนออนไลน์ให้ครองใจผู้ซื้ออย่างยั่งยืนโดยใช้วิจัยเชิง
ภาพ 
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บทคัดยอ 

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค
การวิจัยเพ่ือศึกษา 1) ปจจัยดานประชากรศาสตร และความถ่ีในการใชผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี  
2) รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภค
จังหวัดจันทบุรี   

 ระะเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน เก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี  จํานวนท้ังสิ้น 
1,500 คน การวิเคราะหขอมูลครั้งน้ีไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS version 16.0 และ AMOS version 6.0  โดยใชคาสถิติอัน
ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความเบ ความโดง คาสหสัมพันธเพียรสัน
โพรดักซโมเมน และเทคนิคการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางรวมถึงการพรรณนาขอมูล   

 ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางผูบริโภคจังหวัดจันทบุรีโดยสวนใหญเปนเพศหญิง  ลักษณะท่ีพบมากท่ีสุดคือ อายุ 
31-35 ป สถานภาพโสด จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001-30,000 บาท 
เตรียมงบประมาณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมตอครั้ง 300 – 500 บาท นิยมซื้อตามศูนยการคา/หางสรรพสินคา 
รับรูขอมูลขาวสารผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมจากอินเทอรเน็ตบอยท่ีสุด กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นโดยรวมระดับมากตอ

รูปแบบความตองการซื้อผลิตภณัฑเพ่ือสิ่งแวดลอม (Χ = 3.63) ปจจัยสวนประสมการตลาดสเีขียว (Χ = 3.65) การพัฒนาการ

ตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม (Χ = 3.90)  การพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภค
จังหวัดจันทบุรี พบวา อายุ อาชีพ งบประมาณซื้อผลิตภัณฑตอครั้ง การรับรูขอมูลขาวสารเพ่ือสิ่งแวดลอม รูปแบบความ
ตองการซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม และปจจัยสวนประสมการตลาดสีเขียวสิ่งแวดลอม ตางมีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการ
พัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรีท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อีกท้ังรูปแบบ
ความสัมพันธเชิงสาเหตุดังกลาวท่ีพัฒนาข้ึนยังมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ อีกท้ังมีความสามารถในการพยากรณได
ระดับดีและเปนท่ียอมรับดวย คิดเปนรอยละ 83.7 ซึ่งผานเกณฑตั้งแตรอยละ 40 ข้ึนไป  

คําหลัก:  รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหต, การตลาดสีเขียว, สวนประสมการตลาด 
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Abstract 
The development of green marketing and environmental marketing to consumers in Chanthaburi 

province aims to study 1) Demographic factors and frequency of use of environmental products in 
consumers in Chanthaburi province and 2) causal relationship of factors affecting green market development 
and environmental marketing of consumers in Chanthaburi province. 
 This is an integrated research where the quantitative research is the main research and the 
qualitative research is the secondary one. The instruments used in the research are both questionnaires and 
interviews. Data were collected from 1,500 consumers in Chantaburi Province and analyzed by SPSS version 
16 .0 and AMOS version 6. Statistics used are frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, 
skewness, kurtosis, Pearson Product Momentum, and analysis of structural equation models including 
descriptive data. 
  The research found that most consumers were female, age 31-35 years, single, graduated bachelor 
degree, be an employee with average salary of 20,001-30,000 Baht, prepare a budget for the purchase of 
products for the environment 300-500 Baht per purchase, usually buy such products at the shopping center 
/ department store and get the most information of the products for environment from the Internet. The 

sample had a very high overall level of opinion on the demand for environmental products ( Χ = 3.63) 

green marketing mix ( Χ = 3.65)  and green market development and environmental marketing ( Χ = 3.90) . 
The development of green marketing and environmental marketing of consumers in Chanthaburi showed 
that the age, occupation, budget to purchase of products per purchase, information perception on the 
environment, model of the demand for environmental products, and green marketing mix factors had a 
causal relationship with green marketing and environmental marketing of consumers in Chanthaburi province 
at the statistical significance of 0 . 0 5 .  Also, the causal relationship model developed was consistent with 
empirical data. It as well had the ability to predict well and inacceptable table level which is account of 
83.7% and it is considered as passing the criteria of 40%. 

Keywords: Causal Relationships, Green Marketing, Marketing Mix 
 
1. บทนํา 
 

ปจจุ บันแนวคิดของการพัฒนาอยางยั่ งยืนได
แพรหลาย โดยมีการประยุกตใชในองคกรและผูบริโภคมี
ความจําเปนในการดําเนินธุรกิจอยางยั่งยืน เน่ืองจากจากการ
รับรูของผูบริโภคขาดการคุมครองดานสิ่งแวดลอมและความ
ไมเทาเทียมทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอมทําใหผูบริโภคเกิด
ความกังวลเก่ียวกับการฟนฟูสมดุลของระบบนิเวศ ทําให
ทศวรรษท่ีผานมามีการใหความสําคัญกับสิ่งแวดลอม จึงมี
การนําเสนอผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับระบบนิเวศในประเทศ
ตางๆท่ัวโลก [1]  การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดตองเริ่มตั้งแตกระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (EcoDesign) จึง
เขามามีบทบาทสําคัญตอกระบวนการผลิตสินคา โดยเปน
กระบวนการ ท่ีผนวกแนวคิดด านเศรษฐกิจและดาน

สิ่ งแวดลอมเขาไปในข้ันตอนการออกแบบ เ พ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม [2] 
 การตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมเปนท่ีรูจักแพรหลาย
มากข้ึนเปนตลาดสีเขียวหรือการตลาดท่ียั่งยืนสามารถ
กําหนดเปนความพยายามของ บริษัท ในการออกแบบ การ
สงเสริมราคาและการกระจายสินคาในลักษณะท่ีสงเสริมการ
คุมครองสิ่งแวดลอม การตลาดสีเขียวไดถูกกําหนดเปน 
กิจกรรมท้ังหมดออกแบบมาเพ่ือสรางและอํานวยความ
สะดวกการแลกเปลี่ยนใด ๆ ท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของมนุษยหรือตองการดังกลาวท่ีความพึง
พอใจของความตองการเหลาน้ีและตองการท่ีเ กิดข้ึนมี
ผลกระทบท่ีเปนอันตรายนอยท่ีสุดในสภาพแวดลอมทาง
ธรรมชาติ [3]    
 การตลาดสีเขียวมีแนวโนมไดรับความนิยมจาก
ผูบริโภคผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม สมาคมการตลาด (AMA) 
นิยามการตลาดสี เ ขียว คือการตลาดของผลิตภัณฑ ท่ี
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ปลอดภัยตอสิ่ งแวดลอม การตลาดสี เ ขียวเปน ท่ีรู จั ก
แพรหลายวาเปนการตลาดดานสิ่งแวดลอม [4] แนวคิดเรื่อง
การตลาดสีเขียวเปนการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม การตลาดสี
เขียวทําหนาท่ีสําคัญในการดึงดูดความสนใจของผูคนท่ัวโลก 
และสามารถ รักษาลูกคา [5] เน่ืองจากสภาพอากาศท่ีเริ่มมี
การเปลี่ยนแปลงและภาวะโลกรอน  ความกังวลของ
ประชาชนสําหรับปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง 
ธุรกิจมีเริ่มมาผลิตผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
ผูบริโภคใหความใสใจกับสุขภาพ นอกจากน้ี บริษัท ไดใช
แนวทางการตลาดสีเขียว เปนสวนหน่ึงของการสรางจิตสํานึก
ทางสังคม [6] เปนผลใหจํานวนผูบริโภคเพ่ิมข้ึนและเต็มใจท่ี
จะซื้อผลิตภัณฑ ท่ี เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ธุรกิจมีการ
ออกแบบและผลิตผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมใหกับผูบริโภค 
เพ่ือความไดเปรียบทางการแขงขันสามารถเขาใจพฤติกรรม
การซื้ อและความตองการผูบริ โภคตอผลิตภัณฑ เ พ่ือ
สิ่งแวดลอม เพ่ือใหสามารถเขาถึงตลาดไดมากข้ึน [7]  
  ดั ง น้ั น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ท า ง ธุ ร กิ จ ข อ ง
ผูประกอบการหรือผูบริหารตองหันมาใสใจตัวผูบริโภค ซึ่ง
เปนปลายทางของกิจกรรมการจัดการโลจิสติกสและซัพ
พลายเชน มิเชนน้ันหากคูแขงขันทางธุรกิจตอบสนองความ
ตองการของผู บริ โภคสายพันธุ ใหม ได ดีกว า  เมื่ อ น้ัน
ความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจจะเปนสิ่งท่ีไกลเกินเอ้ือม 
   จากสถานการณดังกลาวทําใหเกิดความจําเปนใน
การ ศึกษาการพัฒนาการตลาดสี เ ขียวการตลาดเ พ่ือ
สิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี เพ่ือประโยชนในการ
ประชาสัมพันธในการสรางจิตสํานึกของผูบริโภคในการซื้อ
ผลิตภัณฑโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะในสวนของการ
ปรับพฤติกรรมและทัศนคติของผูบริโภคใหมีการบริโภค
สิ นค า ท่ี เ พ่ื อสิ่ ง แ วดล อม เ พ่ิม ข้ึน ในอนาคตและ เ กิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย  
2.1 ปจจัยดานประชากรศาสตร และความถ่ีในการใช
ผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี   
2.2 รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอการ
พัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของ
ผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี   
 
3. ทบทวนวรรณกรรม 

รูปแบบความตองการซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 
ตองทําใหผูบริโภคมีความรูผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม ใช
ผลิตภัณฑท่ีปลอดภัย คํานึงถึงความคุมคาตอผลิตภัณฑและ
สรางทัศนนคติท่ีดี [15]  กลาววา ทัศนคติของผูบริโภค สงผล

กระทบตอความตั้งใจในการซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมและ
มีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ  

 สวนประสมการตลาดสี เ ขียว ประกอบดวย
สวนประกอบตางๆ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี และการ
สงเสริมการตลาด ตามหลักการตลาดสีเขียวทุกองคประกอบ
ในสวนประสมการตลาดจะเมื่อผลิตภัณฑมีการผลิตภายใต
กระบวนการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม การออกแบบท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมควรผลิตผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑควรลดการ
ปนเปอนและมลภาวะการปรับปรุงผลิตภัณฑมีสวนสําคัญ
การพัฒนาผลิตภัณฑจะนํามาซึ่งตอบสนองตอยอดขาย   
นักการตลาดสามารถหาวิธีการสงเสริมการตลาดไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยการนําเสนอผลิตภัณฑอยางชัดเจนใหกับ
ผูบริโภค  [7]   

 การซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมจึงสงเสริมการ
พัฒนาท่ียั่ งยืนในประเทศ [7] พบวาปจจัยสวนประสม
การตลาดสีเขียว มีความสัมพันธทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับ
การตัดสินใจซื้อสินคา การตลาดสีเขียวชวยให บริษัทจะโดด
เดนกวาคูแขงดวยการเสนอขายผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม
ชวยเพ่ิมข้ึนมูลคาของบริษัท สําหรับลูกคาเพ่ิมความภักดีของ
ลูกคาและความสามารถในการทํากําไรในท่ีสุด เพ่ือใหบรรลุ
ขอไดเปรียบดานการแขงขันเพ่ิมสวนแบงตลาดท้ังหมดและ
เพ่ิมผลกําไร ในตลาด บริษัท ตองใช สวนประสมการตลาด
อยางเหมาะสมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม มีการ
ผสมผสานสวนประสมการตลาดไดแก ผลิตภัณฑ ราคา 
สถานท่ี  และการส ง เสริมการขาย ซึ่ งผลิตภัณฑ เ พ่ือ
สิ่งแวดลอมมีการออกแบบนาสนใจ ลดมลพิษ ไมทําลาย
สิ่งแวดลอม มีประสิทธิภาพ ตรงตามตองการในการใช
ผลิตภัณฑ มีขอมูลรายละเอียดใหกับผูบริโภค ขอมูลรับรอง
ดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑความปลอดภัย ไมสรางความ
เสียหายตอสิ่งแวดลอมชวยในการรักษาสิ่งแวดลอม [7] 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
  ศึกษาเฉพาะผูบริโภคในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 10 
อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองจันทบุรี อําเภอขลุง อําเภอทาใหม 
อําเภอแหลมสิงห อําเภอโปงนํ้ารอนอําเภอมะขาม อําเภอ
สอยดาว อําเภอแกงหางแมว อําเภอนายายอาม ก่ิงอําเภอ
เขาคิชฌกูฏ  
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
รูปที่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
6. วิธีดําเนินการวิจัย 
  ระะเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน โดยอาศัย
การวิจัยเชิงปริมาณเปนตัวหลัก และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
เปนตัวรอง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยมีท้ังแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ (Interview Schedule) เครื่องมือท่ีใชในการ
วิจัยคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเปนมาตราสวน
ป ร ะ เ มิ น ค า แ บ บ  ไ ล เ กิ ร ท  (Likert scale) 5 ร ะ ดั บ 
แบบสอบถามมีท้ังหมด 6 สวน ทําการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวิจัย การตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาทําโดย
ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา และตรวจสอบความเท่ียงตรงโดยใช
สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของ  Cronbach (Cronbach’ s 
Alpha  coefficient)  มีคาความเช่ือมั่นอยูระหวาง 0.7285-
0.9367 และโดยรวม ท้ังฉบับเทากับ 0.9367, 0.8407 และ 
0.8628 ตามลําดับ ซึ่งมีคาความเช่ือมั่นตั้งแต 0.70 ข้ึนไป จึง
มีความเหมาะสมท่ีจะนําไปใชในการเก็บขอมูลจริงตอไป 

ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยเก็บขอมูลจากผูบรโิภคท่ีใน
จังหวัดจันทบุรี จํานวน 10 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองจันทบุรี 
อําเภอขลุง อําเภอทาใหม อําเภอแหลมสิงห อําเภอโปงนํ้า
รอนอําเภอมะขาม อําเภอสอยดาว อําเภอแกงหางแมว 
อําเภอนายายอาม ก่ิงอําเภอเขาคิชฌกูฏ ซึ่งคํานวณหาขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของทาโรยามาเน (Yamane) ท่ีคา
ความคลาดเคลื่อน (e) 0.05 ตามวิธีการคํานวณ (อางใน 
พันธณีย วิหคโต, 2551 : 57) เพ่ือปองกันความคลาดเคลื่อน
ของขอมูลผูวิจัย เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 1500 คน ซึ่ง
ไดมาดวยวิธีการการคัดเลือกกลุมตัวอยางท่ีศึกษาน้ันไดใช
วิธีการสุมตัวอยางหลายข้ันตอน (Multi–stage Sampling) 
จัดสรรขนาดตัวอยางตามสัดสวนของระดับอําเภอ การ
วิเคราะหขอมูลทางสถิติไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 
version 16.0 และ AMOS version 6.0  โดยใชคาสถิติอัน 
ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) คา
ร อยละ  (Percentage) ค า เ ฉลี่ ย เ ลขคณิ ต  (Arithmetic 
Mean) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
คาสหสัมพันธเพียรสันโพรดักซโมเมน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  แ ล ะ เ ท ค นิ ค ก า ร
วิเคราะหโมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation 
Modeling: SEM)   
 
7. ผลการวิจัย 

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผล
ตอการพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม
ของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรเีปนดังรูปท่ี 2 

 
รูปที่ 2 ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจยัที่
สงผลตอการพัฒนาการตลาด สีเขยีวและการตลาดเพื่อส่ิงแวดลอมของ
ผูบริโภคจังหวัดจันทบุรีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป AMOS Version 6.0 ได
ดังรูปที่ 3 
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GM1 e9

1

1

GM2 e10
1

GM3 e11
1

GM4 e12
1

GM5 e13
1

Need

Need4e4

Need3e3

Need2e2

Need1e1

1

1

1
1

1

P

P1 e5

P2 e6

P3 e7

P4 e8

1

1

1

1

1

eGM
1

eP

1

 

 
การพัฒนาการตลาดสี
เขียวและการตลาดเพ่ือ

สิ่งแวดลอม 

 

 

ความถ่ีในการใชผลิตภัณฑ
เพ่ือสิ่งแวดลอม 
- งบประมาณ 
- สถานที่ 
- แหลงขอมูล 

รูปแบบความตองการซ้ือ
ผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 

- ความรูทางดาน
ผลิตภัณฑ 

- สาเหตุการเลือกซ้ือ
ผลิตภัณฑ 

- ทัศนคติของผูบริโภค
ตอผลิตภัณฑ 

- การคํานึงถึงความ
คุมคาตอผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพ 
- อาชีพ 
- การศึกษา 
- รายได 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดสีเขียว 
- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานสถานที่จัด

จําหนาย 
- ดานการ

สงเสริมการ
ขาย 
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รูปที่ 3 ผลการวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจยัที่
สงผลตอการพัฒนาการตลาด Chi-square= 149.447, df= 57, GFI= 
0.993, RMR= 0.041, RMSEA= 0.042 *P<0.05 
   

จากรูปท่ี 3 พบวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ของปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนา การตลาดสีเ ขียวและ
การตลาดเพ่ือสิ่ งแวดลอมของผูบริ โภคจังหวัดจันทบุรี
พัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ เน่ืองจาก ความ
กลมกลืนของโมเดลในภาพรวม พบวา สัดสวนคาสถิติไคส

แควร/คาช้ันแหงความเปนอิสระ (χ2/df) หรือคาซีเอ็มไอ
เอ็น/ดีเอฟ (CMIN/DF) มีคาเทากับ 2.622 ซึ่งมีคานอยกวา 3 
ผานหลักเกณฑท่ีกําหนดไว เมื่อพิจารณาดัชนีกลุมท่ีกําหนด
ไวท่ีระดับมากกวาหรือเทากับ 0.90 พบวา ดัชนีทุกตัวไดแก 
GFI = 0.993, AGFI = 0.929,  NFI = 0.939,  IFI = 0.961 , 
CFI = 0.961 ผานเกณฑ ตามลําดับ สวนดัชนีท่ีกําหนดไวท่ี
ระดับนอยกวา 0.05 พบวา ดัชนี RMR = 0.041, RMSEA = 
0.042 ผานเกณฑท่ีกําหนดไวเชนเดียวกัน จึงสรุปไดวา
รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอการ
พัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของ
ผูบริโภคจังหวัดจันทบุรีท่ีพัฒนาข้ึนสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1  แสดงคาสถิติประเมินความกลมกลืนของโมเดลขอมูลเชิง
ประจักษ   
ดัชนี เกณฑ คาสถิติที่ไดจากการวิเคราะห 

χ2/df (CMIN/df) <3  2.622 

GFI  ≥0.90 0.993 
AGFI  ≥0.90 0.929 
NFI  ≥0.90 0.939 
IFI ≥0.90 0.961 
CFI ≥0.90 0.961 
RMR  <0.05 0.041 
RMSEA <0.05 0.042 

สรุปผานเกณฑ โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง
ประจักษ 

  การ วิ เคราะห เ พ่ือตรวจสอบความเ ท่ียงตรง 
(Validity) ในแตละองคประกอบของรูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาการตลาดสีเขียว
และการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี 
โดยพิจารณาในสวนของโมเดลการวัด (Measurement 
Model) เปนดังน้ี 

รูปแบบความตองการซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 
(Need) ประกอบดวยความรูทางด านผลิตภัณฑ เ พ่ือ
สิ่ งแวดลอม (Need1)   สาเหตุการซื้ อผลิตภัณฑ เ พ่ือ
สิ่งแวดลอม  (Need2) ทัศนคติของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ 
(Need3) และการคํานึงถึงความคุมคาตอผลิตภัณฑ (Need4) 
ซึ่งเปนตัวแปรแฝง (นํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.30 ข้ึนไป 
(คาสัมบูรณ) และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยให
คานํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ 0.870, 
0 . 938 , 0 . 913  และ  0 . 937  ตามลํ าดั บ  และแตละ
องคประกอบสามารถอธิบายความผันแปรของรูปแบบความ
ตองการซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมไดรอยละ 75.7, 87.9, 
83.4 และ 87.8 ตามลําดับ 

ป จ จั ย ส ว น ป ร ะ ส ม ก า ร ต ล า ด สี เ ขี ย ว  ( P) 
ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ (P1) ราคา (P2) สถานท่ีจัด
จําหนาย (P3) และดานการสงเสริมการขาย (P4) ซึ่งเปนตัว
แปรแฝง ( นํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.30 ข้ึนไป (คา
สัมบูรณ) และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยใหคา
นํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ 0.930, 
0 . 917 , 0 . 671  และ  0 . 689  ตามลํ าดั บ  และแตละ
องคประกอบสามารถอธิบายความผันแปรของปจจัยสวน
ประสมการตลาดสีเขียวไดรอยละ 86.4, 84.0, 45.0 และ 
47.5ตามลําดับ 

การพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือ
สิ่งแวดลอม (GM) ประกอบดวยความรูใหม (GM1) รณรงค
ใหขอมูล  (GM2) นําเสนอขาวสาร (GM2) การแนะนําบอก
ตอแกผูอ่ืน (GM3) การใชอยางตอเน่ือง (GM4) ซึ่งเปนตัว
แปรแฝง ( นํ้าหนักองคประกอบตั้งแต 0.30 ข้ึนไป (คา
สัมบูรณ) และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) โดยใหคา
นํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) เทากับ 0.740, 
0.776, 0.795, 0.746 และ 0.786 ตามลําดับ และแตละ
องคประกอบสามารถอธิบายความผันแปรของการพัฒนาการ
ตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมไดรอยละ 54.7, 
60.2, 63.2, 55.7 และ 61.7 ตามลําดับ 

สรุปไดวา รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของ
ปจจัยท่ีสงผลตอการพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาด
เพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี ประกอบดวย 
รูปแบบความตองการซื้อผลิตภัณฑ ปจจัยสวนประสม
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การตลาดสี เ ขียว  การตลาดสี เ ขียวและการตลาดเพ่ือ
สิ่งแวดลอมตางมีความเท่ียงตรง (Validity) ท้ังน้ีเน่ืองจากคา
นํ้าหนักองคประกอบ (Factor Loading) ตั้งแต 0.30 ข้ึนไป 
(คาสัมบูรณ) และมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (P<0.05) (Kline, 
P., 1994: 28-41) 
 
8.สรุปและอภิปรายผล 

วัตถุประสงคการวิจัยท่ี 1 เพ่ือศึกษาปจจัยดาน
ประชากรศาสตร  และความถ่ีในการใชผลิตภัณฑเ พ่ือ
สิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี   

ปจจัยดานประชากรศาสตร พบวา กลุมตัวอยาง
ผูบริโภคในจังหวัดจันทบุรีจํานวน 1,500 คน โดยสวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.3 ลักษณะท่ีพบมากท่ีสุดคือ 
อายุ 31-35 ป คิดเปนรอยละ 18.0 อยูในสถานภาพโสด คิด
เปนรอยละ 58.2 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 
51.3 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 21.4  
และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,001 - 30,000 บาท คิดเปน
รอยละ 19.7  
  ความถ่ีในการใชผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม พบวา 
กลุมตัวอยางเตรียมงบประมาณในการเลือกซื้อผลิตภัณฑเพ่ือ
สิ่งแวดลอมตอครั้งประมาณ 300 – 500 บาท คิดเปนรอยละ 
21.6 นิยมซื้อตามศูนยการคา/หางสรรพสินคา รอยละ 27.1 
และรับรูขอมูลขาวสารผลิตภัณฑเ พ่ือสิ่ งแวดลอมจาก
อินเทอรเน็ตบอยท่ีสุดรอยละ 31.5  
  วัตถุประสงคการวิจัย ท่ี 2 เ พ่ือศึกษารูปแบบ
ค ว า ม สั ม พั น ธ เ ชิ ง ส า เ ห ตุ ข อ ง ป จ จั ย ท่ี ส ง ผ ล ต อ                     
การพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของ
ผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี   

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีสงผล
ตอการพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม
ของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี ผลการทดสอบความสัมพันธเชิง
สาเหตุท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 พบวา ปจจัยทาง
ประชากรศาสตรในเรื่อง อายุ และอาชีพ ตางมีความสัมพันธ
เชิงสาเหตุตอการพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือ
สิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี (DE=0.124* และ 
0.220* ตามลําดับ) 2) ความถ่ีในการซื้อผลิตภัณฑเ พ่ือ
สิ่งแวดลอมเก่ียวกับงบประมาณซื้อผลิตภัณฑตอครั้ง และ
การรับรูขอมูลขาวสารเพ่ือสิง่แวดลอม ตางมีความสัมพันธเชิง
สาเหตุตอการพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือ
สิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี (DE=0.108* และ 
0.143* ตามลําดับ) 3) รูปแบบความตองการซื้อผลิตภัณฑ
เพ่ือสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการพัฒนาการ
ตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภค

จังหวัดจันทบุรี (DE=0.740*) และ 4) ปจจัยสวนประสม
การตลาดสีเขียวสิ่งแวดลอม มีความสัมพันธเชิงสาเหตุตอการ
พัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของ
ผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี (DE=0.432*)  

สรุปได ว า  การพัฒนาการตลาดสี เ ขีย วและ
การตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรีตาง
ข้ึนอยูกับลักษณะทางปจจัยดานอายุ อาชีพ งบประมาณซื้อ
ผลิตภัณฑตอครั้ง การรับรูขอมูลขาวสารเพ่ือสิ่งแวดลอม 
รูปแบบความตองการซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม และ
ปจจัยสวนประสมการตลาด สีเขียวสิ่งแวดลอมเปนสําคัญ 

ผลการวิจัยเชิงคุณภาพ พบวาการพัฒนาการตลาด
สี เ ขียวและการตลาดเ พ่ือสิ่ งแวดลอม สามารถนําไป
ประยุกตใชเปนเครื่องมือหรือกลไกในการขับเคลื่อนสงเสริม
การบริโภคสินคาเพ่ือสิ่งแวดลอม เปนแนวทางการวางแผน
กลยุทธทางการตลาดในอนาคตและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 
 
อภิปรายผล 

  การพัฒนาการตลาดสีเขียวและการตลาดเพ่ือ
สิ่งแวดลอมของผูบริโภคจังหวัดจันทบุรี รูปแบบความ
ตองการซื้อผลิตภัณฑ ทําใหผูบริโภคมีความรูผลิตภัณฑเพ่ือ
สิ่งแวดลอม ใชผลิตภัณฑท่ีปลอดภัย คํานึงถึงความคุมคาตอ
ผลิตภัณฑและสรางทัศนนคติท่ีดี สอดคลองกับงานวิจัยของ 
[8] พบวา ทัศนคติของผูบริโภค สงผลกระทบตอความตั้งใจ
ในการซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมและมีความสัมพันธเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญ ดานปจจัยสวนประสมการตลาดสีเขียว 
โดยสอดคลองกับงานวิจัย ของ[9] [10] [11 [12] พบวา 
พบวาปจจัยสวนประสมการตลาดสีเขียว มีความสัมพันธ
ทางบวกอยางมีนัยสําคัญกับการตัดสินใจซื้อสนิคา  การตลาด
สีเขียวชวยให บริษัทจะโดดเดนกวาคูแขงดวยการเสนอขาย
ผลิตภัณฑเ พ่ือสิ่งแวดลอมชวยเพ่ิมข้ึนมูลคาของบริ ษัท 
สําหรับลูกคาเพ่ิมความภักดีของลูกคาและความสามารถใน
การทํากําไรในท่ีสุด [13] พบวา  เพ่ือใหบรรลุขอไดเปรียบ
ดานการแขงขันเพ่ิมสวนแบงตลาดท้ังหมดและเพ่ิมผลกําไร 
ในตลาด บริษัท ตองใช สวนประสมการตลาดอยางเหมาะสม
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม [14] ผลิตภัณฑเปนมติร
ตอสิ่งแวดลอม ไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เปนผลิตภัณฑ
ท่ีปลอดภัย ออกแบบมาเพ่ือลดการใชทรัพยากรธรรมชาติท่ี
จําเปน และลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนโดยตลอด
ท้ังวงจรชีวิตของสินคาเหลาน้ี  ไดรับการรับรองจากองคกรท่ี
ไดรับการยอมรับ ราคาผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมมีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ ยุติธรรม  ดานการสงเสริมการขาย มี
โปรโมช่ันท่ีนาสนใจ การพัฒนาโฆษณาเนนผลิตภัณฑเพ่ือ
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สิ่งแวดลอมและโฆษณาท่ีแสดงถึงภาพลักษณท่ีดีขององคกร
ในดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม โฆษณาควรเนน
ความสัมพันธระหวางผลิตภัณฑ ใชอินเทอรเน็ตหรือจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส มีขายผลิตภัณฑเพ่ือสิงแวดลอมแบบเปน
แพคเกจ  สถานท่ีจัดจําหนาย ผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมมี
สถานท่ีจําหนายสินคาอยูใกลท่ีพักอาศัย เดินทางไปสถานท่ี
จําหนายไดสะดวก การเลือกซื้อไดหลายชองทาง เชน รานคา
ปลีก รานคาสะดวกซื้อ หางสรรพสินคา ลูกคาท่ีสนใจออกไป
ซื้อผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม สถานท่ีหมายถึงตําแหนงท่ี
สามารถซื้อผลิตภัณฑได การจัดจําหนายผลิตภัณฑมีชองทาง
ท่ีนาพอใจและการจัดวางผลิตภัณฑ วางอยางชัดเจน  

 
9. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
  สามารถนําไปประยุกตใชเปนเครื่องมือหรือ
กลไกในการขับเคลื่อนสงเสริมการบริ โภคสินคา เ พ่ือ
สิ่งแวดลอม เปนแนวทางการวางแผนกลยุทธทางการตลาด
สามารถทราบถึงความตองการของผูบริโภคในการซื้อสินคา
เพ่ือสิ่งแวดลอมเปนสิ่งท่ีสามารถรับรูไดเพ่ือใชในการปรับปรุง
และเปลี่ยนแปลง เพ่ือสรางกลยุทธทางการตลาดในการ
สื่อสารถึงผูบริโภค เ พ่ือชักจูงใหผูบริโภคซื้อสินคาเพ่ือ
สิ่งแวดลอมมากข้ึน เพ่ือสรางทัศนคติ ท่ีดีตอผลิตภัณฑ   
เพ่ือใหบรรลุขอไดเปรียบดานการแขงขันเพ่ิมสวนแบงตลาด
ท้ังหมดและเพ่ิมผลกําไรในตลาด ตองมีการปรับใชปจจัยสวน
ประสมการตลาด อยางเหมาะสมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือ
สิ่งแวดลอมเน่ืองจากสงผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
โดยใช สวนประสมการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ี 
และการสงเสริมการขาย ซึ่งผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมมีการ
ออกแบบนาสนใจ ลดมลพิษ ไม ทําลายสิ่ งแวดลอม มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามตองการในการใชผลิตภัณฑ มีขอมูล
รายละเอียดใหกับผูบริโภค ขอมูลรับรองดานสิ่งแวดลอมของ
ผลิตภัณฑความปลอดภัย  ไมสร างความเสียหายตอ
สิ่งแวดลอมชวยในการรักษาสิ่งแวดลอม 
    
10. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป  

1.  ควรทําการขยายขอบเขตงานวิจัยใหกวางข้ึน เพ่ิม
พ้ืนท่ีศึกษา โดยอาจศึกษาในระดับภูมิภาค จะ
นํ ามาปรั บ เปลี่ ยนกลไกทางการตลาดของ 
ผลิตภัณฑท่ีออกแบบเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีจะออกมา
ในอนาคตตอไป  เพ่ือสรางกลยุทธทางการตลาดท่ี
สามารถนํามาใชไดในระดับมหภาค 

2. มีการเปรียบเทียบแตละภูมิภาคมีรูปแบบการซื้อ
ผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมแตกตางกันอยางไร   

3. เพ่ิมตัวแปรในการศึกษาอาจจะศึกษาการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบรนด์ของหรูหราโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ผ่าน อินสตา
แกรม และ ศึกษาวิธีใช้อินสตาแกรมของอินฟลูเอนเซอร์ในการสื่อสารการตลาดแบรนด์หรูหรา ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารบริษัทน าเข้าสินค้าแบรนด์หรูหรา ในกลุ่ม 
บริษัท หลุยส์ วิตตอง โมเอต์ เอนเนสซี่ (Louis Vuitton Moët Hennessy) หรือ แอลวีเอ็มเอช (LVMH) ในประเทศไทย ผู้ที่มี
ส่วนวางแผนนโยบายส่งเสริมการตลาด รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ บริษัทเอเจนซี่ และผู้จัดการของอินฟลูเอนเซอร์ จ านวน 10 คน 
ผลการศึกษาพบว่า 1. แบรนด์หรูหราได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ (Situation analysis) สิ่งที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค รวมทั้งวิเคราะห์คู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อกระตุ้นการรับรู้ เพิ่มจานวนผู้ติดตาม 
และเพิ่มยอดขาย แบรนด์หรูหราได้วางแผนกลยุทธ์ (Strategy) แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ออกเป็น กลุ่มลูกค้ายุคมิลเลนเนียล ท่ี
รับข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียสูง และกลุ่มลูกค้าช่วงเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ท่ีรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อดั้งเดิมและสื่อออนไลน์ 
โดย แอลวีเอ็มเอช ได้วางต าแหน่งทางการตลาดในยุคดจิิทัลว่า เป็นกลุ่มแบรนด์หรูหราที่มีความสร้างสรรคแ์ละมีนวัตกรรม โดย
ใช้อินฟลูเอ็นเซอร์ผ่านอินสตาแกรมบูรณาการร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และ นิตยสาร โดยใช้กลวิธี 
(Tactics) ของการตลาดสมัยใหม่ ได้แก่ ด้านสินค้า ด้านราคา สถานที่จัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด ด้านบรรจุภัณฑ์ ด้าน
พนักงานขาย ด้านอ านาจ ด้านการให้ข่าวสาร จากนั้นจึงด าเนินงาน (Action) ตามขั้นตอน โดยมี ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์
ของแบรนด์เป็นผู้รับผิดชอบ ด้านงบประมาณ แบรนด์หรูหราให้ค่าตอบแทนแก่อินฟลูเอนเซอร์ในรูปแบบ สิ่งของ ส่วนลด หรือ
สิทธิพิเศษอื่นๆ สุดท้าย มีการควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน (Control) ด้วยสังเกตจ านวนยอดไลก์ และการแสดงความ
คิดเห็น จากภาพที่อินฟลูเอนเซอร์โพสต์ภาพสินค้าและเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์หรูหรา รวมทั้งการตรวจสอบยอดขายกับ
พนักงานหน้าร้าน นอกจากนี้ยังใช้คุณสมบัติพิเศษ (feature) จาก Usage Insight ซึ่งอยู่ในแอบพลิเคช่ันของอินสตาแกรม 
เพื่อให้ทราบสถิติในเชิงลึก เช่น เวลาในการเข้าถึงโพสต์ที่ดีที่สุด ข้อมูลด้านประชากรของผู้เข้าถึงอินสตาแกรม การมีปฏิสัมพันธ์
ของผู้เข้าถึงอินสตาแกรม ฯลฯ  2.ผลการวิจัยพบว่า อินฟลูเอนเซอร์มีการใช้กลยุทธ์การก าหนดเนื้อหา ด้วยการสร้างธีมของ
เนื้อหาให้ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างภาพหรือวิดีโอที่มีลิขสิทธิ์หรือเนื้อหาเฉพาะ โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพของรูปภาพ 
ช่วงเวลาในการโพสต์ นอกจากนี้ยังมีการท าให้เนื้อหาได้รับการเข้าถึงเพิ่มขึ้น ด้วยใช้แฮชแท็ก แท็กไปยังผู้ใช้งานรายอื่น และ
ระบุพิกัด ต าแหน่งที่มีการใช้งานอินสตาแกรมอีกด้วย 
 
ค าหลัก  แบรนด์หรูหรา, อินฟลูเอนเซอร์, อินสตาแกรม, แอลวีเอ็มเอช  
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Abstract 
 The purposes of this study were 1) to examine marketing communication of Luxury brands 
through Instagram Influencers and 2) to study the way in which Fashion Influencers use Instagram for 
marketing communication of the Luxury brands. This qualitative research employed in-depth interviews 
with three Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Thailand executives in charge of online marketing 
strategies, four fashion Instagram influencers, one Digital Marketing Agency and two managers of Instagram 
influencer. The findings were the following: 1) the executives of luxury brands had applied SOSTAC model 
for planning their marketing communication through Instagram influencers. After doing situation analysis, 
they set their objectives to increase brand awareness, numbers of Instagram followers, and sale amount. 
Market segmentation strategy of generation X and millennium were then employed to match the brand 
positioning of creativeness with innovation. Several 4Ps tactics and actions were also applied. By and large, 
most influencers receive some forms of compensation; for example, discounts, commissions on sales or 
free products or services. Finally, the marketing communication success was controlled by the numbers of 
likes and comments of each Instagram post and utilization of data from Instagram Analytics. 2) Instagram 
influencers used content-oriented strategies to create one-directional theme of high quality images and 
videos and posting time. Moreover, they also used hashtag to gain more access to the posts, tagged other 
users and specified post location as well. 
 
Keywords:  Luxury brand  , Influencer , Instargram , LVMH   
 
บทน า 
 ท่ ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่างประเทศ และนโยบาย   
เศรษฐกิจทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาช่วงปี พ.ศ. 2558 ได้
ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของผู้บริโภค นักลงทุน และ
ระบบอุตสาหกรรมหลายประเภท แต่บริษัทที่ปรึกษาด้าน
การลงทุนและวิจัยตลาด เบน แอนด์ คอมพานี  (Bain & 
Company) มีรายงานว่าระยะเวลา 3 เดือนแรกของปี 2560 
ยอดขายสินค้าแบรนด์หรูหราทั่ วโลกกลับเติบโตขึ้น 4 
เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2559 (Elizabeth  
Paton, 2560) 
 ในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัท หลุยส์ วิตตอง โมเอต์ เอน
เน ส ซี่ (Louis Vuitton Moët Hennessy) ห รื อ  LVHM 
Group ซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์หรูหรา ถึง 70 แบรนด์ จาก 6 
หมวดธุรกิจ ได้แก่ 1.ไวน์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  2.แฟช่ัน
และเครื่องหนัง 3.น้ าหอมและเครื่องส าอาง 4.นาฬิกาและ

เครื่องประดับ 5.ร้านค้าปลีกแบบเจาะกลุ่ม และ 6.กิจกรรม
อื่นๆที่ เกี่ยวข้อง ส าหรับหมวดแฟ ช่ันและเครื่องหนั ง 
ประกอบไปด้วย 16 แบรนด์ ได้แก่ เบอร์ลูติ (Berluti) เซลีน
(Céline) คริสเตียน ดิออร์(Christian Dior) อีดัน (EDUN)  
เอ มิ ลิ โอ  ปุ ช ช่ี  (Emilio Pucci) เฟ น ดิ (Fendi) จี ว อ ง ช่ี 
(Givenchy) เคนโซ  (Kenzo) โลเอเว (Loewe) ลอโร เพีย
น่า (Loro Piana) หลุยส์ วิตตอง (Louis Vuitton)  มาร์ค 
จาคอปส์ (Marc Jacobs)  มัวร์นาด (Moynat)  นิโคลัส- 
เคิ ร์กวู้ด  (Nicholas Kirkwood) ริ โมว่า (RIMOWA) และ 
โธมัส พิงค์ (Thomas Pink)  ส่งผลให้บริษัทแบรนด์หรูหรา
ในกลุ่มแอลวีเอชเอ็ม ท ารายได้สูงสุดในโลกด้วยจ านวนเงิน 
42.6 หมื่นล้านเหรียญยูโร หรือราว 1.65 ล้านล้านบาท 
เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ถึง 13 เปอร์เซ็นต์ จากธุรกิจทุกประเภท    
(LVMH, 2561) 
 ส าหรับธุรกิจแบรนด์หรูหราในประเทศไทย ข้อมูลจาก 
ไทยแลนด์ ลักชัวรี่ แทร็คกิ้ง (Thailand Luxury Tracking)  
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ปี 2559 พบว่าภาพรวมตลาดสินค้าหรูหราของไทย มีมูลค่า
สูงถึง 2.5 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ถือได้ว่าเป็น “ตลาด
ใหญ่ที่สุด” ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (เจอโรม 
เฮอวิโอ, 2560) 
 ปัจจุบัน 73 เปอร์เซ็นต์ ของสินค้าแฟช่ันหรูหราและ
ความงาม มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์  หรือ ผู้มีอิทธิพลทาง
ความคิดในโลกออนไลน์ ท าแคมเปญการตลาด และ 65 
เปอร์เซ็นต์ เห็นพ้องต้องกันว่าวิธีดังกล่าวประสบความส าเร็จ 
และเป็นการจับคู่ที่ลงตัว เนื่องจากการน าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ โดยอินฟลูเอนเซอร์ เป็นตัวขับเคลื่อนที่
สมบูรณ์แบบในการน าไลฟ์สไตล์ดังกล่าวไปสู่ผู้บริโภคใน
รูปแบบที่เข้าถึงได้ (Denny Parisi, 2017)  
 ด้านเว็บไซต์  มูนช็อท ดิจิทัล เอเจนซี่  ในประเทศ
สิงคโปร์ ได้ระบุว่า การเปลี่ยนแปลงการตลาดผ่านผู้ทรง
อิทธิพลทางความคิดมาสู่โลกของดิจิทัล อาจเกิดขึ้นจาก ยูทูบ 
และบล็อกเกอร์ แต่ดาวเด่นที่แท้จริงของคือ อินสตาแกรม                
(Instagram) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของสื่อสังคมออนไลน์ที่
เติบโตเร็วที่สุดนับตั้งแต่ ปี 2011 ปัจจุบันมีผู้ใช้ทั่วโลกกว่า 
700 ล้านราย (moonshot digital, 2017)  
 ขณะที่บริษัท โธธ โซเชียล ได้เปิดเผยข้อมูลว่า ปี 2017 
ประเทศไทยมีผู้ใช้งานอินสตาแกรมมากเป็นอันดับ 14 ของ
โลก (ปณ ชัย อารีเพิ่ มพร ,2018) ส่งผลให้อุตสาหกรรม
การตลาดอินฟลูเอนเซอร์มีเงินสะพัดถึงพันล้านดอลลาร์ต่อปี 
คาดว่าจะเกิน 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 (moonshot 
digital, 2017)  
 ทั้งนี้  อินฟลู เอนเซอร์ ( Influencer) หมายถึง ผู้มี
อิทธิพล หรือ การท าการตลาดโดยใช้คนดังประเภทต่างๆ 
อาทิ เช่น ดารา นักร้อง นักการเมือง บล็อกเกอร์ นักรีวิว 
เน็ตไอดอล ฯลฯ อย่างไรก็ตามการท าการตลาดในรูปแบบ
ดังกล่าวใช่ว่าจะส่งผลดีกับตราสินค้าเสมอไป ขึน้อยู่กับปัจจัย
หลายประการ แม้บุคคลที่ถูกเลือกมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นั้น
จะได้รับความนิยมสูง แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับสินค้าทีเดียว
นัก (ศรีกัญญา มงคลศิริ,2547) ในมุมของนักการตลาดและ
วางแผนการสื่อสารจึงต้องวางแผน คัดเลือก รวมไปถึงบริหาร
งบประมาณส าหรับอินฟลูเอ็นเซอร์ เพราะหากมีการจัดการที่
ไม่ดี การใช้อินฟลูเอนเซอร์จะกลายเป็นเพียงสื่อธรรมดา ท่ีไม่

มีพลังในการโน้มน้าวอีกต่อไป (สโรจ เลาหสิริ,2560)  
 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจถึงการสื่อสารการตลาดแบรนด์
หรูหราโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ผ่านอินสตาแกรมตามแนวโน้ม
ของการสื่อสารการตลาดโลก และเนื่องจากประเทศไทยยังไม่
พบงานวิจัยที่ศึกษาในด้านนี้โดยเฉพาะ การศึกษาครั้งนี้จึงมี
ความส าคัญที่จะช่วยเป็นแนวทางในการวางแผนและเลือกใช้
กลยุทธ์ที่เหมาะสมส าหรับแบรนด์หรูหราในการท าการตลาด
ออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะช่องทางอินสตาแกรม 
ต่อไปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพื่อศึกษาการสื่อสารการตลาดแบรนด์ของ
หรูหราโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ผ่านอินสตาแกรม 

2.เพื่อศึกษาวิธีการใช้อินสตาแกรมของอินฟลูเอน
เซอร์ในการสื่อสารการตลาดเกี่ยวกับแบรนด์หรูหรา  

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.งานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักสื่อสารการ 
ตลาด และผู้บริหารแบรนด์หรูหราในการประยุกต์แนวทาง
และพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบรนด์หรูหราบนสื่อ
สังคมออนไลน์ โดยเฉพาะช่องทาง อินสตาแกรม  

2.ผู้ที่สนใจศึกษาในเรื่องการสื่อสารการตลาด           
แบรนด์รูหราโดยใช้อินฟลู เอ็นเซอร์ผ่านอินสตาแกรม 
สามารถน าผลการศึกษาครั้งนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานให้เกิด
ประโยชน์ทางวิชาการ หรือการศึกษาวิจัยในล าดับต่อไป 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-
depth Interviewing) 
 กลุ่มผู้ให้ข้อมลูหลัก ได้แก ่

1. ผู้บริหารบริษัทน าเข้าสินค้าแบรนด์หรูหรา กลุ่ม 
แอลวีเอ็มเอช หมวด แฟช่ันและเครื่องหนังในประเทศไทย 
และผู้ที่มีส่วนในการวางแผนนโยบายและการส่งเสริม
การตลาด การประชาสัมพันธ์ ได้แก่ 

คุณสุวดี พึ่งบุญพระ กรรมการผู้จดัการใหญ ่บริษัท 
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พีพี กรุ๊ป ประเทศไทย ตัวแทนน าเข้าสนิค้าในกลุม่ แอลวีเอ็ม
เอช อาทิ เซลีน (Céline) เอมลิิโอ ปุชช่ี (Emilio Pucci) จี
วองช่ี (Givenchy)  

คุณปิยะวิภา อินทรทัต  ต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย           
สื่อสารประชาสัมพันธ์ โลเอเว (Loewe) ประเทศไทย 

คุณสรัญทร เตชะไพบูลย์ ต าแหน่งผู้จัดการฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ บริษัทคริสเตียนดิออร์ (ไทยแลนด์) 
 2. อินฟลู เอน เซอร์ซึ่ ง เคยร่วม งานกับสินค้ า              
แบรนด์หรูหรา กลุ่ม แอลวีเอ็มเอช ประเทศไทย หมวดแฟช่ัน
และเครื่องหนัง ได้แก่ 

คุณกฤษฏิ์ จิระเกียรติวัฒนา 
คุณดาวิกา โฮรเ์น่  
คุณมรกต กิตตสิาระ 
คุณอุรสัยา เสปอร์บันด ์    
3. บริษัทเอเจนซี่ และ ผู้จัดการของอินฟลูเอน

เซอร์ ที่ท าหน้าที่รับงาน ดูแลภาพลักษณ์ และประสานงาน
ระหว่างแบรนด์สินค้าหรูหราและอินฟลูเอนเซอร์ ได้แก่  
 คุณอารยา เอ ฮาร์เก็ต ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เค โอ 
แอล แมนเนจเมนท์ จ ากัด  
 คุณธนรัตน์ วิชชุเดชา  ผู้จัดการนักแสดง  
 คุณวิกรม โพธิ์ตระกูล  ผู้จัดการนักแสดง 
 

เคร่ืองมือการวิจัย 
1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง(Semi-structured 

Interview Form) เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการสัมภาษณ์
และผู้วิจัยสามารถได้ค าตอบที่นอกเหนือจากค าถามที่ผู้วิจัย
ต้องการ  
 2. สมุดจดบันทึก (Notebook) ผู้ วิจัยใช้เพื่อจด
บันทึกรายละเอียดการสัมภาษณ์ในแต่ละครั้ง เพื่อย้ าเตือน
ประเด็นที่มีความส าคัญ และน าข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มา
ปรับปรุง รวมทัง้พัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ของผู้วจิัยต่อไป 
 3. เครื่องบันทึกเสียง ใช้เพื่อบันทึกการสนทนา
ระหวา่งผู้วิจัยกบัผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 4. ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีหน้าที่ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ โดยการสัมภาษณ์ สิ่งส าคัญที่ เป็น
คุณลักษณะที่ผู้วิจัยควรมีคือ ทักษะในด้าน การพูด การเขียน 

และ จรรยาบรรณในการวิจัย 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้แก่  ข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) 
โดยมีประเด็นค าถามที่อ้างอิงจากแนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการตั้งค าถาม ได้แก่ 
แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดแบรนด์หรูหรา แนวคิดเรื่องสื่อ
สังคมและอินสตาแกรม  แนวคิดเรื่องการตลาดรูปแบบ
ออนไลน์ (SOSTAC) ทฤษฎีการสื่อสารสองจังหวะ(two-
step flow theory) และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)ได้แก่  ข้อมูล
จากการค้นคว้าเอกสารอ้างอิง ต ารา บทความวิชาการ ที่
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การท างานของอินฟลูเอนเซอร์ และ
แบรนด์หรูหราบนอินสตาแกรม ข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวและ
เว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง  และข้อมูลจากอินสตาแกรมของ 
อินฟลูเอ็นเซอร์ ผู้ให้ข้อมูลหลัก ซึ่งเคยร่วมงานกับ สินค้าแบ
รนด์หรูหรา กลุ่ม แอลวีเอ็มเอช(LVMH) หมวดแฟช่ันและ
เครื่องหนัง ในประเทศไทย ในระยะเวลา 6 เดือน ระหว่าง
เดือน ธันวาคม 2560-มิถุนายน 2561  
 
 ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง
เดือน พฤษภาคม-กรกฏาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน   
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก (In-depth Interview) ผู้บริหารบริษัทน าเข้าสินค้า
แบรนด์หรูหรากลุ่มแอลวีเอ็มเอช หมวดแฟช่ันและเครื่อง
หนัง ในประเทศไทย อินฟลูเอ็นเซอร์ ซึ่งเคยร่วมงานกับ 
สินค้าแบรนด์หรูหรา กลุ่ม แอลวีเอ็มเอช และผู้จัดการของ
อินฟลูเอนเซอร์ ที่ท าหน้าที่รับงานและดูแลภาพลักษณ์ 
เพื่อให้ได้แง่มุมที่หลากหลาย จากนั้นน าบทสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์กับแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง เอกสารอ้างอิง 
ต ารา บทความวิชาการ ท่ีเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท างาน
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ของอินฟลูเอนเซอร์ และแบรนด์หรูหรา ข้อมูลจากเว็บไซต์
ข่าวและเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบัญชีอินสตาแกรม
ของแบรนด์หรูหราและบัญชีอินสตาแกรมของอินฟลูเอน
เซอร์  
  
กรอบแนวคิด และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทบทวน แนวคิด 
และทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ดังนี ้

แนวคิดเกี่ยวกับแบรนด์หรูหรา  
แบรนด์หรูหรา (Luxury brand)  หมายถึง สินค้า

ที่เน้นความหรูหรา ความมีรสนิยม และให้ความส าคัญกับตรา
สินค้าเป็นอย่างมาก ส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทเสื้อผ้า             
อัญมณี และเครื่องประดับ ( ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
น าเข้าแห่งประเทศไทย, 2555)  

ด้าน เดนิส มอริเซ็ต (Danis Marisset, 2015 อ้าง
ถึงใน กัญญ์ณณั ฐ  อนุรักติพันธ์  , 2016) ได้ ให้แนวคิด
เกี่ยวกับแบรนด์หรูหรา ( Luxury Brand) ไว้ว่า เป็นสินค้าที่
เช่ือมโยงความเป็นเจ้าของด้วยอารมณ์และความรู้สึก การ
บริหารจัดการสินค้าแบรนด์หรูหรานั้น จึงแตกต่างกับสินค้า
อุปโภคบริโภคทั่วไปโดยสิ้นเชิง โดยได้เสนอหลักการแบ่งส่วน
แบรนด์หรูหราออกเป็น 3 ระดับ ในรูปแบบปิรามิด  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1. หลักการแบ่งส่วนแบรนด์หรหูรา 

 
1.ระดับทรงคุณค่าที่สมบูรณ์แห่งแบรนด์หรูหรา    

(Absolute level) แบรนด์หรูในระดับนี้มีอัตลักษณ์พิเศษ มี
มรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่น มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน 

2.ระดั บท รงพลั งด้ วยแรงบั นด าล ใจแห่ งแบ รน ด์ ห รู 
(Aspiration level) แบรนด์หรูในระดับนี้ยังคงอาศัยคุณค่า
ของราคา แรงบันดาลใจ ความทะเยอะทะยาน คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ความพิเศษที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น เป็นพลังใน
การขับ เคลื่ อนแบรนด์   3.ระดับการเข้าถึ งที่ บ่ งบอก
สถานภาพแห่งแบรนด์หรู (Accessible Level) แบรนด์
หรูหราระดับนี้ยังไม่มีประวัติศาสตร์ที่สั่งสมมายาวนาน มักใช้
เทคนิคทางการตลาด ด้วยวิธีการสร้างไลน์การผลิตสินค้าที่มี
ราคาไม่แพงออกมาขาย ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นชนช้ันกลาง
จ านวนหนึ่งที่มีรายได้เหลือจากการซื้อสินค้าจ าเป็น จึง
ต้องการครอบครองสินค้าเหล่านี้เพื่อบ่งบอกสถานะของ
ตนเอง 

Kapferer และ Bastien (2012) ได้ อธิบ ายว่ า 
หลักการตลาดทั่วไปสามารถปรับใช้กับสินค้าระดับพรีเมียม
เท่านั้น ขณะที่แบรนด์หรูหราควรท าตามกลยุทธ์ของตัวเอง 
ประกอบไปด้วย ความพิเศษและคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของ
ผลิตภัณฑ์  การตั้งราคาสูง (ราคาที่เหมาะสม) ช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่จ ากัด วิธีการประชาสัมพันธ์ที่แตกต่างจาก
สินค้าทั่วไป  โดย Wioleta Dryl, Luciana De Araujo Gilb 
และ Tomasz Dryl (2017) ได้สร้างตารางเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างสินค้าท่ัวไปและสินค้าแบรนด์หรูหรา ไว้ดังนี้ 
 

ตารางที่ 1. ความแตกตา่งระหวา่งสินค้าทั่วไปและสินค้าหรหูรา 
ปัจจัยตา่งๆ 
(factors) 

สินค้าทั่วไป 
(Mass goods) 

สินค้าหรูหรา 
(Luxury goods) 

ผลิตภัณฑ์ 
(Product) 

• สามารถผลิตสินค้า
รูปแบบเดียวกันได้ใน
จ านวนมาก  
• การบริการมีต้ังแต่
ระดับต่ าไปจนถึง
ระดับสูง 
• คุณภาพของสินค้ามี
ตั้งแต่ระดับต่ าไปจนถึง
ระดับสูง 

•สามารถสั่งท าพิเศษ
หรือผลิตขึ้นในจ านวน
ที่จ ากัด 
• มีการให้บริการส่วน
บุคคลระดับสูงมาก 
มีฝีมือและความ
ช านาญ 
• สินค้าคุณภาพสูงมาก 

ราคา (Price) • ขึ้นอยู่กับค่าของเงิน  • การตั้งราคาสูง  
 

การจัดจ าหน่าย 
(Place) 

• วางจ าหนา่ยในสถานที่
ต่างๆให้มากที่สุดเท่าที่

• มีช่องทางการจัด
จ าหน่ายที่จ ากัด 

Certain  
Subjectivity 

SEGMENT POSITIONING 
FEATURES 

Absolute           

 Elitism 

 Icon 

 Heritage 

 Uniqueness 

Aspirational  
 Aspiration 

 Recognizability 

 Distinctiveness 

Accessible  
 Affordability 

 Membership 

 Status 

Certain brands 
may be present 
at all levels of 
the pyramid 
 

692



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ปัจจัยตา่งๆ 
(factors) 

สินค้าทั่วไป 
(Mass goods) 

สินค้าหรูหรา 
(Luxury goods) 

 จะเป็นไปได้ เพื่อความ
สะดวกในการซ้ือ
หมวดหมู่ของสินค้าที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน 

• เน้นการขายโดย
พนักงานตัวแทน หรือ
ร้านค้าที่ได้รับอนุญาต 

การส่งเสริม
การตลาด 
(Promotion) 

 

•  มกีารจัดกจิกรรม
ส่งเสริมการตลาดเป็น
ประจ า 
• มีผู้รับสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดในวงกวา้ง 
•ใช้ส่ือให้มากที่สุด ทั้ง 
ATL (Above the line) 
และ BTL ( Below the 
line)   

• มีกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดน้อย 
• กิจกรรมส่งเสริม
การตลาดส่งตรงไปยัง
ผู้รับสารในวงแคบ 
• มีการเลือกใช้ส่ือ , 
ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้
สื่อในลักษณะ ATL 
(Above the line)  

การให้
ความหมายทาง
เศรษฐกิจ 
(Economic 
definition) 

• สินค้าที่มีความตอ้ง 
การลดลงตามราคาที่
เพิ่มขึ้น 

• สินค้าที่มีความ
ต้องการเพิ่มขึ้นตาม
ราคาที่เพิ่มขึ้น 

กระบวนการ
ตัดสินใจ
(Decision 
marketing 
process) 

• มีกระบวนการตัดสิน 
ใจ ตั้งแต่ระดับต่ าไป
จนถึงระดับสูงขึ้นอยู่กับ
ผู้บริโภคและประเภท
ของสินค้า  

• ต้องใช้กระบวนการ
ตัดสินใจ หรือใช้การ
ค้นหาข้อมูลมากกวา่
ปกติ 

การขยายสาย
ผลิตภัณฑ์ตรา
สินค้า(Brand 
extension 
decisions) 

• ขึ้นอยู่กับการวจิัยและ
พัฒนาสินค้า  
(R&D= Research & 
Development) 

• ขึ้นอยู่กับหลักการ
ตลาดของสินค้าแบ
รนด์หรูหรา 

 
ทั้งนี้  กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธ์(2016) ได้ เสนอ   

กลยุทธ์การสร้างเนื้อหา(Content Marketing)  ตามระดับ
ของแบรนด์หรูหรา ได้แก่ กลยุทธ์การก าหนดเนื้อหาทางการ
ตลาดระดับทรงคุณค่าที่สมบูรณ์แห่งแบรนด์หรูหรา กลยุทธ์
การก าหนดเนื้อหาทางการตลาดระดับทรงพลังด้วยแรง
บันดาลใจแห่งแบรนด์หรู และกลยุทธ์การก าหนดเนื้อหา
ทางการตลาดระดับการเข้าถึงที่บ่งบอกสถานภาพแห่งแบ
รนด์หรู                  

 
แนวคิดเร่ืองสื่อสังคม และอินสตาแกรม    

 สื่อสังคม (Social media) คือกลุ่มของแอพลิเคช่ัน
ที่ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต (internet-based) พัฒนาจากพื้นฐาน
ของเทคโนโลยีเว็บ 2.0 และอนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างและ
แลกเปลี่ยนเนื้อหากันได้ (Kaplan and Haenlein, 2010)  

อินสตาแกรม(Instargram) เป็นโซเชียลเน็ตเวิร์ค
แพลตฟอร์มที่ ใ ช้ งานผ่ านอิ น เทอร์ เน็ ต  โด ย เฉพ าะ
โทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟน เช่น ไอโฟน แอนดรอยด์ 
โดยสามารถตกแต่งรูปภาพและวิดีโอที่ถูกถ่ายแบ่งปันผ่าน
บัญชีของผู้ใช้งาน เพื่อให้ผู้ติดตามสามารถกดไลก์และแสดง
ความคิด เห็น ได้  นอกจากนี้ อินสตาแกรมได้ กล่ าวถึ ง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานเพื่อธุรกิจ ไว้ว่า เพื่อสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับธุรกิจ สินค้า แอพลิเคช่ัน หรือบริการ ท าให้กลุ่ม
ลูกค้าท่ีมีศักยภาพได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ
ของธุรกิจ และเพิ่มยอดขายสินค้า ยอดดาวน์โหลด หรือ ยอด
ผู้เยี่ยมชมร้านค้าออนไลน์ เป็นต้น และยังได้กล่าวอีกว่า
เนื้อหาเป็นส่วนประกอบหลักท่ีท าให้มีผู้เข้ามาใช้งาน อินสตา
แกรมเป็นจ านวนมากต่อวัน เพื่อติดตามรูปภาพของบุคคลที่
ช่ืนชอบ หรือวิดี โอ โดยภาพและเนื้อหานั้นต้องมีความ
สวยงามและความน่าสนใจ (ปีเตอร์ รักธรรม, 2558) 

ทฤษฏีการสื่อสารสองขั้นตอน (two-step flow 
theory)  

Ebru Uzunog´lu , Sema Misci Kip , 2014  ได้
กล่าวว่า  ผู้น าทางความคิด (Opinion Leaders) สามารถ
เรียกอีกช่ือหน่ึงได้ว่า อินฟลูเอ็นเซอร์ (Influencers)  ในอดีต
ข้อความต่างๆจะถูกส่งต่อโดยสื่อมวลชน ( Mass Media) ไป
ยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย  ตามแนวคิดการสื่อสาร
ขั้ น ตอน เดี ย ว  (One-step  Flow of Communication)  
หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทฤษฎีแบบจ าลองเข็มฉีดยา 
(Hypodermic Needle Model)  หรือ ทฤษฎีกระสุนปืน 
(Bullet Theory หรือ Triggering Effect)  ต่อมาในปี ค.ศ. 
1940 พอล ลาซาสเฟลด์ (Paul S. Lazarsfeld) ได้ท าการ
วิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของสื่อมวลชน พบว่า การกระจาย
ข่าวสารจะเกิดขึ้นสองขั้นตอน คือ จากสื่อมวลชน ไปยังผู้น า
ความคิด เห็น  (Opinion Leader) และ จากผู้น าความ
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คิดเห็นไปสู่บุคคล หรือที่ เรียกว่า ทฤษฏีการสื่อสารสอง
ขั้นตอน (two-step flow theory)  

ด้าน Uche OKonkwo (2010) ได้น าเสนอโมเดล
การสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์หรูหรากับ
ลูกค้า โดยในอดีตแบรนด์หรูหราได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้
ลูกค้าผ่านสื่อมวลชน แต่ปัจจุบันได้ลดต าแหน่งของแบรนด์
และสื่อมวลชนมายังส่วนล่างสุดของการสื่อสาร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

               โมเดลการสื่อสารและสรา้งความสัมพันธ ์
ระหว่างแบรนด์หรูหรากบัลูกค้า 

 

แนวคิดเร่ืองการตลาดรูปแบบออนไลน์   
 PR Smith และ Dave Chaffey (2005) ได้พัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับการท าการตลาดรูปแบบออนไลน์ (E-
marketing) ซึ่งน าไปปรับใช้กับธุรกิจอย่างแพร่หลาย โดยใช้
หลักการ SOSTAC (ซอส -แตค ) เพื่ อก าหนดกรอบของ
กระบวนการวางแผนด้านการตลาดออนไลน์ ให้ เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดที่สุด รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุด 
ประกอบด้ วย 1.การวิ เคราะห์สถานการณ์ (Situation 
analysis) ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการวางแผนท าการตลาด
รูปแบบออนไลน์  2.วัตถุประสงค์ (Objective) เพื่อก าหนด
ทิศทางวัตถุประสงค์ทางการตลาดออนไลน์ที่ต้องการ            
3.กลยุทธ์(Strategy)  ผลักดันให้องค์กรไปสู่วัตถุประสงค์หรือ
ความส าเร็จที่ ได้ตั้ งไว้ 4.กลวิธี(Tactics)การวางแผนการ
ด าเนินงานโดยใช้เครื่องมือ มุ่งเน้นท่ีการตลาดแบบผสมผสาน 
(Marketing Mix) 5.การด าเนินงาน (Action) เพื่อแสดงถึง
แบบแผนวิธีการท างาน ผู้รับผิดชอบในส่วนงานต่าง ๆ และ

ต้นทุนท่ีชัดเจน และ 6.การควบคุม (Control) ) ส่วนสุดท้าย
ของแผนการตลาดเพื่อเป็นการตรวจสอบ ความก้าวหน้า 
หรือการด าเนินงานของแผนการตลาด 
 
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่  1 พบว่า           
แบรนด์หรูหราในกลุ่ม แอลวีเอ็มเอช (LVMH) มีการท า
การตลาดรูปแบบออนไลน์ ตามแนวคิดเรื่องการท าการตลาด
ออนไลน์ SOSTAC ด้วยการสื่อสารการตลาดโดยใช้อินฟลู
เอ็นเซอร์ผ่านอินสตาแกรม โดยยังคงการบริหารจัดการสินค้า 
แบรนด์หรูหราให้แตกต่างจากสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป ทั้ง
เรื่องเอกลักษณ์ของแบรนด์หรูหรา ความโดดเด่นด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ ความงดงาม และความรู้สึกที่
มุ่งเน้นมากกว่าความต้องการด้านพื้นฐาน ตามแนวคิดของ 
Danis Marisset, 2015 อ้างถึงใน กัญญ์ณณัฐ  อนุรักติพันธ์, 
2016  ซึ่งมีผลการศึกษา ดังนี ้

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์(Situation analysis)
แบรนด์หรูหรามีการวิเคราะห์สถานการณ์การโซเชียลมีเดีย 
อย่าง อินสตาแกรม และการเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์ สิ่งที่
เป็นจุดแข็ง คือ แอลวีเอ็มเอช เป็นกลุ่มบริษัทสินค้าหรูที่ใหญ่
ที่สุดในโลก และมีความเป็นผู้น าด้านดิจิทัล ด้านจุดอ่อน คือ 
ยังขาดเครื่องมือในการวัดหรือประเมินผลการสื่อสาร
การตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ผ่านอินสตาแกรมที่เป็น
มาตรฐาน ในส่วนของโอกาส พบว่าประเทศไทยมีการ
ขยายตัวของศูนย์การค้าระดับบน ซึ่งท าให้ผู้บริโภคและ
นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์หรูหราได้ง่าย รวมทั้ง
พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของคนไทยที่เป็นโอกาสที ่             
แบรนด์หรูหราจะใช้เครื่องมือในการสื่อสารการตลาดผ่าน
ช่องทางอินสตาแกรมเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น  ด้าน
อุปสรรค พบว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้านแฟช่ันหรูหราในประเทศ
ไทยยังมีน้อย และจ ากัดเพียงในแวดวงของ ดารา นักแสดง 
นางแบบ และเซเลบริตี้ จึงเป็นเรื่องยากที่จะหลีกเลี่ยงท่ีจะใช้
อินฟลูเอนเซอร์ไม่ให้ซ้ ากับแบรนด์อื่น ดังนั้นแบรนด์จึงต้อง
วิเคราะห์คู่แข่ง และปัจจัยอื่นๆโดยรอบ 

2. ด้านวัตถุประสงค์ (Objective) ในการสื่อสาร
การตลาดแบรนด์หรูห ราโดยใช้อินฟลู เอ็น เซอร์ผ่ าน           

Luxury 
brands 

The Media 

 

The Client 

Old communication 
Model New communication Model 

 

The 
Client 

The 
Media 

 

The Client 

 

The Client 

 

The Client 

Luxury 
brands 
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อินสตาแกรม เพื่อกระตุ้นการรับรู้ เพิ่มจ านวนผู้ติดตาม และ
เพิ่มยอดขาย ตามล าดับ  

3. การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) แบรนด์หรูหรา
ในประเทศไทยได้แบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จากลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ เรื่องของอายุ รายได้ สถานภาพทางสังคม 
ประกอบกับข้อมูลจิตวิทยา ด้านไลฟ์ไสตล์ และความช่ืนชอบ 
รวมถึงลักษณะทางพฤติกรรมศาสตร์ในการบริ โภคสื่อ
ออนไลน์ โดยกลุ่มตลาดเป้าหมายของแบรนด์หรูหราที่
เหมาะสมกับการใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการสื่อสารการตลาด
ผ่านอินสตาแกรม คือ กลุ่มคนในยุคมิลเลนเนียล เกิดระหว่าง
ปี พ.ศ. 2523-2542 อยู่ในครอบครัวที่มีก าลังซื้อสินค้า ซึ่ง
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการรับข้อมูลข่าวสารผ่านโซเชียลมีเดียหรือ
สื่อออนไลน์สูง ส่วนกลุ่มเป้าหมายรองลงมาคือ  กลุ่มลูกค้า
ในช่วงเจเนอเรช่ันเอ็กซ์ เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508–2519 
เป็ น ช่ วงวัยที่ มี ฐ านะ  และห น้ าที่ ก ารงาน ที่ มั่ น ค ง  มี
ความสามารถในการซื้อสินค้า เช่ือถือสื่อดั้ งเดิม และ
ขณะเดียวกันก็รับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์  บริษัท 
แอลวีเอ็มเอช ได้วางต าแหน่งทางการตลาดว่าเป็นอาณาจักร
แบรนด์หรูหราที่ใหญ่ที่สุดในโลก ส่วนในโลกดิจิทัลได้วาง
ต าแหน่งไว้ว่า เป็นแบรนด์หรูหราที่มีความสร้างสรรค์และมี
นวัตกรรม โดยในการสื่อสารการตลาดแบรนด์หรูหราโดยใช้
อินฟลูเอ็นเซอร์ผ่านอินสตาแกรม บูรณาการร่วมกับเครื่องมือ
อื่นๆ ได้แก่ เฟซบุ๊ก เว็บไซต์ และ นิตยสาร  

4. กลวิธี (Tactics) ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของสินค้า
แบรนด์หรูหราที่แตกต่างจากสินค้าทั่วไป มาวิเคราะห์ร่วมกับ
กลวิธีการตลาดสมัยใหม่  8P’s (เสรี วงษ์มณฑา , 2542) 
ได้แก่ ด้านสินค้า (Product) ทีแ่บรนด์หรูหรามีการออกแบบ
และวางจ าหน่ายตามฤดูกาล ด้านราคา (Price) ที่มีการ
ก าหนดราคาให้สูง เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์ที่เหนือกว่าสินค้า
ทั่วไป ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย (Place) ที่ผู้บริโภคมักจะ
ค้นหาข้อมูลสินค้าทางอินเทอร์เน็ตก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าแบ
รนด์หรูหราจากหน้าร้าน ทางแบรนด์จึงมีการส่งภาพที่                
อินฟลูเอนเซอร์โพสต์ภาพสินค้าแบรนด์หรูหราในอินสตา          
แกรมไปยังพนักงานขายหน้าร้าน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
แนะน าลูกค้า นอกจากนี้ยังพบว่าแบรนด์หรูหรามีความสนใจ
เรื่องกระบวนการท าธุรกิจผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  (E-

Commerce) เพื่อเป็นช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าในอนาคต 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และอินสตาแกรมที่แบรนด์หรูหราจะต้องด าเนินงาน
อย่างชาญฉลาด และต้องมั่นใจว่าลูกค้าจะไม่ลดคุณค่าของ
แบรนด์ ด้านบรรจุภัณฑ์ (Packaging)ที่เพิ่มมูลค่าทางด้าน
ความรู้สึก มุ่งเน้นไปที่คุณค่าและสถานะของผลิตภัณฑ์
มากกว่าราคาสินค้า ด้านพนักงานขาย  (People) แบรนด์
ยังคงให้ความส าคัญกับการสร้างประสบการณ์หน้าร้าน ด้าน
อ านาจ (Power) แบรนด์หรูหรามองว่าการสื่อสารการตลาด
โดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ผ่านอินสตาแกรม มีพลังและมีผลต่อ
การรับรู้ของผู้บริโภค เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาดที่ใช้
กันมานานแล้ว เพียงแต่อาจจะมีการเปลี่ยนรูปไปตาม
รูปแบบของสื่อที่น าเสนอ โดยผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความ
คิดเห็นว่า อินสตาแกรมของอินฟลูเอนเซอร์ไม่ได้เป็นเพียง
โซเชียลมีเดีย แต่เป็นช่องทางส าคัญที่จะสื่อสารข้อมูลไปยัง
ผู้บริโภค แบรนด์ต่างๆจึงจ าเป็นต้องสร้างความสมัพันธ์ที่ดีกบั
อินฟลูเอนเซอร์ โดยแบรนด์หรูหราและอินฟลูเอนเซอร์ ได้
เห็นพ้องต้องกันว่าคุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์ที่แบรนด์
หรูหราต้องการ ไม่จ าเป็นต้องมีผู้ติดตามจ านวนมาก แต่ต้อง
มีรสนิยมและไลฟ์สไตล์ ที่เหมาะสมกับสินค้า สามารถเป็น
ตัวแทนของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ส่วนด้านการให้ข่าวสาร
(Public Relation) พบว่านักสื่อสารการตลาดแบรนด์หรูหรา
ใช้การสื่อสารการตลาดโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ผ่านอินสตาแก
รม ร่วมกับเครื่องมืออื่นๆ ทั้งสื่อใหม่(new media) ได้แก่ 
การใช้บัญชีอินสตาแกรมของแบรนด์หรูหรา การใช้งานเฟ
ซบุ๊ก เพจ ท างานร่วมกับอินสตาแกรมของอินฟลูเอนเซอร์  
และการใช้สื่อดั้งเดิม (traditional media) ได้แก่ นิตยสาร 
ท างานร่วมกับบัญชีอินสตาแกรมของอินฟลูเอนเซอร์ 

5. การด าเนินงาน (Action) แบรนด์หรูหราจะ
คัดเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่ตรงตามคุณสมบัติ  และมีความ
เหมาะสมกับสินค้า จากนั้นจึงส่งข้อมูลให้บริษัทส านักงาน
ใหญ่ในต่างประเทศพิจารณา และเมื่อได้รับการอนุมัตแิบรนด์
หรูหราจะส่งสินค้าให้แก่อินฟลูเอนเซอร์ แบ่งออกเป็น การให้
ฟ รี  แ ล ะ ให้ ท ด ล อ งใ ช้ สิ น ค้ า  เมื่ อ อิ น ฟ ลู เอ น เซ อ ร์                     
โพสต์ภาพลงในบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัว แบรนด์หรูหราจะ
น าภาพจากอินสตาแกรมของอินฟลูเอนเซอร์ไปใช้เพื่อ
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ประชาสัมพันธ์ในแฟลตฟอร์มอื่นๆต่อไป โดยบุคคลที่เป็น
ผู้รับผิดชอบงานในส่วนนี้คือ ฝ่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ของ
สินค้าแต่ละแบรนด์ ในส่วนงบประมาณและต้นทุน แบรนด์
หรูหรายังคงลงทุนกับสื่อดั้งเดิม แต่เริ่มมีการขยับการลงทุน
ไปยังการสื่อสารการตลาดออนไลน์มากขึ้น ส่วนของการ
สื่อสารการตลาดแบรนด์หรูหราโดยใช้อินฟลูเอ็นเซอร์ผ่าน
อินสตาแกรม แบรนด์หรูหราไม่ได้ให้ค่าตอบแทนให้กับ อิน
ฟลูเอนเซอร์ในรูปแบบของค่าจ้างเสมอไป แต่อาจเป็นใน
รูปแบบของการให้สิ่งของ มอบส่วนลด หรือให้สิทธิพิเศษ
อื่นๆ เนื่องจากแบรนด์หรูหรามองว่าเป็นการได้ประโยชน์ทั้ง
สองฝ่าย 

สุดท้าย 6. การควบคุม (Control) แบรนด์หรูหรา
ได้วัดผลการปฏิบัติงานการสื่อสารการตลาดโดยใช้อินฟลูเอน
เซอร์ผ่านอินสตาแกรม โดยเปรียบเทียบจากเป้าหมายที่วาง
ไว ้ได้แก่ วัด“การรับรู้” ของผู้บริโภค ด้วยสังเกตจ านวนยอด
ไลก์ และการแสดงความคิดเห็น จากภาพที่อินฟลูเอนเซอร์
โพสต์สินค้าและเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์หรูหราในบัญชี
อินสตาแกรม ส่วนเรื่องจ านวนผู้ติดตาม แบรนด์หรูหราใช้
วิธีการสังเกตว่าหลังจากที่อินฟลูเอนเซอร์ที่มีการโพสต์ภาพ
สินค้าและเรื่องราวเกี่ยวกับแบรนด์หรูหราแล้ว บัญชีอินสตา
แกรมของแบรนด์หรูหรา มีจ านวนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมากน้อย
เพียงใด ซึ่งนอกจากการสังเกต แบรนด์หรูหรายังใช้คุณสมบตัิ
พิเศษ(feature) จาก  Usage Insight ซึ่งอยู่ในแอบพลิเคช่ัน
ของอินสตาแกรม เพื่อให้ทราบสถิติในเชิงลึก เช่น เวลาใน
การเข้าถึงโพสต์ที่ดีที่สุด ข้อมูลด้านประชากรของผู้ เข้าชม
อินสตาแกรม การมีปฏิสัมพันธ์ของผู้ชมอินสตาแกรม ฯลฯ 
สุดท้าย“การเพิ่มขึ้นของยอดขาย”แบรนด์หรูหราใช้วิธี
ตรวจสอบกับพนักงานขายหน้าร้านว่า มีลูกค้าเข้ามาที่ร้าน
และตัดสินใจซื้อสินค้า เนื่องจากเห็นรูปจากอินสตาแกรมของ
อินฟลูเอนเซอร์ซึ่งทางแบรนด์เลือกใช้หรือไม่ 

2. ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 วิธีการใช้
อินสตาแกรมของอินฟลูเอนเซอร์ในการสื่อสารการตลาด           
แบรนด์หรูหรา พบว่า อินฟลูเอนเซอร์ใช้กลยุทธ์การก าหนด
เนื้อหา ที่มาจากแรงบันดาลใจของดีไซเนอร์ (fashion 
strategy) คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความพิเศษที่แตกต่างจาก
แบรนด์อื่น และเนื้อหาที่เน้นคุณค่าทางอารมณ์ (Emotional 

Values) ค วาม รู้ สึ ก  ค วาม ร่ ว ม ส มั ย  แ ล ะ ก าร ได้ รั บ
ประสบการณ์พิเศษ โดยอินฟลูเอนเซอร์ จะสร้างธีมของ
เนื้อหาให้ในทิศทางเดียวกัน โดยจะให้ความสนใจเรื่องแฟช่ัน
หรูหราเป็นพิเศษ และจะมีการสร้างภาพหรือวิดีโอท่ีมีลิขสิทธิ์
หรือเนื้อหาเฉพาะ และให้ความส าคัญกับคุณภาพของรูปภาพ 
ในส่วนของข้อความนั้น ควรสั้นกระชับ เข้าใจง่าย นอกจากนี้
อินฟลูเอนเซอร์ยังเลือกช่วงเวลาในการโพสต์  ช่วงเวลาที่
เหมาะสมที่สุดคือหลัง 18.00 น. หรือหลังจากเวลาเลิกงาน 
เนื่องจากเป็นเวลาอินฟลู เอนเซอร์ได้สังเกตว่าที่มีการ
ปฏิสัมพันธ์จากผู้ติดตามมากที่สุด รองลงมาคือช่วงเที่ยง และ
ช่วงเช้า ตามล าดับ 
 

ตารางที ่2 แสดงข้อมูลการโพสต์ของอินฟลูเอนเซอร์ 
บัญชีอินสตาแกรม จ านวน

ผู้ติดตาม 
การโพสต์เกี่ยวกบัแบรนด์
หรูหรา (แอลวีเอชเอ็ม) 

@gonghivesalon24 2.63 แสนคน 45 
@davikah 7.6 ล้านคน  16 
@aimeemorakot 1.7  ล้านคน 18 
@urassayas 6.8 ล้านคน 31 

 
นอกจากนี้ อินฟลูเอนเซอร์ ยังมีการท าให้เนื้อหา

บนอินสตาแกรม ได้รับการเข้าถึงเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้แฮชแท็ก 
ในการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา ให้เหมาะสมกับกลุ่มคนที่มี
ความสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับแฟช่ันแบรนด์หรูหรา ใช้การ
แท็กไปยังบัญ ชีของแบรนด์และผู้ ใช้ งานรายอื่น  (Tag 
People) ซึ่งอินฟลูเอนเซอร์ มองว่าไม่เพียงแต่จะเป็นการ
เพิ่มการเข้าถึงเพิ่มขึ้นแล้วยังเป็นการให้เกียรติแบรนด์หรูหรา 
และบุคคลที่อยู่ในภาพอีกด้วย ส่วนสุดท้ายอินฟลูเอนเซอร์ 
ได้มีการระบุพิกัดต าแหน่งที่มีการใช้งานหรือโพสต์เนื้อหาลง
อินสตาแกรม ได้แก่ สถานที่จัดงาน ต าแหน่งของร้านค้า 
ต าแหน่งของส านักงานใหญ่ เป็นต้น  
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ตารางที ่3 แสดงการใช้แฮชแทก็ การแท็กไปยังบัญชีผู้ใช้งานรายอื่น
และระบุต าแหน่งการใช้งานเกี่ยวกับแบรนด์หรูหรา 

บัญชีอินสตาแกรม Hashtag Tag 
People 

Add 
Location 

@gonghivesalon24 40 40 18 
@davikah 9 9 3 
@aimeemorakot 6 12 4 
@urassayas      10  20 4 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาทั้งหมดสรุปได้ว่าแบรนด์หรูหรา

ในกลุ่ มแอลวี เอ็ ม เอช มี การสื่ อสารการตลาดโดยใช้             
อินฟลูเอนเซอร์ผ่านอินสตาแกรม อยู่ภายใต้การควบคุมของ
ส านักงานใหญ่ในต่างประเทศ ทั้งในเรื่องของ การวิเคราะห์
สถานการณ์  (Situation analysis) การตั้ งวัตถุประสงค์
(Objective) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategy) การใช้กลวิธี 
(Tactics) ก ารด า เนิ น งาน  (Action) แล ะการควบ คุ ม 
(Control) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการท าการตลาดรูปแบบ
ออนไลน์ ของ SOSTAC PR Smith และ Dave Chaffey 
(2008) โดยยังคงความมี เอกลักษณ์  ความโดดเด่นด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ ความงดงาม และความรู้สึกที่
มุ่งเน้นมากกว่าความต้องการด้านพื้นฐาน ตามแนวคิดการ
สื่อสารการตลาดของแบรนด์หรูหรา  (Danis Marisset, 
2015 อ้างถึงใน กัญญ์ณณัฐ  อนุรักติพันธ์ , 2016) 
      การที่แบรนด์หรูหรามองว่าการสื่อสารการตลาดโดยใช้
อินฟลูเอนเซอร์ผ่านอินสตาแกรม มีพลังและมีผลต่อการรับรู้
ของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย และเป็นหนึ่งในเครื่องมือทาง
การตลาดที่ใช้กันมานานแล้ว เพียงแต่อาจมีการเปลี่ยนรูปไป
ตามสื่อที่น าเสนอนั้น สอดคล้องกับทฤษฏีการสื่อสารสอง
ขั้ นตอน (two-step flow theory) ซึ่ ง  Ebru Uzunog´lu, 
Sema Misci Kip (2014) ได้กล่ าวว่า  ผู้น าทางความคิด 
(Opinion Leaders) สามารถเรียกอีกช่ือหนึ่งได้ว่า อินฟลู
เอ็นเซอร์ (Influencer) โดยในอดีตข้อความต่างๆจะถูกส่งต่อ
โดยสื่อมวลชน (Mass Media) ไปยังเป้าหมายที่หลากหลาย 
ตามแนวคิดการสื่อสารขั้นตอนเดียว (One-step Flow of 
Communication) นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักได้แสดงความ
คิดเห็นว่าคุณสมบัติของอินฟลูเอนเซอร์ที่ดีนั้นต้องเป็น

ตัวแทนของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
Uche OKonkwo (2010) ที่ ได้น าเสนอโมเดลการสื่อสาร
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์หรูหรากับลูกค้า โดย
ในอดีตแบรนด์หรูหราได้เผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าผ่าน
สื่อมวลชน แต่ปัจจุบันได้ลดต าแหน่งของแบรนด์และ
สื่อมวลชนมายังส่วนล่างสุดของการสื่อสาร  เช่นเดียวกับเมื่อ
อินฟลูเอนเซอร์มีการสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ในบัญชี
อินสตาแกรม ข้อมูลดังกล่าวจะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านสื่อมวลชน ขณะที่แบรนด์
หรูหรา และสื่อมวลชนจะน ารูปภาพและเนื้อหาที่อินฟลูเอน
เซอร์โพสต์ไปท าการสื่อสารซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 

ด้านวิธีการใช้อินสตาแกรมของอินฟลูเอนเซอร์ใน
การสื่อสารการตลาดแบรนด์หรูหรา พบว่าสอดคล้องกับ
แนวคิดของ กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์ ที่ได้เสนอกลยุทธ์การ
สร้าง แบรนด์หรูหราบนสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ กลยุทธ์การ
ก าหนดเนื้อหาทางการตลาดระดับทรงคุณค่าที่สมบูรณ์แห่ง
แบรนด์หรูหรา กลยุทธ์การก าหนดเนื้อหาทางการตลาด
ระดับทรงพลังด้วยแรงบันดาลใจแห่งแบรนด์หรู และกลยุทธ์
การก าหนดเนื้อหาทางการตลาดระดับการเข้าถึงที่บ่งบอก
สถานภาพแห่งแบรนด์หรู 
 นอกจากนี้ ผลการศึกษา ยังพบหลายประเด็นที่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Ebru Uzunog´lu และ Sema 
Misci Kip (2014) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การสื่อสารแบรนด์ผ่าน
ดิจิตอล อินฟลูเอ็นเซอร์ :  การใช้ประโยชน์และเทคนิคจาก
บล็อกเกอร์ ทั้งในเรื่อง การให้ค าจ ากัดความของบล็อกเกอร์
การท าการตลาดดิจิทัลแบบบูรณาการ พลังของบล็อกเกอร์ 
ประเภทการสื่อสารผ่านบล็อกเกอร์ การสร้างความสัมพันธ์
ระยะยาวกับบล็อกเกอร์ ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการสื่อสาร
การตลาดแบรนด์หรูหราโดยใช้อินฟลูเอ็นเซอร์ผ่านอินสตา
แกรม ยกเว้นข้อค้นพบเรื่อง เกณฑ์การเลือกบล็อกเกอร์ ทีใ่ช้
จ านวนผู้ติดตาม เพื่อให้มีการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสูงที่สุด ซึ่ง
แตกต่างจากเกณฑ์ในการคัดเลอืกอินฟลูเอนเซอร์ของแบรนด์
หรูหรา ท่ีไม่ได้ให้ความส าคัญกับจ านวนผู้ติดตามมากนัก  
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ข้อเสนอแนะ 
1.ข้อเสนอแนะสู่การปฏิบตัิ  
จากการศึกษาพบว่าแบรนด์หรูหรา ในประเทศไทย 

ยังขาดเครื่องมือในการวัดผลการสื่อสารการตลาดแบรนด์
หรูหราโดยใช้อินฟลูเอ็นเซอร์ผ่านอินสตาแกรม รวมทั้งสื่อ
ออนไลน์อื่นๆ ซึ่งแบรนด์หรูหราควรน าประเด็นนี้ไปพัฒนา 
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานต่อไป  

จากผลการศึกษาที่พบว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้าน
แฟช่ันหรูหราในประเทศไทย มีค่อนข้างจ ากัดเพียงในแวดวง
ของ ดารา นักแสดง นางแบบ และเซเลบริตี้ จึงเป็นเรื่องยาก
ที่จะหลีกเลี่ยงการใช้อินฟลูเอนเซอร์ไม่ให้ซ้ ากับแบรนด์อื่นๆ
นั้น จุดนี้ถือเป็นโอกาสของบุคคลที่ต้องการจะเป็นอินฟลูเอน
เซอร์ด้านแฟช่ันหรูหราที่จะสร้างตัวตนให้ ชัดเจน ส าหรับ
ตลาดของอินฟลูเอนเซอร์ที่ยังมีช่องว่าง ขณะเดียวกันแบรนด์
หรูหราจ าเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับอินฟลูเอนเซอร์
มากขึ้น เพื่อสร้างความภักดีต่อแบรนด์และความผูกพันใน
ระยะยาว 

การที่แบรนด์หรูหราเริ่มให้ความสนเรื่องกระบวน 
การท าธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อ
เป็นช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าในอนาคต เป็นอีกหนึ่งโจทย์
ใหญ่ที่นักการตลาดและผู้บริหารแบรนด์หรูหรา ต้องคิด               
กลยุทธ์ให้ยังคงรักษาเอกลักษณ์ ความพิเศษของแบรนด์ และ
ประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับแตกต่างจากสินค้าทั่วไป  
 2.ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในครั้งต่อไป 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาเฉพาะสินค้าแบรนด์
หรูหราในกลุ่มแอลวีเอ็มเอช (LVMH) ประเทศไทย ผู้สนใจที่
ต้องการจะศึกษาประเด็นดังกล่าวต่อไป อาจเลือกศึกษา      
แบรนด์หรูหราอื่นๆ ซึ่งอาจมีวิธีการสื่อสารการตลาดโดยใช้
อินฟลูเอ็นเซอร์ผ่านอินสตาแกรม ในมุมมองที่แตกต่างกัน
ออกไป  

งานวิจัยครั้งนี้ผู้ วิจัยได้ เลือกศึกษาการสื่อสาร
การตลาแบรนด์หรูหราผ่านอินฟลูเอนเซอร์ ในช่องทาง
อินสตาแกรมเพียงอย่างเดียว ในอนาคตผู้ที่สนใจจะศึกษา
ประเด็นดังกล่าวต่อไปอาจเลือกสื่อโซเชียลมีเดียอื่นๆ เช่น เฟ
ซบุ๊ก หรือ ยูทูป เป็นต้น  
  

เอกสารอ้างอิง 
[1] Elizabeth Paton, Luxury Goods Market Will 

Return to Growth in 2017, Bain Report Says, 
ข้อมูลจาก www.nytimes.com/2017/05/ 
29/fashion/luxury-goods-outlook.html (วันท่ี
สืบค้นข้อมูล 2 กุมภาพันธ์ 2561). 

 [2] LVMH, LVMH is home to 70 distinguished 
Houses rooted in six different sectors ข้อมูลจาก
www.lvmh.com (วันท่ีสืบค้นข้อมูล 1 มีนาคม 2561). 

[3] Jerome Hervio, Thailand Luxury Symposium 
2017: LUXURY 4.0, ข้อมูลจาก
https://positioningmag.com/1133182 (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 1 มีนาคม 2561). 

[4] Danny Parisi, 75% of Fashion Brands Actively 
Use Social Influencers, ข้อมูลจาก  
https://www.luxurysociety.com/en/articles/2017
/ 0 8 / report-7 5 -percent-luxury-fashion-brands-
now-actively-use-social-influencers/ 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 20 มีนาคม 2561). 

[5] moonshot digital, Influencer Marketing Growth    
    Is Being Driven By Instagram, ข้อมูลจาก  
    https://moonshotdigital.com/luxury-brands- 
    approach-influencer-marketing/ ,(วันท่ีสืบค้นข้อมูล    
    20 มีนาคม 2561). 
[6], Thailand Luxury Symposium 2017: LUXURY 4.0, 

ข้อมูลจากhttps://positioningmag.com/1133182 
(วันท่ีสืบค้นข้อมูล 1 มีนาคม 2561). 

[7] ปณชัย อารีเพิ่มพร, สรุปข้อมลูโซเชียลมเีดียไทยปี 2017, 
ข้อมูลจาก https://thestandard.co/thailand-social-
media-statistics-2017/ (วันท่ีสบืค้นข้อมูล 1 มีนาคม 
2561). 

[8] ศรีกัญญา มงคลศริิ. 2547.Celebrity Marketing, 
ส านักพิมพ์ เลิฟ แอนด์ เลิฟ, กรุงเทพ. 

[9] สโรจ เลาหศริิ, ถอดรหัสตลาด Influencer Marketing,  
ข้อมูลจาก https://thestandard.co/influencer-
marketing-kol-by-chompoo-araya/ (วันท่ีสืบค้น

698

https://moonshotdigital.com/luxury-brands-


                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ข้อมูล 1 มีนาคม 2561). 
[10]  Danis Marisset. 2015. Luxury Retail 

Management, หนา้16. ใน กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ,์ ผู้
รวบรวม. กลยุทธ์การสร้างแบรนดห์รูบนเครือข่ายสังคม
ออนไลน์-Luxury Brand Building Strategy on 
Social Network, วารสารเซนต์จอห์น. 

[11]  Kapferer, Bastien. 2012 . The Luxury Strategy: 
Break the Rules of Marketing to Build Luxury 
Brands. 2nd ed. Kogan Page Publishers, London. 

[12] Wioleta Dryl, Luciana De Araujo Gilb,Tomasz 
Dryl Kapferer, Bastien. 2017. The Luxury 
Strategy: Break the Rules of Marketing to Build 
Luxury Brands. University Diego Portales, 
Satiago, Chile.  

 [13] ฐิติพร สงวนปิยะพันธ์, “ไทยแลนด์ ลักชัวรี่ ซิมโพเซียม 
2018” เจาะลึกแนวโน้มสินคา้ลักชัวรี่ในยุคมิลเลนเนียล 
ข้อมูลจากhttps://www.brandbuffet.in.th/2018/ 
07/thailand-luxury-symposium-2018/ (วันท่ีสืบค้น
ข้อมูล 1 กรกฏาคม 2561). 

[14] กัญญ์ณณัฐ อนุรักติพันธุ์. 2560. กลยุทธ์การสร้างแบ
รนด์หรูบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ -Luxury Brand 
Building Strategy on Social Network, วารสารเซนต์
จอห์น, ปีท่ี 20 ฉบับที ่27, หน้า 164-184. 

[15] ปี เต อร์  รั ก ธรรม . 2558. โซ เชีย ลมี เดี ย เพื่ อ ก าร
บริหารธุรกิจ. ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 
กรุงเทพฯ. 

[16] Ebru Uzunog´lu ,Sema Misci Kip. 2014. Brand 
communication through digital influencers : 
Leveraging blogger engagement, International 
Journal of Information Management, Vol. 34. 
pp. 592-602  

 [17] PR Smith, Dave Chaffey. 2008. emarketing 
excellence : planing and optimizing your digital 
marketing. 3rd ed. UK: Elsevier. 

 
 

 
 
 
 

699



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร 
Factors Affecting E-Money Usage of Consumers in Bangkok 

 
จัง ตัน1 และ ศรณัยพงศ์ เที่ยงธรรม1* 

1สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
*Email: ludanychang@gmail.com 

 
บทคัดย่อ 
การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ ความปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน ค่าบริการ
และความเชื่อมั่น ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อศึกษาความตั้งใจใช้ เง่ือนไขการอ านวยความสะดวกและ
อิทธิพลสังคมที่ส่งผลต่อการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบสะดวก
จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือถือได้เท่ากับ 0.774 - 0.943 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์ถดถอย
เชิงพหุในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ .05 ผลวิจัยพบว่าการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย 
การรู้ความง่ายในการใช้งาน ค่าบริการและความเชื่อมั่น มีอิทธิพลทางบวกต่อความตั้งใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ และความตั้งใจใช้ 
เ ง่ือนไขการอ านวยความสะดวก และอิทธิพลสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
ค าหลัก  การรับรู้ความปลอดภัย, ความตั้งใจใช้, เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก, อิทธิพลสังคม การใช้ 
 
Abstract 
The objectives of this study were to study perceived usefulness, security, ease of use, service fee and trust 
factors affecting intention to use e-money and to study intention to use, facilitating conditions and social 
influence factors influencing e-money usage of consumers in Bangkok. The sample groups of 200 users were 
selected by convenience sampling. The instrument used in the study was a questionnaire with the reliability 
of 0.774 - 0.943. Statistics used in this study were descriptive statistics including frequency, percentage, mean 
and standard deviation and multiple regression analyses were used to test the hypotheses at the significance 
level of .05. The results find that Perceived Usefulness, Security, Ease of Use, Service Fees, and trust have 
positive effects on Intention to use e-Money, and Intention to Use, facilitating conditions and social influence 
have positive effects on e-Money Usage of Consumers in Bangkok.  
Keywords:  Perceived security, Intention to use, Facilitating Conditions, Social Influence, Usage Behavior 
 
บทน า 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทมากข้ึน โดย
ไม่ได้จ ากัดอยู่ในกลุ่มของธุรกิจเท่านั้นแต่ได้ เข้ามามีบทบาท
ต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคลทั่วไป ตัวอย่างเช่น

บริการต่างๆ ผ่านสมาร์ทโฟน ซึ่งรวมไปถึงการท าธุรกรรม
ทางการเงินได้แก่การโอน รับโอน ช าระหนี้หรือจ่ายค่าบริการ
ต่างๆ  เงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Money หรือ e-
Money) หรือมูลค่าเงินที่บันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เช่นบัตร

ID085 
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พลาสติก เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
หรือโมบายแอพต่างๆ เริ่ม เข้ามามีบทบาทในการใ ช้
ชีวิตประจ าวันของคนไทยมากขึ้น ทั้งการใช้ในการซื้อ ช าระ
ค่าสินค้าสินค้าในร้านสะดวกซื้อ การใช้บริการขนส่งมวลชน 
ค่าบริการ รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ 
โดยมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้และการใช้สูงมาก อ้างอิงได้
จากข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทย (2559) พบว่า
จ านวนบัญชี e-Money ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2559 มี
ทั้งสิ้น 39.2 ล้านบัญชี แบ่งเป็นบัญชีของผู้ให้บริการที่เป็น
สถาบันการเงิน 2.1 ล้านบัญชีและเป็นบัญชีของผู้ให้บริการที่
มิใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) 37.1 ล้านบัญชี ซึ่งเติบโต
จากปี พ.ศ. 2558 กว่า ร้อยละ 26 อีกทั้งมูลค่าการใช้จ่าย
ผ่าน e-Money ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 สูงถึงกว่า 
90,937.4 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนหน้ากว่าร้อยละ 34.5 
นับเป็นปีที่มีอัตราการเติบโตของมูลค่าการใช้จ่ายผ่าน e-
Money สูงสุดในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมา 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเงินอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องใหม่ มี
งานวิจัยที่ศึกษาในเรื่องนี้อยู่น้อยซึ่งไม่สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทนี้ ท าให้เกิด
ค าถามน าในการวิจัยวา่ ปัจจัยใดส่งผลต่อความตั้งใจและการ
ใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ และโมเดลทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบาย
การยอมรับและใช้งานเทคโนโลยี ใหม่  (Technology 
Acceptance Model) ที่ให้ความส าคัญกับการรับรู้ประโยชน์
ในการใช้และความง่ายในการใช้งาน ร่วมกับตัวแปรอื่นๆ 
ได้แก่ การรับรู้ความปลอดภัย เง่ือนไขความสะดวกในการใช้ 
อิทธิพลทางสังคม และค่าบริการ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจและ
การใช้ของผู้บริโภคหรือไม่ อย่างไร ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
(1) เพื่อศึกษาปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ ความ
ปลอดภัย ความง่ายในการใช้งาน ค่าบริการและความเช่ือมั่น 
ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  
(2) เพื่อศึกษาความตั้งใจใช้ เ ง่ือนไขการอ านวยความ

สะดวกและอิทธิพลสังคมที่ส่งผลต่อการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาด้วยการใช้
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาส ารวจเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
โดยกลุ่มตัวอย่างได้จากการเลือกแบบสะดวก ตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ตัวแปรอิสระ คือ การรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ความปลอดภัย การรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน ค่าบริการ ความเช่ือมั่น เง่ือนไขการ
อ านวยความสะดวกและอิทธิพลสังคม ตัวแปรตามได้แก่
ความตั้งใจใช้และการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์  สถานที่เก็บ
รวบรวมข้อมู ลของผู้ วิ จั ย  คื อ  ย่ านร้ านค้ าต่ า งๆ  ใน
กรุงเทพมหานคร ช่วงเวลาที่ศึกษาคือเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 1.การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าระบบที่น ามาใช้นั้น ก่อให้เกิด
ประโยชน์ และถ้าหากมีการใช้ระบบที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่จะ
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 2.การรับรู้ความ
ปลอดภัย หมายถึง ระดับความเช่ือมั่นของผู้ใช้บริการที่มีผู้
ให้บริการหรือระบบการให้การบริการว่ามีความปลอดภัยเมื่อ
ผู้ใช้งานเข้าใช้งาน 3.การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน หมายถึง 
ระดับความเช่ือของผู้ใช้ที่คาดหวังต่อ ระบบท่ีมีการพัฒนาขึ้น
และเป็นเป้าหมายจะใช้ ต้องมีความง่ายในการเรียนรู้ที่จะใช้
งานและไม่ต้องใช้ความพยายามมาก 4.ค่าบริการ หมายถึง 
การรับรู้คุณค่าในด้านความคุ้มค่า คุณค่าภายในตัวผลิตภัณฑ์  
หรือบริการ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ของผู้บริโภคหรือทุกสิ่งทุก
อย่างที่ผู้บริโภครู้ คิด และรู้สึกกับผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 5.
ความเช่ือมั่น หมายถึง ความไว้วางใจการใช้บริการช าระเงิน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟน เกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพการท างานของผู้ให้บริการระบบ 6.ความตั้งใจ
ใช้ หมายถึง การที่ผู้บริโภคมีความต้องการที่จะเลือกใช้การ
ช าระเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้
ทุกที่ทุกเวลา 7.เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่ง
ที่จ าเป็นต้องมีหรือจัดหาไว้เพื่อใช้ในการอ านวยความสะดวก 
8.อิทธิพลสังคม หมายถึง อิทธิพลของคนรอบข้างที่ส่งผลถึง
ผู้บริโภคในด้านการพิจารณาหรือตัดสินใจ 9.การใช้ หมายถึง 
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การ โอน จ่าย ค่าสินค้าและบริการผ่านทาง application 
ของผู้ให้บริการ โดย application ดังกล่าวจะเป็นตัวเช่ือมตอ่
กับบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต บัตรเดบิต ของผู้ใช้ 
 
สมมติฐานการวิจัย 

H1 การรับรูป้ระโยชน์ในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อ
ความตั้งใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภ8 

H2 การรับรูค้วามปลอดภัยส่งผลทางบวกต่อความ
ตั้งใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์  

H3 การรับรูค้วามง่ายในการใช้งานส่งผลทางบวกต่อ
ความตั้งใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์  

H4 ค่าบริการส่งผลทางบวกต่อความตัง้ใจใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 
 

H5 ความเชื่อมั่นส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์  

H6 ความตั้งใจใช้ส่งผลทางบวกต่อการใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส ์

H7 เงื่อนไขการอ านวยความสะดวกส่งผลทางบวกต่อ
การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส ์

H8 อิทธิพลสังคมส่งผลทางบวกต่อการใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์

สมมติฐานทั้งหมดแสดงเป็นกรอบความคิดได้ดังภาพ 

 
 

ภาพที่  1 กรอบความคิดในการวิจยั 
 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือของการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรที่ใช้ในการ
วิ จั ยครั้ งนี้ คื อผู้ บ ริ โภคในกรุ ง เทพมหานครที่ ใ ช้ เ งิน
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน ขนาดของกกลุ่ม
ตัวอย่างก าหนดจากหลักการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

ในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ท่ีก าหนดให้มีจ านวนไม่
น้อยกว่ า  20 เท่ า  ของจ านวนตัวแปรอิสระในกรอบ
แนวความคิดและต้องไม่น้อยกว่า 100 (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 
2553 น. 161) การวิจัยนี้มีตัวแปรต้น5ตัวแปร ค านวณ 20 
เท่าได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องไม่น้อยกว่า 100 แต่เพื่อ
ความสะดวกในการก าหนดโควตากลุ่มตัวอย่างและท าให้
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ความแม่นย าสูงขึ้น จึงเก็บแบบสอบถาม 200 ชุด และใช้การ
เลือกตัวอย่างแบบสะดวก เก็บข้อมูลจากย่านร้านค้าต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานคร 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านเนื้อหา ผู้วิจัยได้น า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิอีก 2 ท่านเพื่อขอให้ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของเนื้อหาแบบสอบถามให้ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา  
ผู้ทรงคุณวุฒิ  2 ท่านเป็นDr. Sayamol Nongbunnak ที่
ท างานเป็นหัวหน้าหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ กับ Dr. Leela Tiangsoongnern ที่ท างาน
เป็นรองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ท่าน แนะน าว่าถ้าจะถามผู้ตอบเคยใช้ e-money ไหม ยี่ห้อ
อะไรบ้างก็ให้ถามแยกไปเลยและให้ผู้ตอบเป็นคนเลือก ไม่ 

ควรมี line pay และ Samsung pay ช่ึงไม่ตรงกับหัวข้อวิจัย
ค่ะ ผลการตรวจสอบสรุปด้วยค่า IOC ว่าผ่านเกณฑ์คือทุกข้อ
ค าถามมีค่า IOC ไม่ต่ ากว่า 0.5 จึงสรุปว่าเครื่องมือมีความ
ตรงตามเนื้อหา การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้าน
ความเช่ือมั่น ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบ็ค 
อั ล ฟ่ า  ( Cronbach’s Alpha Coefficient) จ า ก ก า ร
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม พบว่าในทุกตัวแปร
ที่ท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่าง 30 คน และ 200 คน มี ค่า
สัมประสิทธ์ิครอนแบ็คอัลฟ่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.774 - 0.943 
ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.7 จึงสรุปว่าเครื่องมือวัดมีคุณภาพสูง
เพียงพอในการน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ โดยรายละเอียดค่า
สัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่น ดังในตารางที่ 3.1 

 
ตารางที ่1: ตารางแสดงค่าความเช่ือมั่น (ค่าสัมประสิทธ์ิครอนแบ็คอัลฟ่า) 

รายละเอียดด้านการวัด ในแบบสอบถามใช้มาตรวัดอันตร
ภาคแบบ 5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี 
เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 
เห็นด้วย   4 
เฉยๆ /กลางๆ  3 
ไม่เห็นด้วย  2 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  1 
โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ก าหนดมีดังนี้ (บุญชม 
ศรีสะอาด,2542, หน้า 82) 

คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 – 5.00 มาก 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 – 4.20 ค่อนข้างมาก 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 – 3.40 เห็นด้วยปานกลาง 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 – 2.60 ค่อนข้างน้อย 
คะแนนค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 – 1.80 น้อย 
 
การวิจัยนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยส าหรับการอธิบายตัวแปร
ด้านคุณสมบัติของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ที่เป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติและ

ตัวแปร จ านวนตัวชี้วัด 
ค่าอัลฟ่า 

แสดงความเชื่อมั่น
N=30 

ค่าอัลฟ่า          
แสดงความเชื่อมั่น

N=200 
การรับรูป้ระโยชน ์ 5 .917 .920 

การรับรูค้วามปลอดภัย 5 .940 .943 
ความง่ายในการใช้งาน 5 .930 .935 

ค่าบริการ 5 .913 .914 
ความเชื่อมั่น 5 .924 .928 

เงื่อนไขการอ านวยความสะดวก 3 .783 .774 
อิทธิพลทางสังคม 3 .890 .898 
พฤติกรรมการใช้ 4 .845 .838 
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การจัดอันดับใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ และตัวแปรด้าน
ระดับความคิดเห็นซึ่งเป็นข้อมูลที่ใช้มาตรวัดอันตรภาค ใช้ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านสถิติเชิงอ้างอิง
เพื่อการทดสอบสมมติฐาน ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญ .05 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิงโดยมีจ านวน 140 คน 
คิดเป็นร้อยละ 70.0 มากกว่าเพศชายซึ่งมีจ านวน 60คน คิด
เป็นร้อยละ 30.0 มีอายุ 31-40 ปี มีจ านวน 59 คน คิดเป็น
ร้อยละ 29.5 รองมาคือ อายุ 19-30 ปี มีจ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.5 และ อายุ 41-50 ปี มีจ านวน 43 คน คิด
เป็นร้อยละ 21.5 อายุ 51-60 ปี มีจ านวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.5 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือ 60 ปีขึ้นไป มี
จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 11.0 ตามล าดับ  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มี
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองมาคือ ปริญญาเอก 
มีจ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 23.0 อนุปริญญา / ปวส. มี
จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 17.0  ปริญญาโท มีจ านวน 
26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0  มัธยมศึกษาตอนต้น มีจ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างน้อยที่สุดคือ 
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 5.0 ตามล าดับ 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 5,001-
15,000 บาท จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 รองลงมา 
15,001-30,000 บาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 
รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.0 รายได้ 30,001 – 50,000 บาท จ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.5 รายได้ 70,001-100,000  บาท จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.0 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่น้อยที่สุดคือ รายได้ 
50,001-70,000 บาท จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ตามล าดับ ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยพบว่า อิทธิพลทางสังคม
มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือมีค่าเท่ากับ 4.17 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .79 รองลงมาคือการรับรู้ประโยชน์ของเ งิน
อิเล็กทรอนิกส์มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ .71 และค่าเฉลี่ยที่น้อยที่สุดคือ เงื่อนไขการ

อ านวยความสะดวกมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.59 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตฐาน .78 โดยทั้งหมดแปลความหมายค่าเฉลี่ย
ได้เป็นค่อนข้างมาก ดังตารางท่ี  2 
 
ตารางที่ 2: แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ
ข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (N=200) 

ความต้ังใจในการใช้ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลความหมาย 

การรับรู้ประโยชน ์ 4.16 .71 ค่อนข้างมาก 
การรับรู้ความปลอดภัย 4.09 .72 ค่อนข้างมาก 
การรับรู้ความง่ายใน
การใช้ 

4.10 .77 
ค่อนข้างมาก 

การรับรู้ต่ออัตรา
ค่าบริการ 

3.99 .70 
ค่อนข้างมาก 

ความเชื่อม่ัน 3.94 .73 ค่อนข้างมาก 
เง่ือนไขการอ านวย
ความสะดวก 

3.59 .78 
ค่อนข้างมาก 

อิทธิพลทางสังคม 4.17 .79 ค่อนข้างมาก 
การใช้ 3.93 .72 ค่อนข้างมาก 

 
ผลการวิเคราะห์การส่งผลระหว่างปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลต่อ
ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ใ ช้ เ งิ น อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่าปัจจัยด้านต่างๆ
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 86.8 มีค่า F = 1293.581 และค่า 
Sig. = .000 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณา
พบว่าการรับรู้ต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้ (Beta = .951) 
การรับรู้ประโยชน์ (Beta = .938) การรับรู้ความปลอดภัย 
(Beta = .931) การรับรู้ต่ออัตราค่าบริการ (Beta = .902) 
และความเช่ือมั่น (Beta = .868) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้
เ งินอิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคในกรุ ง เทพมหานคร 
รายละเอียดตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 : การส่งผลระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ ท่ีส่งผลต่อ
ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ใ ช้ เ งิ น อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์ ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใ น
กรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

ตัวแปรอิสระ B Beta T Sig 
การรับรู้ประโยชน ์ .917 .938 38.013 .000 

การรับรู้ความ
ปลอดภัย 

.849 .931 35.966 .000 

การรับรู้ความง่ายใน
การใช้ 

.814 .951 43.209 .000 

การรับรู้ต่ออัตรา
ค่าบริการ 

.864 .902 29.364 .000 

ความเชื่อม่ัน .778 .868 24.546 .000 

Adjusted R2 = .868, F = 1293.581, P < 0.05 
 
การส่งผลระหว่างความตั้งใจใช้ เง่ือนไขการอ านวยความ
สะดวกและอิทธิพลทางสั งคมที่ ส่ งผลต่ อการ ใ ช้ เ งิน
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้สถิติ
การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 พบว่าความตั้งใจใช้ เง่ือนไขการอ านวยความ
สะดวกและอิทธิพลทางสังคมมีอิทธิพลต่อการใช้เ งิน
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 46.1 
มีค่า F = 53.298 และค่า Sig. = .000 อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาพบว่าอิทธิพลทางสังคม  (Beta 
= .815) ความตั้งใจใช้ (Beta = .776) และเง่ือนไขการ
อ านวยความสะดวก   (Beta = .461) มีอิทธิพลต่อการใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 : การส่งผลระหว่างความตั้งใจใช้ เง่ือนไขการ
อ านวยความสะดวกและอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลต่อการใช้
เงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยใช้
สถติิการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
ความต้ังใจใช้ .746 .776 17.309 .000 
เง่ือนไขการอ านวย
ความสะดวก 

.371 .461 7.301 .000 

อิทธิพลทางสังคม .785 .815 13.961 .000 

Adjusted R2 = .461, F = 53.298, P < 0.05 
 
ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่าการ
รับรู้ประโยชน์ การรับรู้ความปลอดภัย การรับรู้ความง่ายใน

การใช้ อัตราค่าบริการและความเช่ือมั่น ส่งผลทางบวกต่อ
ความตั้งใจใช้เงินอิเล็กทรอนิส์ และความตั้งใจใช้ เงื่อนไขการ
อ านวยความสะดวกและอิทธิพลทางสังคมที่ส่งผลทางบวกต่อ
การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สรุปได้ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 : สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่1 : การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
ส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้อง 

สมมติฐานที่2 : การรับรู้ความปลอดภัยส่งผล
ทางบวกต่อความต้ังใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้อง 

สมมติฐานที่3 : การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
ส่งผลทางบวกต่อความต้ังใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่4 : ค่าบริการส่งผลทางบวกต่อความ
ต้ังใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่5 : ความเชื่อม่ันส่งผลทางบวกต่อ
ความต้ังใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่6 : ความต้ังใจใช้ส่งผลทางบวกต่อการ
ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่7 : เง่ือนไขการอ านวยความสะดวก
ส่งผลทางบวกต่อการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

สอดคล้อง 

สมมติฐานที่8 : อิทธิพลสังคมส่งผลทางบวกต่อการ
ใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ 

สอดคล้อง 

 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยความตั้งใจใช้มีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญชัย อุปเดีย 
(2555) ท างานวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับระบบ
พาณิชย์ จากผลการวิจัยความตั้งใจใช้มีอิทธิพลทางบวกต่อ
การใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สัญชัย 
อุปเดีย (2555) ท างานวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการรับรู้เกี่ยวกับ
ระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการช าระเงินผ่านระบบพาณิชย์อิ เล็กทรอนิกส์ จาก 

705



                                                                                                        การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี 

 
 

 

 

ผู้บริโภคในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร การทดสอบมีผล
ออกมาว่ า  ปั จ จั ย ก า รรั บ รู้ เ กี่ ย ว กั บร ะบบ  พาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับรู้
ประโยชน์ต่อการใช้งาน และการ รับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน 
ผลการศึกษาพบว่าการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่านระบบ
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ มีระดับนัยส าคัญ 0.05 ยังนี้พบว่า 
ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านการ
รับรู้ความเสี่ยงมีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มี ระดับนัยส าคัญ 0.05 และ
ปัจจัยการรับรู้เกี่ยวกับระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ด้าน
ความไว้วางใจมีผล ต่อการตัดสินใจใช้บริการช าระเงินผ่าน
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีระดับนัยส าคัญ 0.05  
จากผลการวิจัยเง่ือนไขการอ านวยความสะดวกมีอิทธิพล
ทางบวกต่อการใช้เ งินอิ เล็กทรอนิกส์ของผู้บริ โภคใน
กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Baptista & Oliveira (2015) กล่าวว่า เง่ือนไข
การอ านวยความสะดวก (Facilitating condition) คือ 
เง่ือนไขที่ผู้บริโภคคิดว่า โครงสร้างพื้นฐานหรือเทคนิคที่มีอยู่
จะช่วยให้สามารถเข้าถึง ความสะดวกตามที่ผู้ให้บริการได้
ก าหนดไว้  เช่น การใช้งานธนาคารบนโทรศัพท์มือถือ  
จะต้องมีทักษะในการติดตั่ งแอปพลิเค ช่ัน การใช้งาน
อินเตอร์เน็ต รวมไปถึงอุปกรณ์ที่ใช้สามารถรับรองการใช้งาน 
โดยเ ง่ือนไขเหล่านี้จะส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของ
ผู้บริโภคต่อตัวสินค้าและบริการ 
จากผลการวิจัยอิทธิพลสังคมมีอิทธิพลทางบวกต่อการใช้เงิน
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hsieh, Wu & 
Hsu (2016) กล่าวว่า อิทธิพลจากสังคม (Social Influence) 
คือ ระดับความเข้าใจของแต่ละบุคคลที่เช่ือว่าบุคคลรอบข้าง
มีอิทธิพลต่อตนเองและเช่ือว่าตนเองต้องใช้เทคโนโลยีนั้น 
รวมถึงระดับของการใช้เทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมหรือเพิ่ม
ภาพลักษณ์ หรือสถานะภาพทางสังคม 
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 จากผลวิจัยที่พบว่า ความง่ายในการใช้ การรับรู้
ประโยชน์ในการใช้ และการรับรู้ความปลอดภัยส่งผลต่อ

ความตั้งใจใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดสามอันดับแรก จึง
เสนอแนะให้ธนาคารหรือระบบเครือข่ายโทรศัพท์หรือ
ผู้พัฒนาโมบายแอพเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องการสร้างการ
ยอมรับและการใช้งานเงินอิเล็กทรอนิกส์ให้แพร่หลายมากขึ้น 
ควรมุ่งออกแบบพัฒนาระบบหรือแอปพลิเคช่ันให้ง่ายใช้
ประโยชน์ได้หลากหลายสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการใช้
ประโยชน์ของผู้ใช้และมีความปลอดภัยของระบบสงู และควร
สื่อสารสามเรื่องนี้ โดยอาจใช้พนักงานในการแนะน าควบคู่
กับการเสนอข้อมูลผ่านผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดของผู้ใช้เพื่อ
สาธิตแสดงตัวอย่างของประโยชน์และการใช้งานท่ีง่ายรวมทั้ง
การยืนยันระบบความปลอดภัยที่สูง. 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานและรายได้เฉลี่ย ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง 2. เพื่อส ารวจความคิดเห็น
ด้านปัจจัยการให้บริการภาคพื้น ด้านคุณภาพของบุคลากรหรือผู้ให้บริการ รูปแบบการให้บริการ นโยบายของบริษัทด้านการ
ให้บริการ และด้านความพร้อมของสถานีบริการ ของสายการบินต้นทุนต่ า ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง 3. เพื่อส ารวจความ
คิดเห็นคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ด้านระบบการให้บริการ ด้านความพร้อมของสถานท่ีให้บริการ ด้านความรวดเร็วของการ
ให้บริการ ด้านมนุษยสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านความพร้อมของนโยบายบริษัทฯ 4. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ให้บริการภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่ า ณ สนามบินนานาชาติดอนเมืองซึ่งกลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานผู้ให้บริการภาคพื้น
ของสายการบินต้นทุนต่ า ได้แก่ พนักงานบริษัทสายการบินไทยแอร์เอเชีย พนักงานบริษัทสายการบินนกแอร์ และ พนักงาน
บริษัทสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ จ านวน 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ 
แบบสอบถามวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถิติโดยใช้สถิติIndependent sample t-test , (One-way ANOVA) 
F-test และ Multiple regression analysis พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส่วนของการบริการ
ภาคพื้น มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยัง พบว่า ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อการให้บริการภาคพื้น มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เช่นกันค่าหลัก  ค าที่1 บริการภาคพื้นที่/ ค าท่ี 2 คุณภาพการให้บริการ/ ค าท่ี 3 สายการบินต้นทุนต่ า 

 
Abstract 
The purpose of this research are to; (1) study the demography information such as gender, age, education, 
position, working period and average income of Low-cost Airline users at Don Mueang International 
Airport. ;(2) survey opinions in terms of quality of ground services, service patterns, service policy of 
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companies and readiness of Low cost Airlines service stations at Don Mueang International Airport.;(3) 
survey opinions of the qualifications of ground service in the service system, readiness of service stations, 
speed of service, human relations of staff and readiness of company policy. ;(4)study the factors that 
affect Ground services of Low Cost Airlines at Don Mueang International Airport from 400 samples of Thai 
Air Asia, Nok Air and Thai Lion Air. We used random sampling and research tools which is an analytical 
questionnaire from a statistical package by using Independent sample t-test, (One-way ANOVA) F-test 
and  Multiple regression analysis. We found that the difference of demography characteristics such as age, 
education level, working position and average income (baht) significantly affects the difference of quality 
of ground services at Don Mueang International Airport at level 0.05. For demography characteristics such 
as gender and working period, these does not differ with the quality of Ground services at Don Mueang 
International Airport. Moreover, we found that the factors of ground services significantly affects the 
quality of ground services at Don Mueang International Airport which is at level 0.05, too. 
 
Keywords:  word 1 Ground services , word 2 quality of service , word 3 Low Cost Airlines 
 
บทน่า 
 ในปี ค.ศ 2014 มีผู้ เดินทางเข้าออกระหว่างและใน
ประเทศทั้งหมด 18,658,343 คน ในปี ค.ศ 2015 มีผู้ เดิน
ทางเข้าออกระหว่างและในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 30,282,881 
คน ต่อมาในปี ค.ศ 2016 มีจ านวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเพียง
เล็กน้อยเป็น 36,846,542 คน และในปี ค.ศ 2017 มีจ านวน
ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 60,067,752 คน จากการ
รวบรมสถิติของ การท่าอากาศยานไทย ท าให้เกิดความแน่น
หนาของผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่สนามบิน และก่อให้เกิดความ
ล่าช้าและติดขัดในบางส่วนของสายการบินที่เป็นผู้ให้บริการ 
รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากตัวสายการบินเอง 
นอกจากนั้น ศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังมีการคาดการณ์ว่าปี พ.ศ. 
2559 ธุรกิจสายการบินจะมีการเติบโตหรือขยายตัว ได้อีก
ร้อยละ 10% อันเนื่องมาจากจ านวนผู้โดยสารที่จะโดยสาร
โดยเครื่องบินมีการเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน (kasikornresearch, 
2558) และจากข้อมูลของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) ช้ีให้เห็นว่า ในครึ่งแรกของปี พ.ศ. 2559 จ านวน
ผู้โดยสารที่มีเติบโตเปลี่ยนแปลงจากปี พ.ศ 2558 เพิ่มขึ้น 
5.88% และหากดูเปรียบเทียบกับธุรกิจขนส่งผู้ โดยสาร
ประเภทรถโดยสาร บขส. มีการเติบโตของธุรกิจตั้งแต่  ปี 
พ.ศ. 2554-2558 มีอัตราการเติบโตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

(กระทรวงคมนาคม,2558) 
ปี พ.ศ. 2558 ด้วยข้อมูลจากสมาคมการขนส่งทาง

อากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport 
Association: IATA) ซึ่งระบุว่า โดยภาพรวม ปริมาณการ
ขนส่งผู้โดยสารของสายการบินท่ีเป็นสมาชิก IATA ในปี พ.ศ. 
2557 ที่ผ่านมานี้พิจารณาจากรายได้ผู้โดยสารต่อกิโลเมตร 
(RPK) เปรียบเทียบกับปี พ.ศ 2556 จะพบว่า RPK เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.9 โดยมีจ านวนผู้โดยสารประมาณ 3.3 พันล้านคน 
ซึ่งมากกว่าจ านวนผู้โดยสารเมื่อปี ค.ศ 2556 ถึง 170 ล้าน
คน ทั้งนี้อัตราส่วนการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 
79.7 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.2 ในปี พ.ศ 2557 ที่ผ่าน
มานี้ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในทุกภูมิภาคทั่วโลกมีการ
เติบโตขึ้น โดยมากกว่าครึ่งหนึ่ งของปริมาณการขนส่ง
ผู้โดยสารที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาจากปริมาณผู้โดยสารของสาย
การบินที่อยู่ในตลาดที่ก าลังขยายตัว (Emerging Market) 
ได้แก่ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และ ภูมิภาคตะวันออกกลาง 
อย่างไรก็ตาม ในช่วงสองสามเดือนสุดท้ายของปี IATA ยัง
พบว่า ปริมาณการขนส่งผู้โดยสารในเส้นทางภายในประเทศ
มีการขยายตัวอย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะการเดินทาง
ภายในประเทศจีน ซึ่งขยายตัวถึงร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 
พ.ศ 2556 (ณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมรม, 2558) 
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สายการบินให้บริการมีตั้งแต่การออกตั๋วโดยสาร 
(check-in) ตลอดจนการน าผู้โดยสารขึ้นเครื่อง (boarding) 
ส าหรับเที่ยวบินขาออก (departure) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดนี้ต้องใช้ความละเอียด ความรวดเร็ว และค านึงถึง
ความปลอดภัย รวมถึงผลกระทบต่างๆที่จะตามมาถ้าเกิด
ความผิดพลาดระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน เป็นปัญหาที่เกิดกับทุกสายการบิน ไม่ว่าจะเป็น 
สายการบินที่ให้บริการเต็มรูปแบบ สายการบินต้นทุนต่ า 
และสายการบินไพรเวท ส าหรับสายการบินต้นทุนต่ าใน
หลายๆประเทศ จะพยายามใช้เครื่องบินให้เกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด กล่าวคือ เมื่อเครื่องบินท าการบินในไฟลท์แรกแล้ว 
ไฟลท์ต่อไปก็จะน าเครื่องมาใช้ทันที  โดยจะใช้เวลาให้
เครื่องบินอยู่บนพื้นดินน้อยที่สุด ซึ่งเวลาที่เครื่องจอดอยู่เพื่อ
รอการบินต่อนั้น เรียกว่า   Ground Time เมื่อเกิดปัญหา
ความล่าช้าในเที่ยวบินใดเที่ยวบินหนึ่งที่ต้องน าเครื่องมาบิน
ต่อ จะท าให้เกิดการดีเลย์สะสม และมากขึ้นตามไปด้วย 
ผลกระทบที่ตามมาในแต่ละเที่ยวบินนั้นมีความแตกต่างกัน 
ยกตัวอย่างเช่น ผู้โดยสารที่ต้องท าการต่อเที่ยวบินไปยัง
ปลายทางอื่นที่ ไม่สามารถไปได้ทัน ใน เที่ ยวบินต่ อไป 
ผู้โดยสารที่มีธุระด่วนพลาดการประชุมเป็นต้น  ส่วนในเรื่อง
ความปลอดภัยก่อนและระหว่างการเดินทางนั้น เป็นสิ่งที่สาย
การบินทุกสายการบินค านึงถึงเป็นอันดับแรก ซึ่งเมื่อหากมี
การสูญเสียเกิดขึ้น ไม่สามารถมีสิ่งใดมาทดแทนได้  ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้มีความส าคัญตั้งแต่ผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท 
และชื่อเสียงของบริษัท ดังนั้น การศึกษาปัจจัยทีมีผลกระทบ
ต่อการบริการภาคพื้น จึงมีความส าคัญ และจ า เป็นอย่างยิ่ง 
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่ทราบข้อมูล เบื้องต้นว่ามี
ปัจจัย อะไรบ้างที่มีผลต่อการให้บริการภาคพื้นและเป็น
ประโยชน์ต่อการให้บริการที่ดีและมีประสิทธิภาพของสาย
การบินต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
         1.  เพื่อศึกษาข้อมูลประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่ง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและรายได้เฉลี่ย 
ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า ณ สนามบินนานาชาติ
ดอนเมือง 

 2.  เพื่อส ารวจระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยการ
ให้บริการภาคพื้น ด้านคุณภาพของบุคลากร 
หรือผู้ให้บริการ รูปแบบการให้บริการ นโยบายของบริษัท
ด้านการให้บริการ และด้านความพร้อมของสถานีบริการ 
ของสายการบินต้นทุนต่ า ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง 
 3.  เพื่อส ารวจระดับความคิดเห็นคุณภาพการ
ให้บริการภาคพื้น ด้านระบบการให้บริการ ด้านความพร้อม
ของสถานที่ให้บริการ ด้านความรวดเร็วของการให้บริการ 
ด้านมนุษยสัมพันธ์ของบุคลากร และด้านความพร้อมของ
นโยบายบริษัทฯ 
 4.  เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้บริการ
ภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่ า ณ สนามบินนานาชาติดอน
เมือง 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่
แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ 
สนามบินนานาชาติดอนเมือง แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่  2  ปั จจั ยที่ มี ผลกระทบต่อการ
ให้บริการภาคพื้นมีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ 
สนามบินนานาชาติดอนเมือง 
 
ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตทางด้านพื้นที่  สนามบินนานาชาติดอน
เมือง กรุงเทพมหานคร 

2. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ข้อมูลประชากรศาสตร์
ของผู้ใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ า ณ สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง ปัจจัยการให้บริการภาคพื้น 
และคุณภาพการให้บริการภาคพื้น 

3. ขอบเขตทางด้านประชากร ประชากรที่ ใช้ใน
การศึกษา คือ พนักงานผู้ให้บริการภาคพื้นของสาย
การบินต้นทุนต่ า ได้แก่ พนักงานบริษัทสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย พนักงานบริษัทสายการบินนกแอร์ 
และ พนักงานบริษัทสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงานบริการภาคพื้น
ของสายการบินต้นทุนต่ าที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานดอน
เมือง โดยแบ่งเป็น 3 สายการบิน คือ สายการบินไทยแอร์
เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
จ านวน 400 คน เนื่องจากผู้วิจัยเห็นว่า สามสายการบินนี้
เป็นสายการบินต้นทุนต่ าสามสายหลักที่ให้บริการทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ และพนักงานภาคพื้นของสาม
สายการบินนี้ได้ปฏิบัติหน้าในส่วนของการออกบัตรโดยสาร 
ไปจนถึงการน าผู้โดยสารขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ซึ่งจะพบปัญหาที่คล้ายๆกันขณะปฏิบัติหน้าที่โดยขนาดของ
ตัวอย่างได้จากตารางส าเร็จรูปของ  Yamane (1973) ที่
ระดับความเช่ือมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อย
ละ±5 และเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
        1. ได้จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่มาจาก
บทความที่หาได้จากอินเตอร์เนตเอกสารอ้างอิง หนังสือและ
งานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง  

 2. ได้จากข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) เป็น
ข้อมูลที่ได้มากจากการรวบรวมแบบสอบถามจากประชากร
กลุ่มตัวอย่างที่ได้ท าการคัดมาตั้งแต่เริ่ม จากพนักงานที่
ให้บริการภาคพื้นของสายการบินเป้าหมาย โดยเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง เป็นกลุ่มแบบ
เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ผู้ วิ จั ย ใช้ข้ อมู ลปฐมภู มิ (Primary Data) โดยการสร้ าง
แบบสอบถาม(Questionaire)เป็นเครื่องมือในการรวบรวม
ข้อมูลการวิจัย แบบสอบถามนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อศึกษาปัจจัยที่
มีผลต่อการบริการภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่ า ณ ท่า
อากาศยานดอนเมือง 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์โดยใช้สถิติดังนี้ 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
ของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และ
ร้อยละ                       
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยการให้บริการภาคพื้น 
และคุณภาพการให้บริการภาคพื้นด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3.  ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติอนุมาน ได้แก่   
 ส ม ม ติ ฐ า น ที่  1  ท ด ส อ บ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน มีผลต่อปัจจัยการให้บริการ
ภาคพื้นที่มีผลกระทบต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้นของ
สายการบินต้นทุนต่ า ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง 
แตกต่างกัน ใช้สถิติการวิเคราะห์ความ แปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) F-test 
 สมมติฐานที่ 2 วิเคราะห์ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
การให้บริการภาคพื้นท่ีมีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น 
ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง แตกต่างกัน การวิเคราะห์
ถดถอยแบบพหุ (Multiple Regression Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์
จ าแนกตามเพศ ที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาคพื้น ณ  สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยใช้สถิติ 
Independent Sample t-test ในการทดสอบ สมมติฐานที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบพบว่า ค่า Sig. มีค่า
เท่ากับ 0.374 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.05 นั่นคือ สามารถยอม
สมมติฐานหลัก H0 หมายความว่า เพศชายและเพศหญิง ไม่มี
ผลต่อต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น  ณ  สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง  
 
  สมมติฐานที่  1.2  ทดสอบลักษณ ะทาง
ประชากรศาสตร์จ าแนกตาม ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส่วน
ของการบริการภาคพื้น ที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง แตกต่าง
กัน 
  H0 :  ลักษณะทางประชากรศาสตร์จ าแนก
ตาม ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส่วนของการบริการภาคพื้น ที่
ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง ไม่แตกต่างกัน 
  H1 : ลักษณะทางประชากรศาสตร์จ าแนก
ตาม ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส่วนของการบริการภาคพื้น ที่
ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง แตกต่างกัน 
 
ลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่  อายุ  ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท) ที่ต่างกัน มีผล
ต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอน
เมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ส่วนลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ  ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในส่วนของการบริการภาคพื้น มีผลต่อคุณภาพ
การให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ไม่
แตกต่างกัน 
 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส่วนของการบริการภาคพื้นที่
ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบิน

นานาชาติดอนเมือง โดยใช้สถิติแบบ One-way ANOVA F-
test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบพบว่า ค่า  Sig มีค่าเท่ากับ 0.313 ซึ่งมีค่ามากกว่า 
0.05 นั่ นคือ  สามารถยอมรับ  H0 หมายความว่า ผู้ที่ มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในส่วนของการบริการภาคพื้นที่
ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบิน
นานาชาติดอนเมืองไม่แตกต่างกัน 
 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์
จ าแนกตาม ระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยใช้
ส ถิ ติ แ บ บ  One-way ANOVA F-test ใน ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า  
Sig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ สามารถ
ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ผู้ที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกัน มีผล
ต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอน
เมือง แตกต่างกัน  
 
ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์
จ าแนกตามต าแหน่งงานที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการ
ให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยใช้
ส ถิ ติ แ บ บ  One-way ANOVA F-test ใน ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า  
Sig มีค่าเท่ากับ 0.001 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ สามารถ
ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ผู้ที่มีต าแหน่งงานท่ีต่างกัน มีผลต่อ
คุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอน
เมือง แตกต่างกัน  
 
เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์จ าแนกตาม อายุที่
ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง โดยใช้สถิติแบบ One-way ANOVA F-
test ในการทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการ
ทดสอบ พบว่า ค่า  Sig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.05 นั่นคือ สามารถปฏิเสธ H0 หมายความว่า ผู้ที่มีอายุที่
ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง แตกต่างกัน 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์
จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่ต่างกัน มีผลต่อคุณภาพ
การให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง โดย
ใช้สถิติ แบบ  One-way ANOVA F-test ในการทดสอบ
สมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบ พบว่า ค่า  
Sig มีค่าเทา่กับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 นั่นคือ สามารถ
ปฏิเสธ H0 หมายความว่า ผู้ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ท่ีต่างกัน 
มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติ
ดอนเมือง แตกต่างกัน  
สมมติฐานที่  2 วิ เคราะห์  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ให้บริการภาคพื้นที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ 
สนามบินนานาชาติดอนเมือง แตกต่างกัน 
  H0 :  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้บริการ
ภาคพื้นที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง ไม่แตกต่างกัน 
  H1 : ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้บริการ
ภาคพื้นที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง แตกต่างกัน 
สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้บริการ
ภาคพื้น มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ สนามบิน
นานาชาติดอนเมือง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
เช่นกัน  
 
ตารางที1่  ทดสอบปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการให้บริการภาคพื้น ได้แก่ 
ด้านคุณภาพของบุคลากรหรือผู้ให้บริการด้านรูปแบบการให้บริการ  
ด้านนโยบายการให้บริการ ด้านความพร้อมของสถานีบริการที่มีผลต่อ
คุณภาพการให้บรกิารภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมืองใน
ภาพรวมแตกต่างกัน 

 การทดสอบเง่ือนไขของ Multiple regression 
analysis พ บ ว่ า  ตั ว แ ป ร  ต่ า ง  ๆ  ไ ม่ เ กิ ด ปั ญ ห า 
Multicollinearity เนื่องจาก Tolerance มีค่ามากกว่า 0.1 
ทุกตัวแปร และค่า VIF มีค่าน้อยกว่า 10 ทุกตัวแปร และผล
การทดสอบสมมติฐาน ด้วยการวิเคราะห์ความถดถอยพหุ 
(Multiple regression analysis)  ใ ห้ ค่ า สั ม ป ร ะ สิ ท ธิ์
สหสัมพันธ์ (R) ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ด้านคุณภาพของ
บุคลากร หรือผู้ให้บริการ (x1) ด้านรูปแบบการให้บริการ (x2) 
ด้านนโยบายการให้บริการ (x3) และด้านความพร้อมของ
สถานีบริการ (x4) มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ 
สนามบินนานาชาติดอนเมือง ในภาพรวม ร้อยละ 72.20  มี
ค่าสัมประสิทธิ์ (R2) เท่ากับ 0.521หมายความว่า คุณภาพ
การให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ใน
ภาพรวม ขึ้นอยู่กับด้านคุณภาพของบุคลากร หรือผู้ให้บริการ 
ด้านรูปแบบการให้บริการ ด้านนโยบายการให้บริการ และ
ด้านความพร้อมของสถานีบริการ ร้อยละ 52.10  ส่วนค่า 
Adjusted R2 เท่ากับ 0.516 หมายถึงค่าสัมประสิทธ์ิคุณภาพ
การให้บริการภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เมื่อ
ขจัดอิทธิพลของค่า R2 ที่ เกิดจากจ านวนตัวอย่าง ด้าน
คุณภาพของบุคลากร หรือผู้ให้บริการ ด้านรูปแบบการ
ให้บริการ ด้านนโยบายการให้บริการ และด้านความพร้อม
ของสถานีบริการ สามารถพยากรณ์คุณภาพการให้บริการ
ภาคพื้น ณ สนามบินนานาชาติดอนเมือง ได้ร้อยละ 51.60 
และมีค่า SE (est.) เท่ากับ 0.15887 หน่วย หมายความว่า 
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานจากการประมาณค่าที่เกิดจาก
การใช้โมเดลนี้จะมีค่าเท่ากับ 0.15887 หน่วย โดยมีค่าสถิติ
ทดสอบ F เท่ ากับ  107.262 และค่ า Sig. เท่ ากับ  0.00  
หมายความว่า มีตัวแปรอิสระอย่างน้อยหนึ่งตัวมีผลต่อตัว
แปรตามอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ 
สนามบินนานาชาติดอนเมือง แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประมุข  อินทแพทย์ (2556) 
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ศึกษาเรื่อง คุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
รังสิตจังหวัดปทุมธานี พบว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกันประเมินคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาครังสิต จังหวัดปทุมธานี ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ใช้
ไฟฟ้าที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประเภทลูกค้า 
ต่างกันประเมินคุณภาพการให้บริการของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาครังสิตจังหวัดปทุมธานีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ
ให้บริการภาคพื้น มีผลต่อคุณภาพการให้บริการภาคพื้น ณ 
สนามบินนานาชาติดอนเมือง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฐกาณต์ ชินวงศ์อมร (2559) ศึกษาเรื่อง กล
ยุทธ์คุณภาพการให้บริการสายการบินที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ พบว่า อิทธิพลของกลยุทธ์คุณภาพการให้บริการ
สายการบินระหว่างประเทศ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการสายการบินระหว่างประเทศ โดยคุณภาพการ
ให้บริการก่อนการบินด้านความพร้อมและเต็มใจให้บริการมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่าง
ประเทศ สูงสุด รองลงมา ด้านการตอบสนองให้บริการอย่าง
รวด เร็ ว  ด้ าน ช่ือ เสี ย งในการบริการ  และด้ านความ
กระตือรือร้นในบริการ ตามล าดับ คุณภาพการให้บริการบน
เครื่องบิน ด้านพนักงานบนเครื่องมีความช านาญ มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจเลือกใช้สายการบินระหว่างประเทศ
สูงสุด และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Hokey & Hyesung 
(2015) ได้ศึกษาเรื่อง การเปรียบเทียบคุณภาพการให้บริการ
ของสายการบินในประเทศสหรัฐอเมริกา: การวิเคราะห์
สอบสวน วัตถุประสงค์คือการช่วยให้สายการบินได้รับความ
เข้าใจที่ดีขึ้นของผู้โดยสาร โอกาสในการปรับปรุงการบริการ
อย่างต่อเนื่องและพัฒนาบริการมาตรฐาน การเปรียบเทียบที่
สามารถเป็นปทัฏฐานส าหรับในการแข่งขันสายการบิน 
การศึกษานี้แสดงให้ เห็นว่าบริการแอตทริบิวต์ถือว่ามี
ความส าคัญมากที่สุดในสายการบินการแสดงผลของลูกค้า
ของบริการที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยทางอากาศ ผลที่ได้นี้
สะท้อนให้เห็นถึงความกังวลเพิ่มขึ้นมากกว่าการก่อการร้ายที่

อาจเกิดขึ้นกับสายการบินในการปลุกของวันที่ 11 กันยายน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังพบว่า การจัดการสัมภาระที่เหมาะสม
ของตั๋ ว  และเวลาเมื่ อ เดินทางมาถึง/ ออกเดินทาง มี
ความส าคัญมากที่สุด นอกจากนี้  พบว่าสายการบินที่
ให้บริการที่มีคุณภาพสามารถใช้เป็นมาตรวัดที่ส าคัญของสาย
การบินส่วนแบ่งการตลาดและรายได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ 
       1.1ผู้ บ ริห ารควรปรับแบบแผนแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้จัดเจน เพื่อให้เกิดพนักงานเกิดความพอใจ ใน
การปฏิบัติงาน 

1.2  ผู้บริหารควรก าหนดแผนงาน โครงการ นโยบาย
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทให้ชัดเจน 

2. ข้อเสนอแนะส่าหรับการท่าวิจัยในครั้งต่อไป 
2.1  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีการศึกษาเฉพาะขอบเขต 

ซึ่งการวิจัยในครั้งต่อไป ควรมีการขยายกลุ่มตัวอย่างกว้างขึ้น 
เก็บกลุ่ มตั วอย่ างในจากสถาบันอื่น  เพื่ อน าข้อมู ลมา
เปรียบเทียบกับงานวิจัยในครั้งนี้ และในอนาคตต่อไป   
       2.2  ธุรกิจสายการบิน สามารถน าข้อมูลที่ ได้จาก
การศึกษาครั้งนี้ ไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารได้ในอนาคต 

        2.3  เพื่อเป็นเอกสารค้นคว้าและข้อมูลอ้างอิงส าหรับผู้
ที่สนใจจะศึกษา การให้บริการภาคพื้นที่มีผลกระทบต่อ
คุณภาพการให้บริการภาคพื้นของสายการบินต้นทุนต่ า ณ 
สนามบินนานาชาติดอนเมือง 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยระดับบุคคล (ได้แก่ การเปิดใจยอมรับประสบการณ์ การไว้วางใจระหว่าง
บุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง และทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้ ) วัฒนธรรมองค์การ และความตั้งใจในการ
แบ่งปันความรู้ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยระดับบุคคลกับความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ของวัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับบุคคลกับความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้  ประชากรในการ
วิจัยได้แก่อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 3,233 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามได้อย่าง
สมบูรณ์จ านวน 715 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมได้แก่แบบสอบถาม สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้อธิบายข้อมูลของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ การ
วิเคราะห์ถดถอยพหคุูณ (Multiple regression analysis)  ผลการวิจัยปรากฏว่า การเปิดใจยอมรับประสบการณ ์การไว้วางใจ
ระหว่างบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง และทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความตั้งใจใน
การแบ่งปันความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถาม ในขณะที่วัฒนธรรมองค์การในฐานะตัวแปรก ากับไม่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยระดับบุคคลกับความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ ผลการวิจัยนี้จะเป็นแนวทางส าคัญให้ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
วางแผนการสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์มีการแบ่งปันความรู้ในการท างานร่วมกัน  
 
ค าหลัก ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ การเปดิใจยอมรับประสบการณ์ การรับรู้ความสามารถของตนเอง ทัศนคติที่มีต่อการ
แบ่งปันความรู้ วัฒนธรรมองค์การ 

 
Abstract 
This study aimed at studying 1) individual factors – openness to experience, interpersonal trust, perceived 
self-efficacy, and knowledge sharing attitude, 2) relationship between individual factors and knowledge 
sharing intention, and 3) influence of organizational culture on relationship between individual factors and 
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knowledge sharing intention. 3,233 lecturers from Rajabhat universities in Northeastern region were a 
population in this study. 715 completed questionnaires. The descriptive statistics – frequency, percentage, 
mean and standard deviation – were employed to analyze; while, a multiple regression analysis was applied 
to test the hypotheses. The results proved that openness to experience, interpersonal trust, perceived self-
efficacy, and knowledge sharing attitude had positive relationship with knowledge sharing intention. In the  
meanwhile, organizational culture as a moderator variable had no influence toward the relationship  
between individual factors and knowledge sharing intention. The results could be generalized to the 
university executives as a guideline to formulate knowledge sharing promotional plans among lecturers.   
 
Keywords: Knowledge sharing intention, Openness to experience, Perceived self-efficacy, Knowledge 
sharing attitude, Organizational culture 
 
1. บทน า 
 กระบวนการที่ส าคัญของการจัดการความรู้คือ การ
แบ่งปันความรู้  นักวิชาการด้านการจัดการความรู้ ให้
ความส าคัญกับการศึกษาในเชิงจิตวิทยาและสังคมวิทยาที่
ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้[1]  จากผลงานวิจัยท่ีผ่านมาปัจจยั
เชิงสาเหตุในระดับบุคคลที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการแบ่งปัน
ความรู้ ได้แก่ การเปิดใจยอมรับประสบการณ์ เป็นหนึ่งใน
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ท า ง บุ ค ลิ ก ภ า พ ห้ า ป ร ะ ก า ร  (Big five 
personality traits) ซึ่งมีงานวิจัยในปัจจุบันที่ยืนยันว่าการ
เปิดใจยอมรับประสบการณ์ส่งผลต่อการแบ่งปันความรู้ [2]    
การไว้วางใจระหว่างบุคคลเป็นพื้นฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อ
การตัดสินใจและความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้  โดยจะ
น าไปสู่การแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลไปยังทีมงาน และ
ระหว่างทีมงานไปยังระดับองค์การในที่สุด [3]  ส าหรับ
การศึกษาทฤษฎีปัญญาสังคม (Social cognitive theory) 
พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเอง ส่งผลต่อความคิด 
ความคาดหวัง การจูงใจ และการปฏิบัติ [4] ดังนั้นบุคคลที่
มั่นใจในความสามารถจะสรรหาความรู้ที่มีค่าและมีความ
พร้อมท่ีจะแบ่งปันความรู้  ในขณะเดียวกันเมื่อศึกษา ทัศนคติ
ที่มีต่อการแบ่งปันความรู้ ตามทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล 
(The theory of reasoned action: TRA) ไ ด้ อ ธิ บ า ยถึ ง
ทัศนคติของบุคคลซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความตั้งใจที่
จะแสดงพฤติกรรม และจากผลงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า

ทัศนคติเป็นสาเหตุที่ส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ
แสดงพฤติกรรมในการแบ่งปันความรู้[5]  
 ถึงแม้ว่าความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้เกิดจาก
ปัจจัยระดับบุคคลเป็นหลัก การศึกษาปัจจัยระดับองค์การที่
ส่งผลต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ยังเป็นประเด็นที่
น่าสนใจ จากค ากล่าวของ Argote และคณะ[6]  เปรียบการ
แบ่งปันความรู้เหมือน “กล่องด า (Black box)” ที่ผู้บริหาร
ทุกองค์การให้ความคาดหวังว่ากลไกการก ากับขององค์การ
จะส่งผลต่อการจูงใจให้บุคลากรในองค์การแบ่งปันความรู้
ร่วมกัน แต่ความเป็นไปได้ในการรับรู้กลไกระดับองค์การอาจ
แตกต่างกันและอาจส่งผลต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้
ของบุคลากรในองค์การได้[7]  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่มีภารกิจทางด้านการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการเป็นหลัก โดยมีการขับเคลื่อน
การจัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ดังนั้นการศึกษาความตั้งใจในการ
แบ่งปันความรู้จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ผลการวิจัยที่ผ่านมา
ยืนยันถึงความส าเร็จของการแบ่งปันความรู้ที่มีต่อผลการ
ปฏิบัติงาน โดยองค์การที่มีการแบ่งปันความรู้จะเป็นองค์การ
ที่มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานได้เป็นอย่างดีและสามารถ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม [8]  ส าหรับ
ผลงานวิจัยทางด้านการแบ่งปันความรู้ในสถาบันการศึกษา
ได้แก่ ผลวิจัยการประยุกต์การจัดการความรู้ในสถาบันการ 
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ศึกษาระดับสูงพบว่า การแบ่งปันความรู้ระหว่างนักวิชาการ 
นักศึกษา บุคลากรและผู้บริหารในสถาบันเป็นสิ่งที่ประพฤติ
ปฏิบัติเป็นประจ า ประกอบกับสถาบันการศึกษามีความ
ต้องการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพในการแบ่งปันข่าวสาร
และความรู้ระหว่างกัน[9]  
  จากที่ได้กล่าวมาเบื้องต้น ผู้วิจัยในฐานะบุคลากร
ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงได้สนใจท าการวิจัยครั้ง
นี้  โดยได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) ศึกษาปัจจัย
ระดับบุคคล (ได้แก่ การเปิดใจยอมรับประสบการณ์ การ
ไว้วางใจระหว่างบุคคล การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
และทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้ ) วัฒนธรรมองค์การ 
และความตั้ ง ใจ ในการแบ่ งปันความรู้  2) เพื่ อศึ กษา
ความสัมพันธ์ของปัจจัยระดับบุคคลกับความตั้งใจในการ
แบ่งปันความรู้ และ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของวัฒนธรรม
องค์การที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระดับบุคคล
กับความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ โดยผู้วิจัยได้น าเสนอ
แนวคิดทฤษฎีที่ เกี่ ยวข้องกับตั วแปรที่ศึกษา วิ ธีการ
ด าเนินการวิจัย ผลการวิจัย รวมถึงการสรุปผล อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริหารสถาบันการศึกษาในการหาแนว
ทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแบ่งปันความรู้ที่มี
คุณค่าระหว่างบุคลากรทางด้านการศึกษา เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์การต่อไป  
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1 การเปิดใจยอมรับประสบการณ์ (Openness to 
experience) 
 กา ร เปิ ด ใ จยอมรั บประสบกา รณ์ หม ายถึ ง 
บุคลิกภาพของบุคคลที่มีความเต็มใจ กระตือรือร้นที่จะยอม 
รับแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ และมุ่งศึกษาและท าความเข้าใจ
อย่างถี่ถ้วน เป็นคุณลักษณะหนึ่งของคุณลักษณะบุคลิกภาพ
ห้าประการ (Big five personality traits) ส าหรับบุคคลที่มี
บุคลิกภาพทางด้านการเปิดใจยอมรับประสบการณ์นี้จัดเป็น
กลุ่มบุคลิกภาพที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานแบบมุ่ง
เป้าหมาย [10]  โดยมีลักษณะที่ส าคัญได้แก่ การสนใจใน
แนวคิดใหม่ๆ ผสมผสานระหว่างความเฉลียวฉลาด การ

สร้างสรรค์ ความมีศิลปะและความสุนทรีย์ ความพรั่งพร้อม
ของอารมณ์และจินตนาการ และไม่ยึดติดกับแนวคิดใด
แนวคิดหนึ่ง[11]  
 บุคคลที่ เปิดใจยอมรับประสบการณ์นี้สามารถ
ท านายพฤติกรรมในการแบ่งปันความรู้ ได้ เป็นอย่างดี  
ผลการวิจัยที่ผ่านมายืนยันว่า  การเปิดใจส่งผลให้ เกิด
พฤติกรรมในการแบ่ งปันความรู้ ในกลุ่มบุคลากรทาง
การศึกษา โดยครูที่มีลักษณะที่เปิดใจจะยอมรับความคิดและ
มุมมองที่ แตกต่ า งกัน ได้ เป็นอย่ างดี [12] เ ช่น เดี ยวกับ
ผลงานวิจัยของ Lotfi และคณะ [13] พบว่าการเปิดใจยอมรับ
ประสบการณ์เป็นตัวท านายที่ส่งผลต่อความเต็มใจในการ
แบ่งปันความรู้ จากการทบทวนแนวคิดและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 

สมมติฐานการวิจั ย  1 : การ เปิด ใจยอมรับ
ประสบการณ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจในการ
แบ่งปันความรู้ 
 

2.2 การไว้วางใจระหว่างบุคคล (Interpersonal trust) 
การไว้วางใจระหว่างบุคคลหมายถึง การที่บุคคลมี

เหตุผลและความเต็มใจในการแสดงพฤติกรรมและคาดหวังที่
จะได้รับพฤติกรรมที่ต้องการกลับเช่นกัน พื้นฐานท่ีส าคัญของ
การไว้วางใจระหว่างบุคคลเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล 
2 ประการ ได้แก่ 1) ความรู้สึก (Emotional trust) และ 2) 
ความคิด (Cognitive trust) [14]  ผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่า 
การไว้วางใจส่งผลในเชิงบวกต่อการแบ่งปันความรู้ [15] จาก
ผลการวิจัยของ Mueller[16]  เชื่อว่าการไว้วางใจคือคุณค่าที่มี
อิทธิพลต่อการแบ่งปันความรู้ระหว่างทีมงาน Staples และ 
Webster[17]  ระบุว่าการไว้วางใจส่งผลในเชิงบวกต่อการ
แบ่งปันความรู้ของทีมงาน ซึ่งสอดคล้องกับองค์การในภาครัฐ 
การไว้วางใจส่งผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการแบ่งปัน
ความรู้[18] ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่มีความไว้วางใจเกิดขึ้น บุคคล
จะมีความเต็มใจในการแบ่งปันความรู้ที่เป็นประโยชน์และ
พร้อมที่จะรับฟังและรับความรู้ เหล่านั้นเข้ามา จากการ
ทบทวนแนวคิดและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดสมมติฐานการวิจัย ดังน้ี 
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สมมติฐานการวิจัย 2 : การไว้วางใจระหว่างบุคคล
มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ 
 
2.3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Perceived self-
efficacy)  
 การรับรู้ความสามารถของตนเองหมายถึง การที่
บุคคลประเมินความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อให้เกิด
ความเช่ือมั่นในการแสดงออก ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social 
cognitive theory) ระบุว่าพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลมา
จากความคิด ความคาดหวัง และการประเมิน [19] อย่างไรก็
ตาม การรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นการประเมินขีด
ความสามารถของตนเองไม่ใช่การประเมินค่าของตนเอง 
ผลงานวิจัยที่ผ่านมาระหว่างการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองและความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้พบว่า การรับรู้
ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อ
การแบ่งปันความรู้ของบุคคลในองค์การ [20] เช่นเดียวกับ
ผลงานวิจัยของ Elianto และ Wulansari[21]  ที่แสดงให้เห็น
ว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองเป็นปัจจัยส าคัญในการ
เพิ่มความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ จากการทบทวนแนวคิด
และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐานการ
วิจัย ดังนี ้

สมมติฐานการวิจัย 3 : การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจในการแบ่งปัน
ความรู้ 
 
2.4 ทัศนคติที่ มี ต่อการแบ่ งปันความ รู้  (Knowledge 
sharing attitude) 
 ทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้หมายถึง การที่
บุคคลประเมินความนึกคิดและความรู้สึกของตนเองที่มีต่อ
การแบ่งปันความรู้ แนวคิดส าคัญที่อธิบายทัศนคติที่มีต่อ
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ได้แก่ ทฤษฎีการกระท าด้วย
เหตุผล (The theory of reasoned action) ได้อธิบายถึง
ทัศนคติส่วนบุคคลที่ขึ้นอยู่กับความคิด ประสบการณ์และ
ความเชื่อในพฤติกรรมทีบุ่คคลคาดหวัง[22]   

ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม ได้แก่ ผลการวิจัยของ Zhang 

และ Ng[23] ที่ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้
ในทีมงาน และผลการวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎี TRA จากองค์การ
ในประเทศเวียดนามพบว่า ทัศนคติส่งผลต่อความตั้งใจใน
การแบ่งปันความรู้[24] ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติและ
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรในโรงพยาบาล
ประเทศเกาหลีพบว่า ถ้าทัศนคติของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลที่มีต่อการแบ่งปันความรู้มีมากข้ึนเท่าไรจะส่งผล
ต่ อความตั้ ง ใจ ในการแบ่ งปันความรู้ ม ากขึ้ น เ ช่นกั น 
เช่นเดียวกับผลงานวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ ามันในประเทศ
อิหร่านพบว่า ทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ของกลุ่มบุคลากร [25] จาก
การทบทวนแนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงได้
ก าหนดสมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัย 4: ทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปัน
ความรู้มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อความตั้งใจในการแบ่งปัน
ความรู้ 
 
2.5 วัฒนธรรมองค์การ (Organizational culture) 
 วัฒนธรรมองค์ก ารหมายถึ ง  รู ปแบบของ
โครงสร้างและการด าเนินงานขององค์การที่สะท้อนให้เห็นถึง
ค่านิยม ความเช่ือ และฐานคติของบุคลากรที่มีร่วมกันใน
องค์การ แนวคิดของ Schein ได้จ าแนกวัฒนธรรมออกเป็น 
3 ระดับได้แก่  1) วัฒนธรรมเชิงกายภาพ (Artifacts) ที่
สามารถสังเกตได้โดยผ่านโครงสร้างและกระบวนการ
ด าเนินงานขององค์การ 2) วัฒนธรรมเชิงค่านิยม (Espoused 
values) ซึ่งเกี่ยวข้องกับปรัชญา เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ
องค์ การ  และ  3) วัฒนธรรมเ ชิ งฐานคติ  (Underlying 
assumptions) ซึ่งพิจารณาได้จากจิตใต้ส านึก ความเชื่อ การ
รับรู้ ความคิดและความรู้สึกของสมาชิกในองค์การ[26]  

ส าหรับวัฒนธรรมที่ เ น้นความ เป็นองค์ ก าร 
(Organizational culture) หรือวัฒนธรรมแบบราชการ 
(Hierarchy culture) เป็นหนึ่งในประเภทของวัฒนธรรมตาม
กรอบแนวคิดด้านคุณค่าในการแข่งขัน (Competing values 
framework: CVF)  มีลักษณะเป็นทางการและโครงสร้าง
การท างานท่ีชัดเจน แนวทางปฏิบัติและกระบวนการปฏิบัติที่
มีความชัดเจนเป็นสิ่งที่บุคลากรจะต้องท าความเข้าใจและ
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ปฏิบัติ เป้าหมายของวัฒนธรรมองค์การนี้เน้นการรักษาความ
ราบรื่นในการด าเนินงานและผลสัมฤทธ์ิในงาน[27[ [28]  

จากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การใน
บทบาทของตัวแปรก ากับพบว่า วัฒนธรรมองค์การส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และประสิทธิผลของ
องค์การ [29] เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ Mohamed[30] ที่
ท าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการแบ่งปันความรู้และผล
การด าเนินงานด้านนวัตกรรมการให้บริการ โดยมีวัฒนธรรม
การท างานเป็นทีมเป็นตัวแปรก ากับ ผลการวิจัยช้ีให้เห็นว่า
วัฒนธรรมการท างานเป็นทีมส่งผลต่อความสัมพันธ์ดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบทบาทของวัฒนธรรมองค์การ
ดังกล่าวจะเน้นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใน
ระดับองค์การก็ตาม แต่การแบ่งปันความรู้มีทั้งในระหว่าง
บุคคลและการแบ่งปันความรู้สู่ระดับองค์การ อีกทั้งความ
ตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคลากรเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
องค์การคาดหวัง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
สมมติฐานการวิจัยดังนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 5: วัฒนธรรมองค์การส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดใจยอมรับประสบการณ์และ
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 6: วัฒนธรรมองค์การส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างการไว้วางใจระหว่างบุคคล และ
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 7: วัฒนธรรมองค์การส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเอง 
และความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 8: วัฒนธรรมองค์การส่งผล
ต่อความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้ 
และความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ 
 
2.6 ความต้ังใจในการแบ่งปันความรู้ (Knowledge 
sharing intention) 
 แนวคิดเกี่ยวกับความรู้  (Knowledge) ความรู้
สามารถจ าแนกได้หลัก 2 ปะเภท ได้แก่ 1) ความรู้ที่ปรากฏ
ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถสังเกต
ได้ สามารถรวบรวม และจัดหมวดหมู่ของความรู้ได้ บันทึก

เป็นลายลักษณ์อักษรได้และสามารถสื่อสารไปยังบุคคลอื่น
ด้วยสื่อต่างๆ และ 2) ความรู้ที่ฝังแน่น (Tacit knowledge) 
เป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ ข้อสรุปที่
ได้รับการยอมรับ ทักษะ หรือความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็น
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของแต่ละบุคคล[31]  

ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้หมายถึง ความเต็ม
ใจและความกระตือรือร้นของบุคคลที่พร้อมจะแสดง
พฤติกรรมในการแบ่งปันความรู้ไปยังบุคคล ความตั้งใจเป็น
สาเหตุและสะท้อนให้เห็นถึงระดับของความเต็มใจ ความ
พยายามที่จะแสดงพฤติกรรม[32] การไม่แสดงพฤติกรรมเป็น
สิ่งที่บ่งช้ีได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับความตั้งใจ หรือ
ความตั้งใจไม่สอดรับกับเง่ือนไขของพฤติกรรมไม่ว่าจะเป็น
การแสดงออก เป้าหมาย บริบท กรอบของเวลา หรือเง่ือนไข
เฉพาะ[33]  

จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องดังกล่าว ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัยได้ดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ อาจารย์ผู้สอนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวน 6 
แห่ง มีจ านวนประชากร 3,233 คน หลังจากนั้นผู้วิจัยท าการ
ส่งแบบสอบถามไปทางไปรษณีย์  โดยมีจ านวนผู้ตอบ
แบบสอบถามที่สมบูรณ์จ านวน 715 คน (ร้อยละ 22.11) ซึ่ง
เป็นขนาดของผู้ตอบแบบสอบถามที่เพียงพอต่อการวิเคราะห์
การถดถอยพหุคูณ 15 คนต่อ 1 ตัวแปร[34]  
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จากการตอบแบบสอบถามกลับของผู้ ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นอาจารย์ผู้สอน
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 410 คน (ร้อยละ 57.3) มีอายุ
เฉลี่ย 38 ปี 6 เดือน ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท
จ านวน 543 คน (ร้อยละ 75.9) ด ารงต าแหน่งอาจารย์
จ านวน 615 คน (ร้อยละ 86.0) มีประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานเฉลี่ย 8 ปี ในขณะที่ส่วนมากมีระดับเงินเดือน
ระหว่าง 20,001-30,000 บาท จ านวน 300 คน (ร้อยละ 
42.0) และปฏิบัติงานในคณะครุศาสตร์ จ านวน 150 คน 
(ร้อยละ 21.0)  
 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบ 
ถามทีผู่้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง (Self-
administered questionnaire) มีลักษณะเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ตั้งแต่เห็นด้วยมาก
ที่สุดถึงเห็นด้วยน้อยที่สุด ค าถามในแบบสอบถามพัฒนาจาก
แนวคิดและผลงานวิ จั ยที่ เ กี่ ย วข้ อง  ตั วแปร ท านาย 
(Prediction variables) ระดับบุคคลประกอบด้วย การเปิด
ใจยอมรับประสบการณ์ (OPN) ความไว้วางใจระหว่างบุคคล 
(TRU) การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SEL) และทัศนคติ
ที่มีต่อการแบ่งปันความรู้ (ATT) ตัวแปรก ากับ (Moderator 
variable) ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ (CUL) ส าหรับตัวแปร
ตาม (Dependent variable)ได้แก่ ความตั้งใจในการแบ่งปัน
ความรู้ (INT) โดยมีชุดค าถามดังต่อไปนี้ 

การเปิดใจยอมรับประสบการณ์  (OPN) มีข้อ
ค าถาม 8 ข้อ เช่น ท่านให้ความส าคัญกับการเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการท างาน ท่านรับฟังการอธิบาย
เหตุผลในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน และท่านสนใจที่จะ
เรียนรู้สิ่งใหม่ในการท างานอย่างกระตือรือร้น เป็นต้น 

การไว้วางใจระหว่างบุคคล (TRU)  มีข้อค าถาม 8 
ข้อ เช่น ท่านเช่ือมั่นว่าผลงานจะมีประสิทธิภาพหากได้รับ
ข้อเสนอแนะจากเพื่อนร่วมทีม เพื่อนร่วมงานมีการพูดคุยใน
เรื่องงานอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา และเพื่อนร่วมงานให้
ความช่วยเหลือเมื่อท่านประสบปัญหาในการท างานด้วย
ความเต็มใจ เป็นต้น 

การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SEL)  มีข้อ
ค าถาม 7 ข้อเช่น ท่านท าความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
ในการท างานได้อย่างรวดเร็ว ท่านก าหนดวิธีในการท างานได้
อย่างชัดเจน และท่านสามารถแก้ไขปัญหาในการท างานได้
ด้วยตนเอง เป็นต้น 

ทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้  (ATT) มีข้อ
ค าถาม 8 ข้อเช่น ท่านคิดว่าการแบ่งปันความรู้กับเพื่อน
ร่วมงานคือสิ่งที่มีประโยชน์ ท่านคิดว่าความรู้ที่แบ่งปันเป็นสิ่ง
ที่มีคุณค่า และการแบ่งปันความรู้ระหว่างเพื่อนร่วมงานเป็น
สิ่งที่ท าให้ท่านมีความสุข เป็นต้น 

วัฒนธรรมองค์การ (CUL) มีข้อค าถาม 7 ข้อเช่น 
ผลสัมฤทธ์ิที่สถาบันมุ่งเน้นคืองานท่ีมีคุณภาพ บุคลากรแสดง
ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์อย่างเปิดเผย และท่านได้รับการ
ส่งเสริมให้ท างานเป็นทีม เป็นต้น 

ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ (INT) มีข้อค าถาม 
7 ข้อเช่น ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อน
ร่วมงาน ท่านก าหนดแนวทางที่จะแบ่งปันความรู้ในการ
ท างานกับเพื่อนร่วมงาน และท่านตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้
รวมถึงความช านาญในการท างานของท่านให้เพื่อนร่วมงาน 
เป็นต้น 
 ส าหรับตัวแปรควบคมุในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ อายุ 
(Age) และประสบการณ์ในการท างาน (Exp) 
 
3.3 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
validity) เป็นการตรวจสอบความถูกต้องในเชิงคุณภาพ โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดจะต้องมีความสอดคล้องกับหลัก
ทฤษฎีที่น ามาศึกษา ผู้วิจัยท าการสอบถามจากผู้เช่ียวชาญ
จ านวน 5 ท่าน การทดสอบความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม
ด้วยวิธีการหาค่ าสัมประสิทธิ์ แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s alpha coefficient) ผลการทดสอบพบว่ามี
ค่าสัมประสิทธิ์ระหว่าง 0.835 – 0.909 ซึ่งมีค่าสูงกว่า 0.70 
จึงเช่ือได้ว่าแบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือ ส าหรับการจัด
กลุ่มชุดค าถามที่ได้จากการศึกษาแนวคิดและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) ด้วยวิธีการหมุน
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แกนแบบ Varimax ผลการวิเคราะห์พบว่า มีค่าน้ าหนัก
ปัจจัย (Factor loading) มากกว่า 0.50 จึงเป็นที่ยอมรับ
ได้[35] ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

นอกจากน้ีผู้วิจัยยังได้ท าการทดสอบค่า Common 
method bias ซึ่งอาจเกิดจากความล าเอียงในการตอบ
แบบสอบถามของผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการ Harman’s 
single-factor โดยน าข้อค าถามทุกข้อไปท าการวิเคราะห์
ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิงส ารวจและ
ไม่มีการหมุนแกน ผลการวิเคราะห์พบว่าปัจจัยแรกมีค่า 
ความแปรปรวน (Variance) เท่ากับ 31.219 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 
50% จึงสรุปได้ว่าไม่พบปัญหาเกี่ยวกับการเกิดปัญหาจาก
ความล าเอียงในการตอบแบบสอบถาม[36]  
 
ตารางที่ 1  ค่าความเชื่อมั่นและการวิเคราะห์ปัจจัยองค์ประกอบเชิง 
              ส ารวจของตัวแปรท านายและตัวแปรตาม 
 

ค่าสัมประสทิธิ์แอลฟา  ปัจจัยองค์ประกอบเชิงส ารวจ 
ตัวแปร α ตัวแปร ค่าน้ าหนกั 

OPN (v1-v8) 0.835 OPN (v2-v8) 0.522-0.682 
TRU (v9-v16) 0.849 TRU (v9-v16) 0.532-0.722 
SEL (v17-v23) 0.842 SEL (v17-v23) 0.568-0.741 
ATT (v24-v31) 0.905 ATT (v24-v27, 

       v29-v31) 
0.528-0.794 

CUL (v32-v38) 0.909 CUL (v32-v38) 0.567-0.845 
INT (v39-v45) 0.899 INT (v39-v45) 0.585-0.771 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกได้ 3 กลุ่ม
ได้แก่  1) สถิติที่ ใ ช้ ในการทดสอบเครื่องมือได้แก่  ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค และการวิเคราะห์ปัจจัย
องค์ประกอบเชิงส ารวจ 2) สถิติที่ใช้อธิบายข้อมูลพื้นฐาน
ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และ 3) สถิติที่ ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจัยได้แก่ การ
วิ เ ค ร า ะห์ ถด ถอยแ บ บพหุ คู ณ  (Multiple regression 
analysis: MRA)  
  นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบค่าภาวะร่วม
เส้นตรงพหุหรือการเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ท านาย (Multicollinearity) ด้วยวิธีการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ (Correlation coefficient) และค่าปัจจัยการ
เพิ่มการผันแปร  (Variance inflation factors: VIF) และ
ต ร ว จ ส อบ ปั ญ ห า ส ห สั ม พั น ธ์ ข อ ง ตั ว ค ล า ด เ คลื่ อ น     
(Autocorrelation) ด้วยการทดสอบค่า Durbin-Watson[37]  
 

4. ผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย ปรากฏผลดังตารางที่ 
2 – 4  
  
ตารางที่ 2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรท านายและ 
              ตัวแปรตาม  
 

ตัวแปร Mean  s.d 
การเปิดใจยอมรับประสบการณ์ (OPN) 4.334 0.429 
การไว้วางใจระหว่างบุคคล (TRU) 4.143 0.491 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (SEL) 4.007 0.464 
ทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้ (ATT) 4.370 0.490 
วัฒนธรรมองค์การ (CUL) 3.778 0.661 
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ (INT) 4.227 0.509 

    
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าทัศนคติที่มีต่อการ
แบ่งปันความรู้สูงเป็นล าดับแรก รองลงมากได้แก่ การเปิดใจ
ยอมรับประสบการณ์ ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ การ
ไว้วางใจระหว่างบุคคล และการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ตามล าดับ ในขณะที่วัฒนธรรมองค์การเป็นล าดับสุดท้าย 
เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรพบว่า ทุกตัว
แปรมีความสัมพันธ์ ในเ ชิงบวกและมีค่ าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ระหว่าง 0.198 – 0.651 ดังตารางที่ 3 
  
ตารางที่ 3  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
 

ตัวแปร OPN TRU SEL ATT CUL 

OPN      
TRU 0.562**     

SEL 0.500** 0.479**    

ATT 0.552** 0.523** 0.373**   

CUL 0.304** 0.435** 0.380** 0.198**  

INT 0.530** 0.519** 0.473** 0.651** 0.337** 

**นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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 ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ตัว
แปรท านายในระดับบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อตัวแปร
ตาม โดยการเปิดใจยอมรับประสบการณ์มีความสัมพันธ์ต่อ
ความตั้ ง ใจในการแบ่ งปันความรู้  (ß=0.132, p.<0.01) 
เช่นเดียวกับการไว้วางใจระหว่างบุคคล (ß=0.097, p.<0.05) 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง (ß=0.173, p.<0.01) และ
ทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปันความรู้ (ß=0.471, p.<0.01) มี
ความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า ยอมรับสมมติฐานการวิจัยที่ 
H1 – H4 ดังตารางที่ 4 

 เมื่อพิจารณาถึงวัฒนธรรมองค์การในฐานะตัวแปร
ก ากับในการวิจัยครั้งนี้ ผลการทดสอบสมมติฐานแสดงให้เหน็
ว่า วัฒนธรรมองค์การไม่มีอิทธิพลต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิดใจยอมรับประสบการณ์ การไว้วางใจระหว่างบุคคล 
การรับรู้ความสามารถของตนเอง และทัศนคติที่มีต่อการ
แบ่งปันความรู้กับความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัยที่ H5 – H8 ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4  ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยเชิงพหุระหวา่งตัวแปรท านาย  
              และตัวแปรก ากับที่มีต่อตวัแปรตาม 
 

Var. β SE. β SE. 
(Constant) 0.007 0.074 0.002 0.075 

OPN 0.133** 0.042 0.132** 0.043 
TRU 0.095* 0.037 0.097* 0.038 
SEL 0.177** 0.035 0.173** 0.035 
ATT 0.478** 0.034 0.471** 0.035 
CUL 0.082** 0.023 0.088** 0.024 

OPN*CUL - - 0.028 0.062 
TRU*CUL - - 0.044 0.052 
SEL*CUL - - -0.016 0.048 
ATT*CUL - - -0.066 0.052 

Age 0.000 0.002 0.001 0.002 
Exp -0.003 0.002 -0.003 0.002 
R2 0.520 0.521 

Adjusted R2 0.515 0.514 
F 109.412** 69.613** 

  Durbin-Watson 1.958 1.956 
Max. VIF 1.884 1.981 

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05; **นยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

  จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณนี้ สามารถ
อธิบายผลการวิเคราะห์ได้รอ้ยละ 51 นอกจากน้ีเมื่อพิจารณา
ค่าทางสถิติที่เกี่ยวข้องได้แก่ ค่าปัจจัยการเพิ่มการผันแปร 
(VIF) ที่ มี ค่ า สู ง สุ ด คื อ  1.981 จึ ง ไ ม่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ดปัญหา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านาย ส าหรับการตรวจสอบ
ค่าปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อน (Autocorrelation) 
ใช้วิธี  Durbin-Watson Test พบว่ามีค่า  1.956 ซึ่ งไม่พบ
ปัญหาสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อนเช่นกัน 
 
5. สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากสมมติฐานการวิจัยสรุปได้ว่า การเปิดใจยอมรับ
ประสบการณ์  การไว้ วางใจระหว่างบุคคล การรับรู้
ความสามารถของตนเอง และทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปัน
ความรู้ซึ่งเป็นตัวแปรระดับบุคคลมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อ
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ ในขณะที่วัฒนธรรมองค์การ
ไม่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายระดับบุคคล
และความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ 
 เมื่อพิจารณาถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ท านายและตัวแปรตามแล้วพบว่า ทัศนคติที่มีต่อการแบ่งปัน
ความรู้ส่งผลต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ในระดับที่
มากเป็นล าดับแรก ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการกระท าด้วย
เหตุผล (The theory of reasoned action) ทฤษฎีดังกล่าว
ได้อธิบายถึงระดับแนวโน้มทัศนคติที่มีอยู่ในระดับสูงจะส่งผล
ต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรมของบุคคลให้สูงมาก
ยิ่งขึ้น  ส าหรับการรับรู้ความสามารถของตนเองที่ส่งผลต่อ
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ ผลการวิจัยสอดคล้องกับ
ทฤษฎีปัญญาสังคม (Social cognitive theory)  ที่ระบุไว้ว่า
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลอยู่บนพื้นฐานของความคิด 
ความคาดหวังในเป้าประสงค์และการประเมินดังที่ได้กล่าว
มาแล้ว โดยปกติการรับรู้ความสามารถของตนเองนั้นมีความ
เช่ือมโยงกับความเป็นไปได้ในการบรรลุผลตามเป้าหมายที่
คาดหวัง ดังนั้นการรับรู้ความสามารถของตนเองจึงเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการแสดงพฤติกรรม เมื่อบุคคล
มีความมั่นใจในความรู้ความสามารถ บุคคลนั้นจะมีความ
เ ช่ือมั่นในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กับผู้คนที่มีความ
แตกต่างกัน[38] 
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 ผลกา ร วิ จั ย ช้ี ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ก าร เปิ ด ใ จยอมรั บ
ประสบการณ์มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจในการแบ่งปัน
ความรู้ จากแนวคิดคุณลักษณะทางบุคลิกภาพห้าประการ 
การเปิดใจยอมรับประสบการณ์เป็นบุคลิกภาพที่เป็นพ้ืนฐาน
มาจากความคิดที่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมของ
บุคคล  นอกจากน้ียังมีความกระหายใฝ่รู้ทั้งจากภายในตัวตน
และจากสิ่งที่อยู่แวดล้อม มีความสุขกับสิ่งใหม่ ๆ และ
สามารถรับมือกับประสบการณ์ทั้งในเชิงลบและเชิงบวกได้
เป็นอย่างดี[39] นอกจากนี้ การไว้วางใจระหว่างบุคคลส่งผล
ต่อความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้  ซึ่งเป็นไปตามแนวคิด
ที่ว่า การไว้วางใจเกิดจากพื้นฐานที่ส าคัญสองประการได้แก่ 
1) ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการไว้วางใจ
บนพื้นฐานของความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการเช่น ความ
ห่วงใย การให้ความส าคัญ เป็นต้น และ 2) ความคิด โดยเป็น
การไว้วางใจที่อยู่บนพื้นฐานของความคิดที่เป็นเหตุเป็นผล 
การเช่ือมโยงถึงความเหมาะสมระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ให้ความ
ไว้วางใจได้ตระหนักถึงความเห็นที่มีความเหมาะสมที่มีต่อผู้
ได้รับการไว้วางใจ องค์ประกอบท่ีส าคัญของการไว้วางใจทีอ่ยู่
บนพื้นฐานของความคิดนี้คือความสามารถและความ
รับผิดชอบ จึงอาจกล่าวได้ว่าหัวใจส าคัญของการแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างบุคคลคือการสร้างความไว้วางใจภายใน
ทีมงาน [40]  
 ส าหรับผลการวิจัยวัฒนธรรมองค์การไม่ส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรท านายทุกตัวและตัว
แปรตาม ผลการวิจัยได้เน้นย้ าความส าคัญของความตั้งใจใน
การแบ่งปันความรู้ว่าเป็นผลมาจากปัจจัยระดับบุคคล 
เนื่องจากรูปแบบการแบ่งปันความรู้เป็นรูปแบบการแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างบุคคลเป็นหลัก สาเหตุส าคัญที่อาจส่งผลต่อ
บทบาทของวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยระดับบุคคลกับความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้ได้แก่ 
ลักษณะของโครงสร้างองค์การในหน่วยงานราชการ การ
ออกแบบงานประจ าที่น่าเบื่อหน่าย ลักษณะงานที่ปฏิบัติไม่
ท้าทายหรือกระตุ้นให้บุคลากรแสดงศักยภาพที่โด่ดเด่น
ออกมา ปรากฏการณ์ดังกล่าวสามารถอธิบายได้จากแนวคิด
เกี่ยวกับความเฉื่อยเชิงโครงสร้าง (Structural inertia) ที่เกิด
จากความจ าเจทางด้านการบริหารจัดการที่เน้นการรวม

อ านาจการตัดสินใจ[41] ผลกระทบจากความเฉื่อยดังกล่าวจึง
ส่งผลต่อการรับรู้ ความคิดและความรู้สึกของสมาชิกใน
องค์การที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามที่ปฏิบัติงานในองค์การ
เฉลี่ย 8 ปี นอกจากนี้ผลงานวิจัยในสถาบันการศึกษาใน
ประเทศมาเลเซียของ Chong และคณะ[42] ระบุว่า อุปสรรค
ที่ส าคัญในการแบ่งปันความรู้ระหว่างบุคคลได้แก่ปัจจัย
ทางด้านวัฒนธรรมองค์การและความเป็นระบบราชการ ท า
ให้การกระตุ้นและการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเกิด
ความตั้งใจในการแบ่งปันความรู้หยุดชะงัก  
 การวิจัยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นภาพความตั้งใจในการ
แบ่งปันความรู้ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นกลุ่มบุคลากร
ทางการศึกษาที่ต้องใช้ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการแบ่งปันความรู้นั้น
ย่อมเกิดจากความมุ่งมั่นเต็มใจและไว้วางใจในการท างาน
ร่วมกัน จากผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงการ
บริหารจัดการได้แก่ 1) การออกแบบงาน ผู้บริหารควรวาง
แผนการด าเนินงานและก าหนดเป้าหมายขององค์การให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการท างานส่วนบุคคลของบุคลากร 
ผ่านการสื่อสารสองทางหรือการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ร่วมกัน เช่น การก าหนดกลยุทธ์ในระดับคณะและระดับ
องค์การ การจัดการผลการปฏิบัติ งาน (Performance 
management) เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด การเพิ่มคุณค่าในงานเพื่อให้งานมีความท้าทาย
ความสามารถของบุคลากร การออกแบบระบบการป้องกัน
ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสร้างความมั่นใจให้บุคลากรที่
สร้างสรรค์นวัตกรรมเนื่องจากความรู้ทางวิชาการเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น 2) การขับเคลื่อนมาตรการ
สร้างสรรค์วัฒนธรรมการท างานเป็นทีม โดยการก าหนด
ค่านิยมหลักในระดับองค์การและระดับคณะวิชาให้สู่การ
ปฏิบัติได้อย่างแท้จริง เช่น การส่งเสริมให้มีระบบพี่เลี้ยงงาน
วิชาการและงานวิจัยระหว่างบุคลากรอาวุโสที่มีความรู้และ
ประสบการณ์กับบุคลากรใหม่ของสาบันการศึกษา เป็นต้น 
และ 3) การสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกให้บุคลากรใน
การแบ่งปันความรู้  ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ เช่น การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการวิจัย 
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การจัดเตรียมพื้นที่ทางกายภาพเพื่อการพบปะในกลุ่ม
บุคลากรด้วยกัน เพื่อให้บุคลากรมีช่องทางที่จะแบ่งปัน
ความรู้ระหว่างกัน เป็นต้น ส าหรับข้อเสนอแนะทางวิชาการ
ในการวิจัยครั้งต่อไปได้แก่ 1) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
เน้นการศึกษาปัจจัยระดับบุคคลที่ส่งผลต่อการแบ่งปัน
ความรู้  อย่างไรก็ตามการศึกษาการแบ่งปันความรู้ที่
ครอบคลุมปัจจัยระดับบุคคล ปัจจัยระดับองค์การ และการ
แบ่งปันความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องซึ่งสอดคล้องกับการปฏิบัติงานแบบบูรณาการเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจ 2) การแบ่งปันความรู้ระดับบุคคลมีความ
เกี่ยวข้องกับหลักจิตวิทยาและสังคมวิทยา การวิจัยครั้งต่อไป
ผู้สนใจอาจท าการวิจัยแบบผสมผสานวิธีเพื่อให้เกิดความลุ่ม
ลึกในกระบวนการวิจัย โดยท าการวิจัยแบบพร้อมกัน (The 
convergent design) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อ
น ามาสู่การเปรียบเทียบและตีตวามผลการวิจัยที่เกิดขึ้น อัน
น าไปสู่การแบ่งปันความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน
ระดับองค์การต่อไป  
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บทคัดย่อ 
  บทความนี้เป็นการส ารวจรูปแบบการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูป่าที่เกิดขึ้นในพื้นท่ีจังหวัดน่าน เพื่อศึกษา
พัฒนาการสร้างเครือข่าย วิเคราะห์รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิของเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูป่า
ให้ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการศึกษาเอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญในภาครัฐ เอกชนและประชาชนท่ีเกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบการสร้างเครือข่ายทาง
สังคมในการฟื้นฟูป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน มี 4 ลักษณะ ได้แก่ ก) เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวน
หมู่บ้าน/ต าบล ข) เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน ค) เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อการจัดการที่ดินท ากินเพื่อน าไปสู่การอนุรกัษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน้ าน่าน และ ง) เครือข่ายการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดน่าน (Nan Sandbox) พัฒนาการสร้างเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนท่ี
จังหวัดน่านนั้นมีความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากที่ดินและทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดน่าน เครือข่ายเหล่านี้มี
การพัฒนาการด าเนินงานโดยอาศัยการเรียนรู้จากผลสัมฤทธิ์และข้อจ ากัดในการจัดการของเครือข่ายระดับพื้นที่ ตลอดจนมี
การพัฒนาขยายเครือข่ายไปสู่เครือข่ายระดบัจังหวัด โดยอาศัยทุนวัฒนธรรมชุมชน สถานการณ์ และประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่เป็นเครื่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากร ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาไปสู่การทดลองผ่อนปรน
กฎเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่มีอยู่ในพื้นที่ และใช้กลไกตลาดเป็นเครื่องมือเสริมสร้างแรงจูงใจในการผลักดันให้เกิดการปรับเปลี่ยน
ระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การพัฒนาส่งเสริมอาชีพทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ค าหลัก  เครือข่ายทางสังคม การฟื้นฟูป่า ป่าชุมชน การบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษ 
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Abstract 
  This article explores the social network model for forest restoration in Nan province, focusing on 
the formation and operation of social network that determines the sustainability of forest restoration in Nan 
province. The study adopts qualitative research methodology, including documentary research, participant 
observation and in-depth interview with key informants in government, private and public sectors. The study 
identifies four models of social networking for forest restoration in Nan area: a) Community Participation 
Network for Forest Conservation and Management, b) Provincial Community Forest Network, c) Alternative 
Development Network for Land Management towards Watershed Forest Conservation and Management, 
and d) Special Area Management Network for Sustainable Natural Resource and Environmental Management 
(Nan Sandbox). The development of these network models is closely related to land use and forest 
resources in Nan province.  Moreover, their operations are based on lessons learned from their achievements 
and limitations. Through the use of community cultural capital, the definition of situation and problem 
issues, these networks could create participation in resource management and expand to the provincial 
level. New development has recently shifted to relax legal restrictions and to provide incentives for 
transition from monoculture towards ecologically friendly farming and sustainable forest restoration. 

 Keywords:  Social Network, Forest Restoration, Community forest, Sandbox 
 
1.บทน า 
 จากข้อมูลสถิติป่าไม้ พบว่า ในปี พ.ศ.2519 จังหวัด
น่านมีพื้นที่ป่าสมบูรณ์ที่อยู่ทั้งในและนอกเขตป่าสงวน
แห่งชาติ ทั้งหมด 5,280,625 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.65 ของ
พื้นที่ทั้งจังหวัด จนในปี พ.ศ. 2559 พื้นที่ป่าของจังหวัดน่าน
คงเหลือเพียง 4,658,605 ไร่ หรือร้อยละ 61.45 ของพื้นที่
ทั้งหมด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านยังคงถูก
บุกรุกท าลายอย่างต่อเนื่องจนภูเขาในบางพื้นที่มีสภาพเป็น
ภูเขาหัวโล้น โดยเฉพาะในช่วง พ.ศ.2547 – 2556 พื้นที่ป่า
ไม้ลดลงถึง 657,777 ไร่ หรือมีการบุกรุกป่าเฉลี่ย 65,777 ไร่
ต่อปี (กรมป่าไม้, 2559) การบุกรุกท าลายป่าส่งผลกระทบตอ่
ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ทั้งนี้ สาเหตุส าคัญหนึ่งเป็นเพราะนโยบายส่งเสริม
การปลูกพืชเศรษฐกิจของภาครัฐเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับ
เกษตรกรและช่วยบรรเทาปัญหาความยากจน น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของระบบการผลิตทางการเกษตร เพราะ
เกษตรกรหันมาท าการเกษตรเชิงเดี่ยวมากขึ้นโดยเฉพาะบน
พื้นที่สูง (สิทธิเดช พงศ์กิจวรสิน และเขมรัฐ เถลิงศรี, 2557)  

 อย่างไรก็ดี ท่ามกลางสถานการณ์การรุกพื้นที่ป่าไม้ที่
ด าเนินถึงขั้นวิกฤตในพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดน่าน ก็ยังมี
องค์กรชุมชนและประชาชนรวมกลุ่มกันเป็นเครือข่ายทาง
สังคมเพื่อการรักษาสิทธิประโยชน์จากป่าและปกป้องผืนป่า
ของตนเอง เช่น กลุ่มบ้านหลวงหวงป่า กลุ่มอนุรักษ์ป่าศิลา
แลง เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน เป็นต้น เครือข่ายทาง
สังคมเหล่านี้เป็นเครื่องมือและยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการ
สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิน่  
น าไปสู่การแก้ปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการฟื้นฟูป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ
ทั่วจังหวัดน่าน  
  เครือข่ายทางสังคม เป็นขบวนการทางสังคมอันเกิด
จากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่ม และองค์การ 
โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่าง
ร่วมกัน ร่วมกันด าเนินกิจกรรมบางอย่าง โดยที่สมาชิกของ
เครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน (เสรี  พงศ์พิศ , 
2548) หลายองค์การต่างก็มีทรัพยากร เป้าหมาย วิธีการ
ท างาน และกลุ่มเป้าหมายของตนเอง บุคคล กลุ่ม หรือ
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องค์การเหล่านี้ได้เข้ามาประสานงานกันอย่างมีระยะเวลา
ยาวนานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอก็ตาม แต่ก็จะมีการวางรากฐานเอาไว้ เมื่อฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งมีความต้องการที่จะขอความช่วยเหลือหรือขอความ
ร่วมมือจากกลุ่มอื่น เพื่อแก้ปัญหาก็สามารถติดต่อไปได้ (นฤ
มล นิราทร, 2543) เครือข่ายทางสังคมที่เกิดขึ้นจึงมีลักษณะ
เป็นกลุ่มองค์กร และ/หรือบุคคลที่มาร่วมกันเพื่อด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์และความสนใจที่ตั้งขึ้นร่วมกันเพื่อกิจกรรม
ทางสังคมโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันด้วยการสื่อสาร
แบบใดแบบหนึ่งที่ต่อเนื่อง มีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างที่
พัฒนาขึ้นมาร่วมกันและร่วมกันรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นท่ี
จะท าตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน รวมทั้งเครื่องมือหรือ
วิธีการในการด าเนินการที่คิดไว้ร่วมกัน (กิตติ์ ขวัญนาค, 
2559) การท างานร่วมกันถือได้ว่าเป็นภารกิจท่ีส าคัญของการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่าย กล่าวคือ ความเป็นเครือข่ายมี
ความสัมพันธ์กับงานและสัมพันธภาพระหว่างกัน ซึ่งงาน/
ภารกิจและความเป็นภาคีต่อกันน้ัน จะน าไปสู่การเรียนรู้และ
การสร้างกระบวนการความเคลื่อนไหวทางสังคม ดังนั้น
กระบวนการท างานของเครือข่าย สามารถพิจารณาได้จาก
การท างาน สัมพันธภาพ การเรียนรู้และความเคลื่อนไหวที่
น าไปสู่การจัดการกับสิ่งต่าง ๆ ภายใต้บริบทท่ีเกิดขึ้น โดยแต่
ละเครือข่ายก็มีกระบวนการท างานที่แตกต่างกันไปตาม
สถานการณ์และเป้าหมายที่ก าหนด (พระมหาสุทิตย์ อาภาก
โร, 2547) 
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส ารวจรูปแบบการ
สร้างเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาพัฒนาการสร้างเครือข่าย วิเคราะห์
รูปแบบการขับเคลื่อนเครือข่ายที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของ
เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูป่าให้ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด
น่าน ประเด็นในการศึกษา ได้แก่ รูปแบบการสร้างเครือข่าย
ในการฟื้นฟูป่าที่เกิดขึ้น การขับเคลื่อนที่ของเครือข่ายทาง
สังคมในการฟื้นฟูป่า และผลสัมฤทธิ์และข้อจ ากัดของการ
จัดการเครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูป่า โดยเน้นศึกษา
ความสัมพันธ์ของบทบาทของภาคีเครือข่าย ได้แก่ บทบาท
ในการด าเนินกิจกรรมหลัก บทบาทการประสานงาน และ
การสนับสนุนทุนลักษณะต่าง ๆ  ที่มีอยู่ภายในเครือข่าย ได้แก่ 

ทุนมนุษย์ ทุนทรัพยากร ทุนสถาบันและทุนความรู้ เพื่อ
ส่งเสริมการขับเคลื่อนการท างานอย่างมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายทางสังคมในการฟื้นฟูป่า ภายใต้บริบทภูมิสังคมของ
จังหวัดน่าน ได้แก่ การขับเคลื่อนเพื่อแสวงหาแนวร่วมก่อร่าง
เครือข่าย (การวางแผน) การขับเคลื่อนการด าเนินงาน/
กิจกรรมและการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาให้ต่อเนื่อง ผู้ศึกษา
เ ช่ือว่าปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้จะมีส่วนสนับสนุนให้ เกิด
ผลสัมฤทธ์ิของเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟูป่าในงานวิจัย
นี้จะพิจารณาจาก การเกิดความตระหนักในด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากร การเกิดนวัตกรรม (กระบวนการใหม่ ความรู้ใหม่) 
การจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น และการเกิดพลังหรืออ านาจ
ในการต่อรอง ข้อใดข้อหนึ่งเป็นอย่างน้อย 
 
วิธีการศึกษา  
 การศึกษานี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
research methodology) โดยการใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิ ที่ เป็นการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการ ข่าวสาร สื่ออินเตอร์เน็ต และงานวิจัย
อื่นที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลปฐมภูมิโดยการลงพื้นที่ภาคสนาม 
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (participant observation) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ(key informants) ในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชนที่มีบทบาทส าคัญในการฟื้นฟูป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน 
ได้แก่ 1)ผู้บริหารและหัวหน้าคณะด าเนินงานขององค์การ
เครือข่ายการฟื้นฟูป่าจังหวัดน่าน 2 ท่าน 2) หัวหน้า
คณะท างานโครงการน าร่องขององค์การเครือข่ายการฟื้นฟู
ป่าจังหวัดน่าน 2 ท่าน 3) ผู้น า ชุมชน/กลุ่ม/เครือข่าย ท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 3 ท่าน 4) เจ้าหน้าที่ระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 2 ท่าน และ 5) 
ประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 3 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิง
คุณภาพที่จะมาเป็นแนวทางในวิธีวิเคราะห์ สรุปประเด็น 
ตีความ และความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 ส าหรับขอบเขตระยะเวลาในการศึกษานั้น งานวิจัยนี้
จะครอบคลุมการด าเนินงานของเครือข่ายในการฟื้นฟูป่าไม้
จังหวัดน่าน ตั้ งแต่การเริ่มต้นการเคลื่อนไหวเพื่อการ
รวมกลุ่ม/เครือข่ายในการฟื้นฟูป่าไม้จังหวัดน่าน จนถึง 
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ปัจจุบัน และครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ในเขตป่าสงวน และป่า
อนุรักษ์แห่งชาติ ของจังหวัดน่าน  
 
ผลการศึกษา 

จากการลงพื้นที่ส ารวจรูปแบบเครือข่ายทางสังคมเชิง
พื้นที่และเชิงประเด็นในการฟื้นฟูป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ผู้
ศึกษา พบการสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟูป่าที่เกิดขึ้นในพื้นท่ี
จังหวัดน่าน 4 รูปแบบท่ีมีลักษณะแตกต่างกัน ดังนี้ 
 1. เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพ่ือการจัดการ
ป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล 

เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของแกนน า
ชาวบ้านและชาวบ้านที่มีแนวคิดอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร
ป่าไม้ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากป่าและปกป้องผืนป่าของ
ตนเองขึ้นมาตามธรรมชาติ เนื่องจากการลดลงของป่าไม้ใน
พื้นที่ จากนโยบายของภาครัฐที่เข้ามาพัฒนาและจัดการ
ปัญหาในพื้นที่ เช่น การอนุญาตให้เอกชนเข้าท าสัมปทานไม้
และการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์ ท าให้เกิดปัญหาการ
สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบ
นิเวศวิทยา ซึ่งส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อการด ารงชีวิตของ
คนที่อาศัยอยู่รอบบริเวณพื้นที่ป่าหรือพึ่งพาสิทธิประโยชน์
จากป่า เช่น  เป็นแหล่งน้ าเพื่อการเพาะปลูกหรืออาหารเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือน ท าให้กลุ่มประชาชนเหล่านี้ไม่มีความ
เช่ือมั่นในแนวทางการด าเนินนโยบายป่าไม้ของรัฐและเกิด
ความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นเจ้าของทรัพยากรที่ตนเองรักษาอยู่  

เครือข่ายมีลักษณะเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนหรือ
ชุมชนที่อาศัยพึ่งพิงทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ป่าไม้ 
แหล่งน้ า ภูเขา น้ าตก ที่ดิน อาหารจากป่า ฯลฯ แหล่ง
เดียวกันในการด ารงชีวิตร่วมกันส่งต่อกันมาตั้งแต่สมัยคนรุ่น
ก่อน สมาชิกมีความผูกพันกับแบบเครือญาติและมีวิถีการ
ด ารงชีวิตของ ท าให้แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเป็น
ลักษณะไม่เป็นทางการ โดยผู้น าชุมชนแต่ละท้องถิ่น จะเป็น
แกนหลักในการด าเนินการ สร้างความตื่นตัวของประชาชน
ให้เกิดความสนใจรวมตัวกันเพื่อปกป้องผืนป่าท่ีอนุรักษ์ไว้  

เครือข่ายมีการก าหนดกติกาเป็นกติการะดับปฏิบัติการ
ที่ผ่านการท าประชาคม หรือประชามติร่วมกันของคนใน
ชุมชน รวมถึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการคอยก ากับดูแล 

ก าหนดขอบเขต กลยุทธ์ การตรวจติดตาม การบังคับใช้
กติกา บทลงโทษ การแบ่งปันผลประโยชน์ ส่วนแนวทางการ
ด าเนินงานของเครือข่ายนั้นเป็นลักษณะปัจเจก คือ ท างาน
ด้วยตนเองไม่มีการรวมกลุ่มหรือการท างานไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์การใดใด โดยเครือข่ายจะใช้ทุนวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ของแต่ละชุมชนและสถานการณ์หรือประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นตัวก าหนด ในการเช่ือมโยงสมาชิกให้เข้า
มาร่วมปรึกษาหารือและช่วยกันหาทางออกหรือแผนในการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ร่วมกัน โดยใช้กิจกรรมในการ
ขับเคลื่อน ได้แก่ การประชุมหารือร่วมกันของสมาชิกใน
ชุมชน การอบรมให้ความรู้ การท าประชามติ การสรุปบท
เพื่อเรียนร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย และ การรณรงค์ปลูก
ป่ากิจกรรมการปลูกป่าเนื่องในวันส าคัญต่าง ๆ การสร้าง
จิตส านึกแก่เยาวชน เป็นต้น  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของเครือข่ายส่งผลให้
สมาชิกเกิดความตระหนักและให้ความร่วมมือที่เข้มแข็งใน
เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และมีการจัดการ
ทรัพยากรในการจัดการปัญหาทรัพยากรในระดับท้องถิ่นได้
ด้วยตัวเอง  แต่ข้อจ ากัดของเครือข่ายที่มีขนาดเล็กและมีแนว
ทางการด าเนินการเป็นปัจเจก ท าให้การขับเคลื่อนเครือข่าย
มีข้อจ ากัดในด้านทุนความรู้หรือวิทยาการใหม่ๆ ในการฟื้นฟู
ป่า ท าให้ใช้เวลานานกว่าจะเห็นผล อีกทั้งท าให้การขยาย
เครือข่ายไปสู่ภายนอกชุมชนมีไม่มากพอ เนื่องจากมีข้อจ ากัด
ของขอบเขตการปกครอง สภาพพื้นที่ ภูมิสังคม และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านท่ีหลากหลาย   
 
2.เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน 

เครือข่ายเกิดขึ้นเป็นวิวัฒนาการจากโครงการวิจัยแบบ
มีส่วนร่วมและการรวบรวม กลุ่มคน หรือ เครือข่ายการมีส่วน
ร่วมภาคประชาชนเพื่อขยายแนวคิด เรื่องการปกป้อง 
อนุรักษ์และการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล ท่ัวจังหวัด
น่าน ให้มีด าเนินการอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ ของกลุ่มฮัก
เมืองน่าน ด้วยมีความตระหนักถึงปัญหาเรื่องป่าเสื่อมโทรมที่
จะส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบ
พื้นที่ป่า เนื่องจากการขยายตัวของพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว
อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างรวดเร็วและมีการขยายรุกเข้าไป
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ในเขตพื้นที่ป่าต้นน้ าและพื้นที่เขาสูง ส่งผลท าให้เกิดท าให้มี
การลดลงของพื้นที่ป่าได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งกระแสการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดน่านก็มีน้อยมาก 

เครือข่ายมีลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบ
ของประชาสังคม ด้วยสมาชิกของเครือข่ายได้เล็ง เห็น
วิกฤตการณ์หรือสภาพปัญหาในสังคมเหมือนกัน จึงมี
วิสัยทัศน์เหมือนกันที่ต้องการจะอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าเมืองน่าน 
จึงรวมตัวกันในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกันหรือการรวมตัวแบบ
หลวมๆ คือ สมาชิกทุกคนมีอิสระและมีสถานะที่เท่าเทียมกัน 
มีความสมัครใจแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน หรือท ากิจกรรม
ร่วมกัน การช่วยเหลือพ่ึงพากัน โดยเครือข่ายมีมูลนิธิฮักเมือง
น่าน ผู้น าท้องถิ่นหรือผู้น าเครือข่ายระดับต าบล อ าเภอ ร่วม
เป็นแกนหลักในการด าเนินการสร้างความตระหนักในปัญหา
สร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจร่วมและการรวมตัวของ
ประชาชน  

เครือข่ายไม่มีการก าหนดกติกาแต่มีการสร้างพันธ
สัญญาระหว่างกันของผู้น าแต่ละชุมชน ในเกณฑ์การคัดเลือก
แกนน าไว้ผู้ประสานงานในระดับพื้นท่ีย่อยในแต่ละต าบลและ
อ าเภอ และการก าหนดช่วงเวลาที่จะพบปะหรือประชุมกัน 
ส่วนแนวทางการด าเนินงาน ของเครือข่ายจะอาศัยมูลนิธิฮัก
เมืองน่านเป็นศูนย์ประสานงานเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย
เครือข่ายย่อยในพื้นที่กับเครือข่ายภายนอก เพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเป็นการน าจุดแข็งของอีก
เครือข่ายไปช่วยแก้ ไขปัญหาปัญหาของอีกเครือข่ าย  
เนื่องจากแต่ละท้องถิ่นในจังหวัดน่านมีภูมิสังคม ภูมิปัญญา
พื้นบ้านที่หลากหลายโดยอาศัยการสนับสนุนกิจกรรมและ
งบประมาณ เช่น การจัดเวทีการประชุม สัมมนา การไป
ศึกษาดูความส าเร็จของเครือข่าย การน ากิจกรรมทางศาสนา 
เข้าไปเสริม เช่น กิจกรรมการบวชป่า การ  กิจกรรมถวาย
ทานผ้าป่าต้นไม้ ตั้งกองทุนดูแลป่า ฯลฯ เป็นเครื่องมือหนุน
เสริมการขยายแนวคิดและการจัดการป่าชุมชน  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของเครือข่าย พบว่า มี
การขยายแนวคิดการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าท าให้เกิดป่าชุมชน
ขึ้นในหลายชุมชนในจังหวัดน่านและความสามารถในการ
เช่ือมโยงหน่วยงานภายนอกเครือข่าย ให้กับสมาชิกที่
ต้องการช่วยเหลือในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในด้านอื่นๆ 

ไปพร้อมกันได้ แต่ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายแนวเขตพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ ท่ีท าให้เครือข่ายจ าเป็นต้องพึ่งพาแหล่งทุน
ภายนอกภาครัฐ เป็นหลักเท่านั้น ในการด าเนินกิจกรรม
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง  
 
3.เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพ่ือการจัดการที่ดินท ากินเพ่ือ
น าไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน  าน่าน 

เครือข่ายเกิดขึ้นจากการจัดตั้งขึ้น โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดน่าน เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ 
เอกชนและประชาชนบูรณาการความร่วมมือสนับสนุนให้
ชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ พื้นที่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ าที่
ต้องการมีบทบาทและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ของตนอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนฐานวิถี
วัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ
วาระจังหวัดน่าน พ.ศ. 2556-2560 “สร้างเมืองน่านน่าอยู่คู่
ป่าต้นน้ า”และโครงการ”รักษ์ป่าน่าน” และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ฉบับที่  64/2557 และ 
66/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ โดยในแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลาย
ทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และก าหนดเป้าหมายไว้ คือ 
การพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นท่ี
ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศภายใน 10 ปี 
ในการแก้ปัญหาดังกล่าว ท าให้เกิดปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน เรื่องสิทธิการท ากินและ
แนวเขตพื้นที่ป่าอุทยานและป่าสงวนแห่งชาติ สิทธิการใช้
ประโยชน์ป่าชุมชนหลายแห่งไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เนื่อง
ด้วยจังหวัดน่านมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน เป็นพื้นท่ี
ต้นน้ า ซึ่งมีพื้นที่ป่าตามกฎหมายถึงร้อยละ 85 มีพื้นที่
เพาะปลูกและที่อยู่อาศัยรวมกันร้อยละ 15 ของพื้นที่ท้ังหมด  

เครือข่ายมีลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ ในรูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจ ในส่วนบทบาทของภาคีภาครัฐใน
การส่งเสริม เรื่องทุน ทรัพยากรและแนวการจัดการให้ภาค
ประชาชน ส่วนบทบาทภาคีภาคประชาสังคมและประชาชน 
ต่างก็มีความเป็นอิสระในการร่วมด าเนินการภายใต้ศักยภาพ
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ของตนเอง เพื่อเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมี
ส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  
หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายคนน่านจัดการตนเอง องศ์การ
ประชาคมน่าน ภาคเอกชนร่วมกันเป็นแกนหลัก 

เครือข่ายมีการก าหนดกติกาก ากับทางเลือกร่วม ที่ทุก
ภาคส่วนมีการรับรู้และยอมรับการมีส่วนร่วมในฐานะ
ผู้สนับสนุน และผู้อ านวยความสะดวก ในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน และการ
ยอมรับสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและ
ปรับปรุงกฎกติกาในการจัดการทรัพยากรของตนเอง  
ส่วนแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายจะอาศัยการท างาน
ของภาครัฐหรือความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ลงไป
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนรวมทั้งกลุ่มต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน ศึกษาเรียนรู้
งานของสมาชิกภายในเครือข่ายและนอกเครือข่าย เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเอง ในการแก้ปัญหา
การบุกรุกตัดไม้ท าลายป่า การจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดิน
ท ากิน ด้วยการก าหนดเป็นโมเดลพื้นที่ต าบลน าร่อง 34 
ต าบล ในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นท่ี โดยก าหนดให้
มีคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน และต าบล ในการบริหาร
จัดการดูแลรักษา การจัดท าแผน ท าแนวเขตป่าชุมชน พื้นที่
แนวเขตป่า พื้นที่ท ากินรายแปลง รวมถึงเขตพื้นที่อยู่อาศัยให้
มีความชัดเจน โดยยึดการก าหนดแนวเขตตามมาตราส่วน 
1:4,000 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541 
และยกระดับกติกาหมู่บ้าน กฏระเบียบ ข้อบังคับที่มีอยู่เดิม
ไปสู่การจัดท าข้อบัญญัติระดับต าบล โดยต้องผ่านการมีส่วน
ร่วมและประชามติของชาวบ้านและมีมติสัญญาประชาคมใน
หมู่บ้าน ต าบล อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน แล้วน าไปสู่การ
พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบ 
กฎหมายและสัญญาประชาคม 

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของเครือข่าย ท าให้ลด
ข้อขัดแย้ง เกิดการหนุนเสริมความเข้มแข็งและต่อยอด
กิจกรรมต่าง ๆให้ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในพื้นที่ ขยายความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
หน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นรูปธรรม แต่ข้อจ ากัดของเครือข่าย ด้านกฎหมาย

เรื่องแนวเขตพื้นที่ป่าสงวนและป่าอนุรักษ์แห่งชาติ และผู้น า
บางท้องถิ่นยังมีความกังวลว่า ข้อบัญญัติที่ออกมานั้น จะไป
ขัดกับข้อกฎหมาย และการช้ีแจงเพื่อสร้างความร่วมมือกับ
ผู้ เกี่ยวข้องในพื้นที่  ท าให้กระบวนการจัดท าข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นของพื้นที่น าร่องยังไม่ส าเร็จมากเท่าท่ีควร 
 
4.เครือข่ายการบริหารพื นที่รูปแบบพิเศษเพ่ือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื นที่
จังหวัดน่าน  Nan Sandbox 

เครือข่ายเกิดขึ้นจากนโยบายของภาครัฐ เพื่อก่อให้เกิด
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในด้านการ
วิจัย การศึกษา การฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การ
จัดการตลาด การแลกเปลี่ยนทรัพยากรกัน เพื่อการทดลอง
ปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินเชิงพื้นที่โดยใช้โจทย์ป่าต้น
น้ าน่านเป็นเป้าหมาย Nan Sandbox การผลักดันให้เกิดการ
แก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้และปรับเปลี่ยนระบบการเกษตร
เชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ภายหลังจากมีการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล คสช.ฉบับที่ 
64/2557 และ 66/2557 เรื่องการปราบปรามและการ
หยุดยั้งการบุกรุกท าลายทรัพยากรป่าไม้และนโยบายการ
พัฒนาของจังหวัดน่านที่พยายามจะปรับไปสู่แนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง และมีการน าศาสตร์พระราชาและการ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ที่ต้องการให้จังหวัดน่านเติบโตในทิศทางที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หน่วยงานทั้งองค์กรภาครัฐและ
เอกชนรณรงค์และพยายามให้ความส าคัญกับการเกษตร
ผสมผสานและการรักษาพื้นที่ป่าต้นน้ า แต่  ก็ไม่อาจยับยั้ง
สถานการณ์ และประเด็นปัญหาการสูญเสียความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศวิทยา มี
ความรุนแรงมาก จนส่งผลกระทบต่อพื้นที่อ่ืน ๆของประเทศ 

เครือข่ายมีลักษณะโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ เป็น
ทางการ โดยที่ก าหนดกรอบไว้หลวมๆ และเปิดให้มีแนว
ทางการด าเนินการที่ยืดหยุ่น ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคประชา
สังคม เป็นผู้มีบทบาทร่วมกันในการก าหนดแบบแผน 
วัตถุประสงค์ และการก าหนดกฎเกณฑ์ ขอบเขตความ
รับผิดชอบกันเป็นสัดส่วนที่ ชัดเจน ด้วยแต่ละฝ่ายเห็น
ความส าคัญในการรวมพลังเพื่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
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ร่วมกัน โดยมีรัฐบาล  นายบัณฑูร ล่ าซ า (รักษ์ป่าน่าน ) 
หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการและอนุกรรมการที่มาจาก
ทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นแกนหลักในการด าเนินงาน เครือข่าย
มีการก าหนดกติกาเป็นกติการะดับธรรมนูญ โดยมีค าสั่งใน
การก าหนดพื้นที่บริหารเป็นกรณีพิเศษ โดยให้อ านาจการ
บริหาร แก่คณะกรรมการ เพื่อก าหนดนโยบายและก ากับ
ดูแลการด าเนินงาน ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและ
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  และคณะกรรมการ
ด า เนินงานในพื้นที่ จั งหวัดน่ าน ซึ่ งมี  ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.วิจารย์ สิมาฉายา) 
เป็นประธานร่วมจากภาครัฐ และนายบัณฑูร ล่ าซ า เป็น
ประธานร่วมจากภาคเอกชน เพื่อก ากับดูแล จัดการแก้ไข
ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้และการใช้ประโยชน์ในพื้นที่จังหวัด
น่าน รวมถึงการรายงานผลการด าเนินงานและเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับ
การปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0  

ส่วนแนวทางการด าเนินงานของเครือข่ายนั้น มีการ
ทดลองที่ผ่อนปรนกฎเกณฑ์ ข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
พื้นที่จังหวัดน่าน ในการแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้พื้นที่ใน
ภาพรวม โดยอาศัยชุดข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมและแผน
ที่ที่มีความถูกต้องและเป็นที่ยอมรับร่วมกันทุกภาคส่วน โดย
มีเป้าหมายการจัดสรรที่ดินป่าสงวนจังหวัดน่านหลังการปฎิ
รูป 72% ของพื้นที่จะต้องคงความเป็นป่าที่มีต้นไม่ใหญ่ปก
คลุมอยู่ 18% ของพื้นที่จะต้องกลับมาเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ 
แต่อนุญาตให้ปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ต้นไม้ใหญ่ได้ และ 10% ที่
เหลือคือพื้นที่ที่ยอมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเต็มที่ แล้วบริหาร
จัดการเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ าด้วยการรังสรรค์ ศาสตร์ความรู้ 
เทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนา
ช่องทางการตลาดในรูปแบบใหม่และใช้การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน เป็น
เครื่องมือในการจูงใจประชาชนในการบริหารจัดการด้าน
พื้นที่และการขับเคลื่อนการด าเนินการสอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 และแนวทางประชารัฐ  

ผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานของเครือข่าย คาดว่าจะ
ท าให้เกิดการแก้ปัญหาด้านท่ีดิน ป่าไม้ ช่วยยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

โดยประชาชนมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประกอบอาชีพ
จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตหรืออาชีพท่ีเป็นมิตรตอ่
สิ่งแวดล้อมแต่อาจมีข้อจ ากัดในการด าเนินงานของเครือข่าย
ที่จ าเป็นต้องมีการจัดหาแหล่งเงินทุนจ านวนมาก เพื่อ
สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอย่างยั่งยืนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ และกลไกตลาดอาจกลับจูงใจให้ชาวบ้านบุกรุกยึด
ครองท่ีดินมากขึ้น 
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ตาราง สรุปผลการศึกษา  
 

กระบวนการ
สร้างเครือข่าย 

เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อ
การจัดการป่าสงวนหมู่บา้น/ต าบล 

เครือข่ายปา่ชมุชนจังหวดัน่าน เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อการจัดการที่ดินท า
กินเพื่อน าไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้น
น  าน่าน 

เครือข่ายการบริหารพื นท่ีรูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื นที่จังหวัดน่าน  Nan 
Sandbox 

บริบทในการ
จัดตั งเครือข่าย 

การลดลงของพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่จากนโยบายของ
ภาครัฐ ท าให้เกิดปัญหาการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์
ของท าให้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญของชุมชน 

การตระหนักถึงปัญหาเรื่องป่าเสื่อมโทรมที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ด ารงชีวิตของชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าและกระแสการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในจังหวัดน่านมีน้อยมาก 

ภาคประชาชนต้องการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างยั่งยืน 

การผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาด้านที่ ดิน ป่าไม้และปรับเปลี่ยนระบบ
การเกษตรเชิงเด่ียวไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การก่อเกิด
เครือข่าย 

เครือข่ายเกิดข้ึนจากการร่วมแรงร่วมใจของแกนน า
ชาวบ้านและชาวบ้าน เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์จากป่า
และปกป้องผืนป่าของตนเองข้ึนมาตามธรรมชาติ 

เครือข่ายเกิดข้ึนเป็นวิวัฒนาการจากโครงการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
และการรวบรวม กลุ่มคน  หรือ เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาค
ประชาชนเพื่อการจัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล ทั่วจังหวัดน่าน 
ของกลุ่มฮักเมืองน่าน 

เครือข่ายเกิดข้ึนจากการจัดต้ัง  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน 
เพื่อผลักดันให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้งภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน บูรณาการความร่วมมือเพื่อให้จัดการปัญหา
ร่วมกัน 

เครือข่ายเกิดข้ึนจากนโยบายของภาครัฐ เพื่อการทดลองปฏิรูปการบริหาร
ราชการแผ่นดินเชิงพื้นที่โดยใช้โจทย์ป่าต้นน้ าน่านเป็นเป้าหมาย Nan 
Sandbox 
 
 

โครงสร้างของ
เครือข่าย 

เครือข่ายมีโครงสร้างความสัมพันธ์ ที่ลักษณะไม่เป็น
ทางการ เพราะสมาชิกมีความผูกพันกับแบบเครือญาติ
และมีวิถีการด ารงชีวิตของชุมชนที่อาศัยพึ่งพิงทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ เดียวกัน 

เครือข่ายมีโครงสร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบของประชาสังคม 
ด้วยสมาชิกของเครือข่ายได้เล็งเห็นวิกฤตการณ์ในสังคมและ มี
วิสัยทัศน์ ที่ต้องการจะอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่าเมืองน่าน เหมือนกัน  
 
 

เครือข่ายมีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการ
ในส่วนบทบาทของภาคีภาครัฐ  ส่วนบทบาทภาคีภาค
ประชาชน ยังมีโครงสร้างความสัมพันธ์ ที่ลักษณะไม่เป็น
ทางการ เพราะยังคงใช้ทุนวัฒนธรรมชุมชนเพื่อเสริมสร้างให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา 

เครือข่ายมีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะที่เป็นทางการ โดยที่ภาครัฐ 
เป็นผู้ ก ากับ ดูแลการด า เนินงานและใ ห้การสนับสนุนภารกิ จของ
คณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงาน และคณะกรรมการ 
ด าเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งคณะอนุกรรมการและคณะท างานที่เกี่ยวข้อง  

สมาชิก แกนน า/
ผู้ประสานงาน
ของเครือข่าย 

ผู้ น าชุ มชนแต่ละท้อง ถ่ิน  เป็นแกนหลัก ในการ
ด าเนินงานสร้างความต่ืนตัวให้เกิดความสนใจรวมตัว
กันเพื่อปกป้องผืนป่าที่อนุรักษ์ไว้ 

มูลนิธิฮักเมืองน่าน ผู้น าท้องถ่ิน เป็นแกนหลักในการด าเนินงาน
สร้างความตระหนักในปัญหา และผลักดันให้เกิดการรวมตัวของ
ประชาชน 

ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  หน่วยงานภาครัฐ เครือข่ายคนน่าน
จัดการตนเององศ์การประชาคมน่าน   ภาคเอกชน ร่วมกัน
เป็นแกนหลัก 

รัฐบาล  นายบัณฑูร ล่ าซ า(รักษ์ป่าน่าน) หน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการ
และอนุกรรมการที่มาจากทุกภาคส่วน ร่วมกันเป็นแกนหลักในการด าเนินงาน 
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ตาราง สรุปผลการศึกษา (ต่อ) 
 

กระบวนการสร้าง
เครือข่าย 

เครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อการ
จัดการป่าสงวนหมู่บ้าน/ต าบล 

เครือข่ายป่าชุมชนจังหวัดน่าน เครือข่ายพัฒนาทางเลือกเพื่อการจัดการท่ีดินท ากินเพื่อ
น าไปสู่การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าต้นน  าน่าน 

เครือข่ายการบริหารพื นท่ีรูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื นที่จังหวัดน่าน  Nan 
Sandbox 

การก าหนด
รูปแบบกติกาของ
เครือข่าย 

เครือข่ายมีการก าหนดกติการะดับปฏิบัติการในการ
บังคับใช้กติกา บทลงโทษ การแบ่งปันผลประโยขน์ ที่
และมีการแต่ง ต้ังคณะกรรมการคอยก ากับ ดูแล 
ก าหนดขอบเขต กลยุทธ์ การตรวจติดตามกันเอง 

เครือข่ายไม่มีการก าหนดกติกาแต่มีการสร้างพันธสัญญาระหว่าง
กัน  ในการ คัดเลือกแกนน าผู้ประสานงานในพื้นที่ย่อยและการ
ก าหนดช่วงเวลาที่จะพบปะหรือประชุมกัน 

เครือข่ายมีการก าหนดกติกาก ากับทางเลือกร่วม ที่ทุกภาค
ส่วนมีการรับรู้และยอมรับการมีส่วนร่วมในฐานะผู้สนับสนุน 
และผู้อ านวยความสะดวก ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูลกัน 

เครือข่ายมีการก าหนดกติการะดับธรรมนูญ โดยยึดตามค าสั่งในการก าหนด
พื้นที่บริหารเป็นกรณีพิเศษ โดยให้อ านาจการบริหารแก่คณะกรรมการเพื่อ
ก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการด าเนินงาน และคณะกรรมการด าเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดน่าน 

แนวทางการ
จัดการเครือข่าย 

เครื อ ข่ายมีแนวทางการด า เนิ นงานโดยใช้ ทุ น
วัฒนธรรมชุมชน และ สถานการณ์และประเด็นปัญหา
ที่เกิดข้ึนในพื้นที่ เป็นเป็นเครื่องมือในการสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดการปัญหาทรัพยากร 

เครือข่ายมีแนวทางการด าเนินงาน โดยใช้การจัดเวทีการประชุม 
สัมมนา การไปศึกษาดูความส าเร็จของเครือข่ายอื่นๆ การน า
กิจกรรมทางศาสนา เข้าไปเสริม กิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่าย
เครือข่ายย่อยในพื้นที่เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน 

เครือข่ายมีแนวทางการด าเนินงานโดยการส่งเสริมบทบาท
ชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ และยกระดับ
กติกา กฏระเบียบที่มีอยู่เดิมไปสู่การจัดท าข้อบัญญัติระดับ
ต าบล โดยใช้กระบวนการพัฒนาเป็นเครื่องมือ 
 

เครือข่ายมีแนวทางการด าเนินงานโดยการทดลองผ่อนปรนกฎเกณฑ์ที่มีอยู่
ในพื้นที่ ให้เกิดการแก้ปัญหาด้านที่ดิน ป่าไม้และการใช้กลไกตลาดเป็น
เครื่องมือเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเด่ียวไปสู่
การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

ผลสัมฤทธิ์ของ
เครือข่าย 

ผลการด าเนินงานของเครือข่ายส่งผลให้เกิดความ
ตระหนักและให้ความร่วมมือในการจัดการปัญหา
ทรัพยากรในระดับท้องถ่ินได้ด้วยตัวเอง 

ผลการด าเนินงานของเครือข่ายมีการขยายแนวคิดการอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่า และสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานภายนอกเครือข่าย ให้กับ
สมาชิกที่ต้องการช่วยเหลือในการขับเคลื่อนพัฒนาชุมชนในด้าน
อื่นไปพร้อมกันได้   

ผลการด าเนินงานของเครือข่ายท าให้ลดข้อขัดแย้ง เกิดการห
นุ่นเสริมความเข้มแข็งและต่อยอดกิจกรรมต่าง ๆ ขยายความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลการด าเนินงานของเครือข่ายคาดว่าจะท าให้มีความชัดเจนเรื่องแนวเขต
พื้นที่ป่า ท าให้ลดข้อขัดแย้ง และสามารถแก้ปัญหาเรื่องปากท้องของชุมชน
และสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนกับหน่วยงานภาครัฐ จึงเป็นการเพิ่ม
โอกาสในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและมีความรวดเร็ว 

ข้อจ ากัดของ
เครือข่าย 

ข้อจ ากัดด้านทุนความรู้ และสภาพพื้นที่ ภูมิสังคม ภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านที่หลากหลาย ท าให้ไม่สามารถขยาย
เครือข่ายไปสู่ภายนอกชุมชนได้มากพอ   

ข้อจ ากัดทางด้านกฎหมายแนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน
แห่งชาติ ท าให้เครือข่ายไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจึง
จ าเป็นต้องพึ่งพาแหล่งทุนภายนอกภาครัฐ ในการด าเนินกิจกรรม
เพื่อให้เกิดต่อเนื่อง   

ข้อจ ากัดของผู้น าบางท้องถ่ินยังมีความกังวลว่า ข้อบัญญัติที่
ออกมานั้น จะไปขัดกับข้อกฎหมาย และข้อกฎหมายที่มีอยู่
ท าให้แบ่งแนวเขตพื้นที่ได้น้อยและแยกคนออกจากพื้นที่เขต
ป่าสงวนแห่งชาติได้ยาก 

ข้อจ ากัดเครือข่ายจ าเป็นต้องใช้ทุนมหาศาลในการสร้างแรงจูงใจให้กับ
ชาวบ้าน อีกทั้งกลไกตลาดอาจจะกลับจูงใจให้ชาวบ้านบุกรุกยึดครองที่ดิน
มากข้ึน 
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สรุปผลการศึกษา 
พัฒนาการสร้างเครือข่ายทางสังคมของการฟื้นฟูป่า

จังหวัดน่าน มีจุดเริ่มต้นจากแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและ
สังคม ท าให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และความเปลี่ยนแปลงที่มีความสัมพันธ์กับ
รูปแบบวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่เคยพึ่งพิงทรัพยากรป่าไม้ 
ดังนั้น แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายฟื้นฟูป่ามีพัฒนาการ
อย่างยาวนานในช่วง 40 ปีท่ีผ่านมาจึงสะท้อนให้เห็นความไม่
มีประสิทธิภาพของกลไกรัฐ และความพยายามที่จะสร้าง
กลไกอื่นควบคู่กันไป เริ่มจากการพัฒนากลไกสังคมในภาค
ประชาชนเพื่อต่อต้านกลไกการฟื้นฟูป่าของภาครัฐ การขยาย
เครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเช่ือมโยงกับภาครัฐ การพัฒนา
กลไกสังคมโดยภาครัฐเป็นตัวประสาน (ภายใต้วาทกรรม 
ประชารัฐ) จนถึงการพัฒนากลไกตลาดในภาคเอกชนที่
สอดคล้องกับกลไกการฟื้นฟูป่าของภาครัฐ 

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายยังไม่สามารถขับเคลื่อนการ
ฟื้นฟูป่าได้อย่างมีประสิทธิผล หรือยังเผชิญกับปัญหาการบุก
รุกพื้นที่ป่า ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ปัญหาความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนดแนวเขตป่าอนุรักษ์ซ้อนทับกับ
ที่ดินของเกษตรกรและชาวบ้านที่เคยอยู่อาศัยและท ากินมา
ก่อนแล้ว เนื่องจาก ข้อจ ากัดด้านทุนความรู้ ภูมิสังคม ภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านท่ีหลากหลาย สภาพพื้นที่ท่ีเป็นภูเขาสูงไม่เอื้อ
ต่อการประกอบชีพ กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวข้อง ไม่เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติและกลับส่งผลกระทบ
ให้เกิดการท าลายป่าไม้เพิ่มขึ้น  

ดังนั้น หากต้องการให้การฟื้นฟูป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน
เกิดผลสัมฤทธิ์ อาจจะต้องอาศัยสรรพก าลังของชุมชนและผู้
มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเข้ามาบูรณาการความร่วมมือกัน โดยมี
เป้าหมายอยู่ที่ความยั่ งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม แล ะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ าและป่า มีการก าหนดนโยบาย 
วัตถุประสงค์ บทบาทและหน้าที่ให้มีความชัดเจน มีความ
ยืดหยุ่นและมีเอกภาพในการท างานร่วมกันให้สอดคล้องกับ
บริบทของภูมิสังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้ 
สร้างภูมิคุ้มกันและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ
อาชีพ สร้างกลไกการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนระบบ

การเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปาง 
และเพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปางตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ประชากรคือผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้บริการของท่าอากาศยานล าปาง ในปี 2559 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้
ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญหรืออาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) จ านวน 400 คน เครื่องมือในการเก็บข้อมูลคือแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาได้แก่ ค่าความถี่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนแบ่งเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน F-test ผลการศึกษา พบว่า ผู้โดยสารชาวไทยมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปาง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร และด้านความเช่ือมั่น อยู่ในระดับมากที่สุด 
ส่วนด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับมาก การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปางตามปัจจัย
ส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้โดยสารได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปางแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ค าหลัก  ความพึงพอใจ ผู้โดยสารชาวไทย การบริการ ท่าอากาศยานล าปาง 
 
Abstract 

The objectives of the study were to study the satisfaction of Thai passengers to service of Lampang 
Airport, and comparative of the satisfaction of Thai passengers to service of Lampang Airport by individual 
factor. The populations were Thai passengers who used Lampang Airport service at 2016. The samples were 
using nonprobability sampling method. The samples were 400 passengers by convenience sampling. The 
instrument for data collection was questionnaire to analysis data by applying description analysis such as 
frequency, percentage, mean, standard deviation and using inferential analysis F-test.  

The results of this study shown the satisfaction of Thai passengers to service of Lampang Airport 
was highest level in overall. The tangible, reliability, responsiveness and assurance were at highest level. 
But for empathy was at high level. The comparative of the satisfaction to service of Lampang Airport by 
individual factor shown the individual factors of the passengers such as age, educational level, occupation 
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and monthly incomes were different satisfaction to service of Lampang Airport at statistical level of 0.05 
Keywords:  Satisfaction Thai Passenger Service Lampang Airport  
 
1. บทน า 
 จากยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยปี พ.ศ.  2558 – 
2560 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ก าหนดกลยุทธ์การ
พัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วน ในพื้นที่  
12 เมืองต้องห้าม...พลาด โดยมีมาตรการส าคัญคือ ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเมืองรองที่มีศักยภาพ เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะพื้นท่ี 12 เมือง ประกอบด้วย จังหวัดล าปาง 
น่าน เพชรบูรณ์ เลย บุรีรัมย์ สมุทรสงคราม ราชบุรี จันทบุรี 
ตราด ชุมพร นครศรีธรรมราช และตรัง โดยมีแนวทางการ
พัฒนา ได้แก่ พัฒนา ฟื้นฟู และเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยว ทั้ง
ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติทางวัฒนธรรมและที่
มนุษย์สร้างขึ้น ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการ
ท่องเที่ยว คงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนของ
แต่ละพื้นท่ี รวมถึงก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
เพื่อการท่องเที่ยวเน้นการพัฒนาและปรับปรุง โครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐาน ให้สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้
สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยในการเดินทางและการ
บริการการขนส่งสาธารณะ เช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับ
แหล่งท่องเที่ยวรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยขยายความ
เชื่อมโยงด้านการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า และทางอากาศ
ภายในประเทศ รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่ประเทศ
อาเซียน (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาออนไลน์, 2560) 
[1] 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สรุปภาพรวม
การเดินทางเที่ยวในประเทศของคนไทยในปี 2558 จากการ
ด าเนินโครงการ เมืองต้องห้าม…พลาด พบว่าในเดือน
มกราคม-พฤศจิกายน 2558 นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทาง
ท่องเที่ยวใน 12 พื้นที่เป้าหมายราว 18.56 ล้านคน-ครั้ง 
เพิ่มขึ้น 9.58% ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 50,360 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 19.35% โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดล าปางที่มีจ านวน
นักท่องเที่ยวมากท่ีสุด อยู่ท่ีราว 1.21 ล้านคน-ครั้ง เพิ่มขึ้นถึง 
65.95% มีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณ 3,490 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นถึ ง  66.47% (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
ออนไลน์, 2560) [2] 
 จังหวัดล าปางจึงกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีโดดเด่นและ
ส าคัญในระดับประเทศตั้งแต่ปี 2558 เนื่องจากมีวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม และประเพณีทีม่ีเอกลักษณ์เฉพาะของชาวล้านนา 
การเดินทางมายังจังหวังล าปาง ทางรถยนต์โดยสารจาก
สถานีขนส่งหมอชิตใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-9 ช่ัวโมง ทาง
รถไฟจากสถานีรถไฟหัวล าโพงใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-
11 ช่ัวโมง หากเดินทางโดยเครื่องบินจากกรุงเทพใช้เวลา
เดินทาง เพีย ง  1.20 ช่ั ว โมง  ซึ่ ง สะดวก  รวด เร็ วและ
ประหยัดเวลามากที่สุด ปัจจุบันมีเที่ยวบินให้บริการทั้งหมด 
12 เที่ยวบินต่อวันเพื่อเดินทางสู่จังหวัดล าปาง แบ่งเป็น
เที่ยวบินขาออกจากท่าอากาศยานล าปาง – ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองกรุงเทพ จ านวน 6 เที่ยวบิน และขาเข้าจากท่า
อากาศยานดอนเมืองกรุงเทพ – ท่าอากาศยานล าปาง 
จ านวน  6 เที่ยวบิน โดยมีสายการบินให้บริการผู้โดยสาร 2 
สายการบินได้แก่ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok 
Airways) และสายการบินนกแอร์ (Nok Air) ส าหรับท่า
อากาศยานล าปาง อยู่ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน พื้นที่ของ
ท่าอากาศยานล าปาง มีพื้นที่ทั้งหมด 509  ไร่ 72 ตารางวา 
ประกอบด้วย ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอด อาคารที่พักผู้โดยสาร 
อาคารหอบังคับการบิน อาคารที่ท าการดับเพลิง อาคารโรง
เก็บเครื่องมือกล อาคารโรงเครื่องยนต์ก าเนิดไฟฟ้า อาคาร
ปั๊มน้ าระบบประปาและดับเพลิง อาคารชุดพักอาศัย บ้านพัก
ข้าราชการ และลานจอดรถยนต์ เป็นต้น  อาคารที่พัก
ผู้โดยสารหลังใหม่ของท่าอากาศยานล าปางมีลักษณะของ
สถาปัตยกรรมเป็นแบบล้านนาประยุกต์ สร้างขึ้นเพื่อทดแทน
อาคารที่พักผู้โดยสารหลังเดิมที่ไม่สามารถรองรับจ านวน
ผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้น สามารถรองรับการขยายตัวของผู้โดยสาร
ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานล าปางซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยปี พ.ศ. 2558 – 2560 ในการ
พัฒนาและปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้สะดวก รวดเร็ว มีความ
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ปลอดภัยในการเดินทางและการบริการการขนส่งสาธารณะ 
เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวหลักกับแหล่งท่องเที่ยวรองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยขยายความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมทั้ง
ทางบก ทางน้ า และทางอากาศภายในประเทศ รวมถึง
เส้นทางการท่องเที่ยวสู่ประเทศอาเซียน อาคารที่พัก
ผู้โดยสารหลังใหม่เริ่มสร้างในปี 2555 วงเงินงบประมาณ 
236,500,000 บาท สร้างเสร็จและท าพิธีเปิดอาคารที่พัก
ผู้โดยสารหลังใหม่ เมื่อวันท่ี 27 กันยายน 2558 พร้อมท้ังเริ่ม
ใช้งานอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ในวันที่ 22 ตุลาคม 
2558  ตัวอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน พื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,300 
ตารางเมตรสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง 300 คนต่อช่ัวโมง 
เคาน์เตอร์เช็กอิน จ านวน 4 เคาน์เตอร์ ห้องรับรองพิเศษ 
จ านวน 2 ห้อง กล้อง Digital CCTV จ านวน 34 กล้อง และ
ระบบควบคุมการเข้าออกพื้นที่ท่าอากาศยาน (Access 
Control System) ขณะนี้ ท่ า อากาศยานล าปางก าลั ง
ด าเนินการก่อสร้างทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และลานจอด
เฮลิคอปเตอร์ ในวงเงินงบประมาณ 84,970,000 บาท การ
ด าเนินการก่อสร้างเสร็จแล้ว ภายใน 670 วัน ซึ่งเริ่มท างาน
ภายในวันท่ี 1 มิถุนายน 2559 และท างานให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หลังจากแล้วเสร็จท่าอากาศยาน
ล าปางจะสามารถรองรับเครื่องขนาดใหญ่อย่าง Boeing 737 
ได้อย่างไม่มีปัญหาและสามารถรองรับผู้โดยสารได้ที่คาดว่า
จะเพิ่มขึ้นถึง 2 ล้านคนต่อปี ในอีก 5-10 ปีข้างหน้า (กรมท่า
อากาศยานออนไลน์, 2560) [3] 
 สถิติข้อมูลการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ
รวบรวมโดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2560 (ส านักงานการบินพล
เรือนแห่งประเทศไทยออนไลน์, 2560) [4] พบว่าท่าอากาศ
ยานล าปางมีจ านวนผู้โดยสารใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
โดยในปี 2556 มีผู้โดยสารเดินทางผ่านทางท่าอากาศยาน
ล าปางจ านวน 77,848 คน และในปี 2557 มีจ านวนผู้โดยสาร 
120,592 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.91  เฉพาะปี  2558 มี
ผู้โดยสารใช้บริการท่าอากาศยานล าปางเพิ่มมากข้ึนอย่างก้าว
กระโดด โดยมีจ านวน 261,428 คน เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
116.79 ซึ่งสอดคล้องกับการเริ่มใช้งานอาคารที่พักผู้โดยสาร
หลังใหม่ของท่าอากาศยานล าปางและการเปิดบริการสาย

การบินนกแอร์เส้นทางกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - ล าปางซึ่งเริ่ม
ให้บริการบินตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 และในปี 2559 มี
จ านวนผู้โดยสาร 291,776 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.61 ส่วนปี 
2560 ข้อมูล ณ. 30 มิถุนายน 2560 มีจ านวนผู้โดยสารอยู่ท่ี 
139,691 คน ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สถิติข้อมูลขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ทา่อากาศยาน
ล าปางในปี พ.ศ. 2556 –  30 มิถุนายน 2560 

พ.ศ. เที่ยวบิน ผู้โดยสาร (คน) น  าหนักสินค้า 
(กก.) 

2556 1,612 77,848 22,263 
2557 2,515 120,592 35,439 
2558 4,387 261,428 47,740 
2559 4,972 291,776 108,336 
2560 2,405 139,691 64,155 

 

 จากข้อมูลที่กล่าวขางต้น จะเห็นว่าจ านวนผู้โดยสาร
ที่มาใช้บริการท่าอากาศยานล าปางมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้ผู้ศึกษาสนใจศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยาน
ล าปาง เพื่อเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปรับปรุง
และพัฒนาการบริการของท่าอากาศยานล าปางให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้โดยสารเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความพึง
พอใจ เกิดความประทับใจในการบริการ และสนับสนุนการ
วางแผนการให้บริการของท่าอากาศยานล าปางในอนาคต 
  
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อ
การบริการของท่าอากาศยาน  
 2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้โดยสารชาว
ไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปางจ าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน 
 
3. กรอบแนวคิดของการศึกษา 
 ก าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษาครั้งนี้ ตามแนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการบริการ SERVQUAL หรือ 
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Service Quality ของ Parasuraman (Parasuraman et al, 
1998) [5] คุณภาพของการให้บริการคือการประเมินผลการ
ให้บริการจากความแตกต่างระหว่างความคาดหวังของ
ผู้รับบริการและการได้รับบริการจริง โดยผู้รับบริการจะ
เปรียบเทียบความคาดหวังของตนกับการรับรู้ที่เกิดขึ้นจริง 
ทั้งก่อนและหลังจากการรับบริการ ถ้าสามารถท าให้ความ
คาดหวังของผู้รับบริการเกิดขึ้นได้จริงจะส่งผลให้ผู้รับบริการ
เกิดความพึงพอใจในบริการ ซึ่ง SERVQUAL เป็นทฤษฎีหนึ่ง
ที่ใช้ในการวัดความพึงพอใจของผู้โดยสาร (จิตตพัฒน์ พรหม
พงษ์, 2558) [6] ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การบริการ 5 ด้าน ดังนี ้
 1. ลักษณะทางกายภาพ (Tangible) หมายถึง สิ่งที่จับ
ต้องได้ เช่น อาคารสถานที่  สิ่งอ านวยความสะดวก และ
อุปกรณ์ต่างๆในการให้บริการ  
 2. ค ว า ม น่ า เ ช่ื อ ถื อ  (Reliability) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้อง ไม่มีข้อผิดพลาดใน
การให้บริการ และให้บริการได้ ตรงตามที่ สัญญากับ
ผู้รับบริการ 
 3. การตอบสนองต่อความต้องการ (Responsiveness) 
หมายถึ ง  ความกระตือรือร้นที่ จะให้ความช่วยเหลือ
ผู้รับบริการ และการให้บริการได้อย่างทันท่วงที 
 4. การให้ความเช่ือมั่นของผู้รับบริการ (Assurance) 
หมายถึง ผู้ให้บริการแสดงทักษะความรู้ ความสามารถในการ
ให้บริการและพร้อมที่จะแก้ปัญหาอยู่เสมอ ผู้รับริการมั่นใจ
ว่าได้รับการบริการที่ดีท่ีสุด 
 5. การดูแลเอาใจใส่ (Empathy) หมายถึง การรู้จักและ
เข้าใจถึงความต้องการของผู้รับบริการแต่ละบุคคลในการมา
รับบริการ การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงก าหนดกรอบ
แนวคิดของการศึกษาความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อ
การบริการของท่าอากาศยานล าปาง 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ลักษณะทาง ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้โดยสาร ด้านความเช่ือมั่น และด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ ดังรูป 1 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 
4. สมมติฐานของการศึกษา 
 สมมติฐานที่ 1 ผู้โดยสารชาวไทยที่มีอายุต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปาง
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 2 ผู้โดยสารชาวไทยที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยาน
ล าปางแตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 3 ผู้โดยสารชาวไทยที่มีอาชีพต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปาง
แตกต่างกัน 
 สมมติฐานที่ 4 ผู้โดยสารชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศ
ยานล าปางแตกต่างกัน 
 
5. วิธีด าเนินการศึกษา 
5.1 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ผู้โดยสารชาวไทยที่มาใช้บริการของ
ท่าอากาศยานล าปาง จังหวัดล าปาง ในปี 2559 จ านวน 
291,776 คน (ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ออนไลน์, 2560) [4] 
 กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช้ความ
น่าจะเป็น  (Non-probability Sampling) โดยเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญหรืออาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยใช้ตารางส าเร็จรูปของเคร็จซี่และมอร์แกน 

ปัจจัยสว่นบุคคล 
1. อาย ุ
2. ระดับการศึกษา 
3. อาชีพ 
4. รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน 

ความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ชาวไทยต่อการบริการของท่า
อากาศยานล าปาง 
1. ด้านลักษณะทางกายภาพ 
2. ด้านความน่าเช่ือถอื 
3. ด้านการตอบสนองต่อ 
   ความต้องการของผู้โดยสาร 
4. ด้านความเช่ือมั่น 
5. ด้านการดูแลเอาใจใส ่
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(Krejcie & Morgan,1970) [7] จะได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  
 
5.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เ ครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการศึ กษา  คื อ  แบบสอบถาม 
(Questionnaires) เพื่อสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้โดยสารชาว
ไทยที่มาใช้บริการของท่าอากาศยานล าปางเกี่ยวกับความพึง
พอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยาน
ล าปาง ลักษณะค าถามมีทั้งที่เป็นปลายเปิด และปลายปิด 
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีลักษณะค าถาม
เป็นปลายปิด 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปาง 5 
ด้านได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ ด้านความน่าเช่ือถือ 
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร ด้านความ
เช่ือมั่น และด้านการดูแลเอาใจใส่ แบบสอบถามมีลักษณะ
ค าถามเป็นปลายปิด แบบประเมินค่า (Rating Scale) โดยมี
เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจอยู่ 5 ระดับ 
 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ มีลักษณะค าถามเป็นปลายเปิด 
5.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ของเครื่องมือ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
ของครอนบัค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ผลการ
ทดสอบแบบสอบถาม ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของครอนบาค
เท่ากับ 0.914 (Cronbach, 1990) [8]  
5.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 
400 คน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2561 
 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าการค้นคว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากสื่ออนไลน์ อินเตอร์เน็ต หรือเว็บไซต์ และ
เอกสารทางวิชาการต่างๆ เช่นงานวิจัย การค้นคว้าแบบอิสระ 

รวมถึงแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  
5.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ท าการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ค่าความถี่ และ
ค่าร้อยละ ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อ
การบริการของท่าอากาศยานล าปาง ด้านลักษณะทาง
กายภาพ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้โดยสาร ด้านความเช่ือมั่น และด้านการดูแล
เอาใจใส่ ใช้ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนท่ี 3 
การทดสอบสมมติฐาน ท าการวิเคราะห์สมมติฐานโดยใช้
ค่าสถิติ F-test 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0 มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จ านวน 189 คน คิดเป็น
ร้อยละ 47.3 มอีาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน จ านวน 107 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 
– 20,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 
 ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการ
บริการของท่าอากาศยานล าปาง 
 จากผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปาง โดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  ( x  4.32, S.D. = 0.18) เมื่อพิจารณาอันดับ
ความส าคัญของความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการ
บริการของท่าอากาศยานล าปาง พบว่า ด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีความส าคัญเป็นอันดับแรก ( x  4.41, S.D. = 
0.22) มคีวามพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาอันดับที่ 
2 คือ ด้านความน่าเชื่อถือ ( x = 4.38, S.D. = 0.35) มีความ
พึงพอใจอยู่ ในระดับมากที่สุด  อันดับที่  3 คือ ด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสาร ( x  = 4.32, S.D. 
= 0.24) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด อันดับที่ 4 คือ 
ด้านความเช่ือมั่น ( x = 4.22, S.D. = 0.36) มีความพึงพอใจ
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อยู่ในระดับมากที่สุด และอันดับที่ 5 คือ ด้านการดูแลเอาใจ
ใส่ ( x  = 4.17, S.D. = 0.29) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ตามล าดับ ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2  ค่าเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ

ความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการของท่าอากาศยาน
ล าปาง 

(n=400) 
ความพึงพอใจของ

ผู้โดยสารชาวไทยต่อการ
บริการของทา่อากาศ

ยานล าปาง 

x  S.D. 
แปล
ผล 

อันดับ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 4.41 0.22 
มาก
ที่สุด 

1 

ด้านความน่าเช่ือถอื 4.38 0.35 
มาก
ที่สุด 

2 

ด้านการตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ผู้โดยสาร 

4.32 0.24 
มาก
ที่สุด 

3 

ด้านความเชื่อมั่น 4.22 0.36 
มาก
ที่สุด 

4 

ด้านการดูแลเอาใจใส ่ 4.17 0.29 มาก 5 

โดยรวม 4.32 0.18 
มาก
ที่สุด 

 

 

 ส่วนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานที่ 1 ผู้โดยสารชาวไทยที่มอีายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยาน
ล าปางแตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่า
น้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่มีอายุ
ต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยาน
ล าปางแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผู้โดยสารชาวไทยที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของท่า
อากาศยานล าปางแตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig มีค่าเท่ากับ 
0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้โดยสารชาว
ไทยท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการ
ของท่าอากาศยานล าปางแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05  

 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 ผู้โดยสารชาวไทยที่มี
อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศ
ยานล าปางแตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่ง
มีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่มี
อาชีพต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศ
ยานล าปางแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 ผู้โดยสารชาวไทยที่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการ
ของท่าอากาศยานล าปางแตกต่างกัน พบว่า ค่า Sig มีค่า
เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.05 หมายความว่า ผู้โดยสาร
ชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การบริการของท่าอากาศยานล าปางแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ข้อที่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 
1 ผูโ้ดยสารชาวไทยที่มีอายุต่างกัน มี

ความพึงพอใจต่อการบริการของท่า
อากาศยานล าปางแตกต่างกัน 

Sig.=0.000 

2 ผูโ้ดยสารชาวไทยที่มีระดับ
การศึกษาตา่งกัน มีความพึงพอใจ
ต่อการบริการของท่าอากาศยาน
ล าปางแตกต่างกัน 

Sig.=0.000 

3 ผูโ้ดยสารชาวไทยที่มีอาชพีต่างกัน 
มีความพึงพอใจต่อการบริการของ
ท่าอากาศยานล าปางแตกต่างกัน 

Sig.=0.000 

4 ผูโ้ดยสารชาวไทยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อ
การบริการของท่าอากาศยานล าปาง
แตกต่างกัน 

Sig.=0.000 

Sig. ≤ 0.05 
 

 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า ผู้โดยสารชาวไทยที่มีอายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มี
ความพึงพอใจต่อการบริการของท่าอากาศยานล าปาง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
7. อภิปรายผลการศึกษา 
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 จากผลการศึกษาครั้งนี้ พบว่าผู้โดยสารชาวไทยที่มี
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการบริการ
ของท่าอากาศยานล าปางแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศรา เหลืองสฤษดิ์ (2556) [9] 
ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการใช้บริการรถไฟฟ้าเช่ือมท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ จากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้บริการ
รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่มอีายุ อาชีพ รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจในการใช้บริการ
รถไฟฟ้าเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
 ส่วนความพึงพอใจของผู้โดยสารชาวไทยต่อการบริการ
ของท่าอากาศยานล าปาง โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด แสดง
ให้เห็นว่าการบริการของท่าอากาศยานล าปางสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้โดยสารได้เป็นอย่างดี แยก
พิจารณารายด้าน พบว่า 
 1. ด้านลักษณะทางกายภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด 
เนื่องจากอาคารที่พักผู้โดยสารของท่าอากาศยานล าปางเป็น
อาคารหลังใหม่ที่มี เอกลักษณ์ที่ โดดเด่นในแบบล้านนา
ประยุกต์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ภายในตัวอาคารมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ เช่น มีจอภาพแสดง
ข้อมูลเที่ยวบินอย่างชัดเจน มีป้ายเพื่อบอกจุดบริการที่เห็นได้
อย่างชัดเจน ห้องน้ าสะอาดและมีให้บริการอย่างพอเพียง 
ห้องพักผู้โดยสารขาออกและบริเวณที่นั่งรอภายในท่าอากาศ
ยานสะอาดและสะดวกสบาย มีร้านค้า และร้านขายของที่
ระลึกให้บริการ พร้อมบริการที่จอดรถฟรีอีกด้วย จึงท าให้
ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการบริการของท่าอากาศยาน
ล าปางอยู่ ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
จิตตพัฒน์ พรหมพงษ์ (2558) [6] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ความ
ปลอดภัยและการให้บริการอื่นๆเป็นปัจจัยที่ส่งผลเชิงบวกต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาก
ที่สุด 
 2. ด้านความน่าเช่ือถือ อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก

เจ้าหน้าที่ประจ าท่าอากาศยานสามารถตอบค าถาม ให้
ค าแนะน าได้อย่างชัดเจน และช่วยแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
เจ้าหน้าที่ประจ าท่าอากาศยานสามารถตอบค าถามพื้นฐาน
เกี่ยวกับท่าอากาศยานได้อย่างรวดเร็ว  แสดงให้เห็นว่า
เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการของท่าอากาศ
ยานเป็นอย่างดีเยี่ยม ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องและตรงตามความต้องการของผู้โดยสารที่มาใช้
บริการได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิตตพัฒน์ 
พรหมพงษ์ (2558) [6] ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความ
พึงพอใจในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จาก
การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านบุคคลกรส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าผู้ใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีเวลาในการ
ใช้บริการหรือเดินทางอย่างจ ากัด ดังนั้นการที่เจ้าหน้าที่มี
ความสามารถในการสื่อสารอย่างดี เจ้าหน้าท่ีสามารถอธิบาย
กฏข้อบังคับตามมาตรฐานสากลได้อย่างชัดเจน จะช่วยให้ร่น
ระยะเวลาในการใช้บริการในขั้นตอนต่างๆของท่าอากาศยาน
ได้ อีกทั้งยังท าให้ผู้ใช้บริการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและมี
ความถูกต้องอีกด้วย 
 3. ด้านการตอบสนองคววามต้องการของผู้โดยสาร อยู่
ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจ าท่าอากาศยานมี
ความกระตือรือร้นในการบริการ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้โดยสารได้อย่างทันท่วงที และให้บริการด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว ท าให้ผู้โดยสารสามารถติดต่อ
เจ้าหน้าที่ประจ าท่าอากาศยานได้ง่ายและได้รับบริการที่
รวดเร็ว จึงท าให้ความพึงพอใจของผู้โดยสารต่อการบริการ
ของท่าอากาศยานล าปางอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4. ด้านความเช่ือมั่น อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ประจ าทางอากาศยานทุกคนมีมาตฐานในการ
ให้บริการเดียวกัน ไม่เลือกปฏิบัติและให้บริการผู้โดยสารทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารได้เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ณัฐนี คงเจริญ (2558) [10] ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้
เครื่องมือวัดคุณภาพการบริการ SERVQUAL กับธนาคาร
พาณิชย์ : กรณีศึกษา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด มหาชน 
จากการศึกษาพบว่า การให้ความเช่ือมั่นต่อลูกค้า มีระดับ
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คุณภาพการบริการมาก โดยลูกค้าที่มาใช้บริการพึงพอใจมาก
ที่สุดเป็นอันดับแรกคือ พนักงานพร้อมแก้ไขปัญหาของลูกค้า
เสมอ รองลงมาคือ สามารถไว้วางใจให้แก้ปัญหาของลูกค้าด้ 
ตามล าดับ 
 5. ด้านการดูแลเอาใจใส่ อยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ประจ าทางอากาศยานให้บริการแก่ผู้โดยสารเป็น
จ านวนมากทุกวัน อาจท าให้เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถดูแล
ผู้โดยสารทุกคนได้อย่างทั่วถึง นอกจากน้ีผู้โดยสารแต่ละคนมี
ความต้องการในการบริการไม่เหมือนกัน ผู้โดยสารบางคน
อาจมีอารณ์ร้อน หงุดหงิด รีบร้อน อยากได้ในสิ่งที่ต้องการ
อย่างเร่งด่วน บางครั้งเจ้าหน้าที่อาจให้บริการล่าช้าหรืออาจมี
ปฏิกิริยาที่ไม่เหมาะสมไปบ้าง 
 
8. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 1. ด้านลักษณะทางกายภาพ ควรปรับปรุงการเดิน
ทางเข้า – ออกท่าอากาศยานโดยรถสาธารณะให้มีความ
สะดวกและรวดเร็วข้ึน รวมทั้งควบคุมราคาค่าโดยสารให้เป็น
มาตรฐาน ควรเพิ่มร้านอาหารและร้านกาแฟในบริเวณอาคาร
ที่พักผู้โดยสาร ควรมีบริการฟรี Wi-Fi ในบริเวณอาคารที่พัก
ผู้โดยสาร ควรเพิ่มการจัดการเรื่องความปลอดภัยของที่จอด
รถในบริเวณท่าอากาศยาน 
 2. ด้านการดูแลเอาใจใส่ ควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการ
จัดการเกี่ยวกับอารมณ์เป็นการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ด้านอารมณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ประจ าท่าอากาศยาน 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการดูแลผู้โดยสารได้ในทุก
สถานการณ์ 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควนเพิ่มกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ชาวต่างชาติ เนื่องจากผู้โดยสารที่มาใช้บริการของท่าอากาศ
ยานล าปางมีชาวต่างชาติด้วย เพื่อที่จะทราบความต้องการ
หรือความคิดเห็น ท าให้สามารถปรับปรุงการบริการของท่า
อากาศยานล าปางได้มากยิ่งขึ้น 
 2. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
ผู้โดยสารต่อการบริการของท่าอากาศยานในด้านความ
ปลอดภัย เนื่องจากท่าอากาศยานต้องปฏิบัติตามข้อก าหนด

ด้านความปลอดภัยขององค์การการบินระหว่างประเทศ 
(International Civil Aviation Organization : ICAO) 
(กรมการบินพลเรือนออนไลน์, 2561) [11] เช่น การตรวจค้น
ผู้ โดยสาร และการตรวจค้นกระเป๋าและสัมภาระของ
ผู้โดยสาร เป็นต้น 
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Abstract 
The purpose of this qualitative study is to gain an insight into the consumer behavior of Thai female 
consumers towards fitness clubs and the determinants that influence each stage of their decision making 
process. Fifteen participants from generation Y, which are considered the target consumers of fitness clubs 
in Thailand, were recruited to participate in this study. Utilizing the thematic analysis to analyze the data 
collected through the in-depth interviews, the researcher discovered four major themes that illustrated 
the major variables that affected the participants’ decision making process: Health Consciousness, Nice 
Body, Convenient Location, and Great Facility. Through the use of Basic Model of Decision Making as the 
framework, the researcher further discovered that all of the participants have gone through all five stages 
of the decision making process and were influenced by the different types of factors and determinants at 
each stage. Despite the fact that the research participants are Gen Y consumers, their motivations in 
exercising and going to fitness clubs were not the same as the older ones were more concerned about 
health while the younger ones were more concerned about beauty. In addition these individuals were 
slightly different in terms of the determinants that affected their decision making. Whereas the older 
participants were more likely to be influenced by the internal factors or “Individual differences” such as 
motivation, attitude, values, personality and lifestyle, the younger ones were more likely to be influenced 
by the external factors or “Environmental Influences” like family and friends. 
Keywords:  Consumer behavior, Decision making, Fitness clubs  
 
1. Introduction 
 Over the years, Thai people, especially, 
women, have become more concerned with their 
figure and health. The results of the survey 
conducted by INTAGE (Thailand) Co., Ltd. in 2014 
Indicate that Thai women—despite of their ages—
were greatly concerned about their appearance. 
Most of them also preferred exercise as a means 
of maintaining their beauty. Women are also 

identified to be the majority of members of the 
brandname fitness clubs in Thailand [1]. 
Nevertheless, there are still several barriers that 
prevent Thai consumers—both males and 
females—from being actively engaged in doing 
exercise to the extent that they are willing to 
spend their money on fitness club membership. 
INTAGE (Thailand) Co., Ltd. conducted a survey 
among 200 male and female residents in Bangkok 
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to gain an understanding of real need and attitude 
of consumers towards fitness club and discovered 
that 25% of the respondents felt that they had 
problems with their weight or figure [2]. Most of 
these individuals also thought that exercise was 
important personally. However, only 15% of them 
did exercise more than 3 times a week, and more 
than a half (55%) did not exercise at that time [2]. 
The INTAGE survey results also indicate that 
consumers preferred an exercise venue with no 
cost, such as a public park or in their own homes, 
over the paid one. This was in line with the barriers 
they mentioned about the hassle of cost and 
traveling to the facility. However, as INTAGE 
(Thailand) Co., Ltd. suggests, an opportunity 
remains high for fitness clubs in Thailand as the 
non-exercise group proved to be huge and 
significant if only they could be converted via 
proper methods [2].   
 The objective of this study is to examine the 
consumer behavior of female consumers in 
Thailand towards fitness club. The in-depth 
interviews were conducted with 15 female 
participants whose age between 18 to 35 years 
old. The researcher focused on this specific age 
range because the results of the study conducted 
by SCB Economic Intelligence Center (EIC) indicate 
that 24% of Thais whose age between 15-35 
(Generation Y) are health conscious and pay 
attention to what they eat, while 17% go to the 
gyms regularly [3]. The researcher used Basic 
Model of Decision Making as a frame to gain an 
understanding of the research participants’ 
consumption behaviors and how the 
environmental influences as well as individual 
differences play their roles in each stage of the 

research participants’ decision making process.  
  
2. Research Methodology 
 In order to gain an understanding of the 
consumption behavior of Thai female consumers 
towards fitness clubs, the researcher used the in-
depth interview as a primary method in collecting 
data. To be more specific, the researcher used the 
semi-structured approach to collect qualitative 
data in the narrative form through the open-ended 
interviews. The researcher also utilized the method 
of phenomenological study as she obtained the 
verbal descriptions based on the participants’ 
perceptions of their own consumption experiences 
as a means of finding the common themes or the 
elements that comprised the consumption 
phenomenon. Fifteen female participants were 
recruited to participate in this research through the 
purposive sampling method based on their age 
range (18 to 35 years old) and current status as the 
members of the well-known fitness clubs in 
Bangkok area.  
 
3. Literature Review 
 Consumer behavior can be defined as “the 
process and activities people engage in searching 
for, selecting, purchasing, using, evaluating, and 
disposing products and services so as to satisfy 
their needs and desires” [4]. Schiffman and his 
colleagues define consumer behavior as “the 
behavior that consumers display in searching for, 
purchasing, using, evaluating, and disposing 
products and services that they expect to satisfy 
their needs” [5]. Literally, consumer behavior 
focuses on how individual consumers and families 
make decisions to spend their available resources 
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(e.g., time, money, effort) on consumption-related 
items.  
 Consumers’ decision making process is 
considered a central part of consumer behavior. 
The concepts of the consumer’s decision-making 
process assume that the consumer’s purchase 
decision process consists of steps through which 
each consumer passes in purchasing a product or 
service. As each consumer passed through all 
these stages when making a decision to purchase, 
his or her decision making was influenced and 
shaped by several factors and determinants. 
According to Blackwell and his colleagues, people 
will not buy products unless they have a problem, 
a need, or a want. How people solve the everyday 
problems that cause them to buy and use 
products of all kinds can be understood through 
the consumer decision process model [6]. 
According to Belch and Belch who proposed “Basic 
Model of Decision Making” as a frame to analyze 
consumers’ decision making process, there are five 
stages that consumers typically go through when 
making purchase decisions [4]. By understanding 
these stages, marketers could discover consumers’ 
motivations and recognize why consumers buy or 
do not buy products/services and what could be 
done in order to encourage them to buy. The 
details of each stage are as followed.  
Stage 1: Problem or Need Recognition  
 Problem recognition occurs when consumers 
experience a significance difference between their 
current state of affairs and some state they desire 
[6][7][8]. Consumers’ desired and actual states 
change for a variety of reasons. Both 
environmental influences (e.g., culture, social class, 
family) and individual differences (e.g., motivation, 

attitude, personality) also have an influence on 
consumers’ problem recognition. According to 
Belch and Belch, sources of problem recognition 
include out of stock, dissatisfaction, new 
needs/wants, related products, marketer induced 
problem recognition, and new products [4]. 
Stage 2: Information Search 
 Once consumers recognize problems, they 
will engage in information search; the process by 
which they survey the environment for appropriate 
data to make a reasonable decision [8]. Consumers 
usually begin with “internal search”—they attempt 
to scan information stored in memory to recall 
past experiences and/or knowledge regarding 
various purchase alternatives. If the internal search 
does not yield enough information, consumers will 
seek additional information by engaging in 
“external search.” The external sources of 
information include (1)   Personal sources; (2) 
Marketer-controlled (commercial) sources; (3) 
Public source; (4) Personal experience [4]. 
Stage 3: Alternative Evaluation 
 In this stage, consumers compare the various 
brands or products and services they have 
identified as being capable of solving the 
consumption problems and satisfying their needs. 
Hawkins and Mothersbaugh state that there are 
four categories of decision alternatives: the 
awareness set, the inert set, the inept set, and the 
evoked set [7]. The awareness set is composed of 
those brands consumers are aware of. The inert 
set is composed of all brands consumers are 
aware of and view in a neutral manner. These 
brands would be seen as acceptable by 
consumers if their favorite alternative is not 
available. The inept set is composed of those 
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brands consumers are aware of and view 
negatively. The evoked set (or the consideration 
set) is composed of those brands or products one 
will evaluate for the solution of a particular 
consumer’s problem.  
Stage 4: Purchase Decision 
 Once consumers choose which brand to buy, 
they must still implement the decision before 
purchasing. Purchase decision is not the same as 
an actual purchase. There is a time delay between 
the formations of a purchase intention/decision 
and the actual purchase. Additional decisions may 
be needed before the actual purchase occurs. 
Each individual needs different amount of 
information and time for making purchase decision. 
High involved and complex purchase usually 
requires greater amount of time for a consumer to 
make a decision to purchase. 
Stage 5: Post-Purchase Evaluation 
 After using products/services, the consumer 
usually compares the level of performance with 
expectations. Positive performance means the 
brand is likely to be retained in the evoked set and 
increase the likelihood it will be purchased again. 
Consumers’ responses to satisfaction include 
repurchase, positive word of mouth, and loyalty. 
Evaluation can also lead to dissatisfaction, which is 
sometimes associated with complaining, erosion of 
loyalty, brand switching, and negative word of 
mouth. 
 At this stage, sometimes the consumers may 
be engaged in “post-purchase dissonance,” which 
refers to doubt and anxiety happened to them 
after making a difficult, relatively permanent 
decision [7]. 
 Generally, each stage of consumers’ decision 

making will be influenced and shaped by factors 
and determinants, which can be divided into two 
main categories: Individual Differences and 
Environmental Influences. Individual Differences 
include (1) consumer resources; (2) motivation and 
involvement; (3) knowledge; (4) attitudes; (5) 
personality, values and lifestyle. Environmental 
Influences include (1) culture; (2) social class; (3) 
personal influences; (4) family; (5) situation [6].  
 For this study the researcher analyzed the 
interview data to identify the major themes that 
represent research participants’ motivations and 
needs in using fitness club service. The themes 
being discovered also reflected the determinants 
that influenced research participants’ decision 
making in using fitness club service. The next 
section is the illustration of research findings and 
Basic Model of Decision Making Process will be 
used as a frame to illustrate the consumer 
behavior of those who participated in this study. 
 
4. Research Results 
 By conducting the qualitative study with 
fifteen participants, the researcher discovered four 
major themes that illustrated the participants’ 
motivations in using the fitness club service and 
the determinants that greatly impacted their 
decision making. Those four themes include Health 
Consciousness, Nice Body, Convenient Location, 
and Great Facility. According to the study results, 
every research participant recognized the benefit 
of exercise towards health. Nonetheless, the 
younger individuals seemed to be more concerned 
about their bodies rather than health. Yet no 
matter what their concerns were, the majority of 
these individuals indicated that they had not 
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exercised regularly until they applied to be the 
members of the fitness clubs. Some participants 
said that they had the exercise machines like 
treadmills at homes; however, they had rarely 
used those machines. But when they became the 
members of the fitness centers, they started to 
have self-discipline as they came to the fitness 
clubs several days a week. The major reason that 
forced these individuals to have a discipline in 
going to the fitness clubs regularly was about the 
money that they paid for the membership fee. 
Convenient location was also one of the most 
important criteria for most participant when they 
selected the clubs. These individuals chose to 
become the members of the particular fitness 
clubs that were close to their houses because they 
got bored of spending too much time on the road. 
Only two participants indicated that they chose to 
become the members of the fitness club that 
located far from their houses since they preferred 
the facility of that particular club. Great facility was 
also mentioned by all research participants as one 
of the most important things for them. However, 
“great facility” was perceived differently by each 
individual. The older participants mentioned nice 
environment as well as a variety of exercise class 
as the important parts of great facility, whereas the 
younger ones were concerned about quality of 
machines in addition to a variety of exercise 
program. 
 By linking all four themes to Basic Model of 
Decision Making Process, the researcher further 
explored how those themes played their parts in 
each stage of the research participants’ decision 
making process. At Stage 1, “Problem or need 
recognition” stage, the interview data indicated 

that the current state of affairs of all research 
participants was their dissatisfaction towards health 
status and body shape. Although they did not 
have any health problem, these individuals chose 
to exercise because they wanted to stay healthy. 
Thus, staying healthy was considered the desired 
state of these individuals.   
 The interview data also indicated that family 
and friends had influence on the younger 
participants’ problem recognition. They recognized 
a problem about their body shape after hearing 
comments from their family members or friends. 
The older participants, in contrast, had been more 
influenced by their own values and motivations in 
being healthy. 
 At Stage 2, “ Information Search” stage, the 
research participants were engaged in external 
search as they relied on the personal source of 
information such as friends and colleagues who 
provided them the information regarding fitness 
clubs. Some of them sought information about 
fitness clubs from public sources like the articles 
on the Internet. However, none of these 
individuals mentioned advertising—a type of the 
marketer controlled sources—as the primary 
information source from which they learned about 
the fitness clubs. Most participants said that they 
just walked pass by the fitness clubs and then 
decided to get inside to take a look.  
 For Stage 3, “Alternative Evaluation” stage, 
the interview data showed that after the research 
participants went through Stage 2, most of them 
only had one brand of fitness club in their minds. 
The participants gave the priority to the 
convenient location and the great facility as they 
looked for the fitness clubs. These individuals did 
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not seek information regarding the other brands to 
compare. Only few participants mentioned that 
they had two alternatives in their evoked set. 
However, it was not difficult for them to make up 
their minds since the membership fees of both 
places were not different much. Thus, they 
eventually chose the one that located near their 
houses. These individuals wanted to make their 
lives easier. They loved conveniences and comfort. 
Consequently, they were motivated to select the 
choice that offered them the most convenience.  
 Interview data suggested that during Stage 4, 
“Purchase Decision” stage, most research 
participants did not spend much time with the 
additional decisions before making an actual 
purchase. At this stage, family and friends played a 
key role on most research participants’ purchase 
decision. Many of them mentioned that they made 
decisions almost right away to become the 
members of the fitness clubs after being 
encouraged by their families and/or friends.   
 For the final stage, “Post-Purchase 
Evaluation” stage, the study results showed that 
despite the fact that most research participants 
were satisfied with the services they had received 
from their fitness clubs, some of them, especially 
the younger ones, were willing to change to other 
clubs if those clubs had better offers (e.g., cheaper 
price, free individual training sessions). Most of the 
participants mentioned that they told their friends 
and families about how nice the club facilities 
were. However, they had never convinced their 
acquaintances to join the clubs as they recognized 
the differences in each individual’s values and 
lifestyles.  
 

5. Conclusion and Discussion 
 By conducting the qualitative study with 
fifteen Gen Y female consumers of fitness clubs, 
the researcher discovered four major themes that 
illustrated the participants’ motivation in using the 
fitness club service and the determinants that 
greatly impacted their decision making. Those four 
themes include Health Consciousness, Nice Body, 
Convenient Location, and Great Facility. By linking 
all four themes to Basic Model of Decision Making, 
the researcher further explored how those themes 
played their parts in each stage of the participants’ 
decision making process. The findings suggested 
that as the participants went through each stage of 
the decision making process, they were influenced 
by a variety of factors and determinants. The 
detailed discussions are as followed. 
Stage 1: Problem or Need Recognition 
 The interview data indicated that the current 
state of affairs that initiated the problem for all 
participants was their dissatisfaction towards health 
status and body shape. Whereas the older 
participants joined fitness clubs because they were 
health conscious, the younger ones were more 
concerned about their body shape. These findings 
are in accordance with the results from 
Chareonchaiwanich’s study which indicated that 
personal factors such as health and weight 
concerns affected the consumption behavior of 
those who used the service of Fitness First [1]. 
These similar findings may be used to make a 
consumption that consumers of any fitness club 
have the same goals in using the fitness club 
service—either for better health or for better 
shape. The participants’ concern about body 
shape was also in accordance with the results of 
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the study conducted by INTAGE in 2014 which 
suggested that Thai females aged 19 to 32 were 
greatly concerned about their look as they wanted 
to gain social acceptance, and they usually uses 
exercise as a means of maintaining their beauty [9].  
 According to Blackwell and his colleagues 
both Environmental Influences and Individual 
Differences could affect consumers’ problem 
recognition [6]. In this study, the interview data 
indicated that “Environmental Influences” like 
family members and friends had more influence 
on the younger participants’ problem recognition 
as they recognized the problem after hearing their 
family members or friends commented about their 
body shape. The older participants, in contrast, 
were influenced by “Individual Differences” as 
they have their own motivations in staying healthy.  
Stage 2: Information Search 
 At this stage, “Environmental Influences” 
played a key role in consumer’s decision making as 
the research participants sought information about 
fitness clubs from their friends and colleagues 
(personal source of information) as well as the 
articles on the Internet (public source of 
information). According to Belch and Belch, not all 
information would be searched rationally by the 
consumers. In fact, the incidental search might 
have occurred in many situations during the stage 
of information search [4]. In this study, incidental 
search also happened as many participants 
mentioned that they just walked pass by the 
fitness clubs and suddenly decided to get inside to 
take a look. This kind of curiosity represented the 
“Individual Influences” that also affected the 
participants’ decision making during the 
information search stage. 

Stage 3: Alternative Evaluation  
 The interview data indicated that during stage 
3 of consumer decision making process, most 
participants had only one option in their evoked 
set. The research participants gave priority to the 
convenient location and the great facility as they 
looked for the fitness clubs. At this stage, 
“Individual Differences” played a key role on the 
participants’ decision making as their personality, 
lifestyles, values, and motivations affected their 
decisions in choosing the alternative choices for 
their evoked sets. These individuals wanted to 
make their lives easier. They loved convenience 
and comfort. As such, they were motivated to 
select the choice that offered them the most 
convenience.  
 According to Panitthamrong’s study, place as 
well as gears and facilities were rated by her 
respondents as the aspects they highly satisfied 
when using the service of Clark Hatch Fitness 
Centre [10]. This current study suggested the 
similar results as the research participants 
mentioned great place and facility as the 
important aspects of the fitness clubs. This finding 
is also in line with the results of Kanson’s study 
which being conducted with the members of 
California Wow Experience. Kanson discovered that 
the factor that most strongly affected the 
consumers’ selection of the fitness facility was the 
service being offered at the site [11]. For this 
current study, however, in addition to a variety of 
service the fitness clubs were supposed to provide, 
quality of the machines was also considered an 
important aspect that influenced the participants’ 
selection of the fitness clubs. Even the study from 
abroad like the one conducted by Ferrand, 
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Robinson, and Valette-Florence showed how the 
services offered by the fitness centers could 
positively impact the customers’ satisfaction [12], 
and this was occurred in the case of Thai fitness 
club customers as well.  
Stage 4: Purchase Decision 
 According to Belch and Belch, there is a time 
delay between the formation of a purchase 
intention and the actual purchase as the additional 
decisions might be needed, especially for the case 
of highly involved and complex purchase [4]. In 
this current study, however, the research findings 
suggested something different. After making the 
decision regarding the particular fitness clubs they 
wanted to purchase the service, the research 
participants did not spent much time with the 
additional decisions. For these individuals, 
purchasing fitness club service was not considered 
the case of complex purchase. At this stage 
“Environmental Influences” like family and friends 
played a key role on most research participants’ 
purchase decision as they decided to purchase the 
service after being encouraged by their family 
members and peers. 
Stage 5: Post-Purchase Evaluation 
 After using products/services, the consumer 
usually compares the level of performance with 
expectations. If they are satisfied with the 
products/services, their responses to such 
satisfaction will include repurchase, positive word 
of mouth, and loyalty [8]. In this study, most 
research participants were satisfied with their 
fitness clubs and the positive word of mouth had 
been adopted as each of them told her 
acquaintances about how nice her fitness facility 
was. Nevertheless, some younger participants did 

not have loyalty towards the brands despite the 
fact that they were satisfied with their fitness 
clubs. This finding is in line with the results of the 
research conducted by Theodorakis and colleagues 
who discovered that the service quality of fitness 
clubs was a major driver of loyalty only for novice 
customers, while overall satisfaction had a greater 
impact on experienced customers [13]. 
 At this final stage, “Individual Differences” 
had a great influence on how research participants 
evaluated the clubs. Having positive attitude 
towards exercise as well as the fitness club facility 
enhanced the participants’ likeliness to share their 
positive attitudes towards the brands with others. 
Personality, lifestyle, and values also had a great 
effect upon the research participants’ post-
consumption evaluation. For example, those who 
were variety seekers could become bored if their 
fitness club had never changed the group exercise 
programs for months, and that would affect the 
way they evaluated the quality of fitness club. 
 In conclusion, the research findings suggested 
that as the research participants went through 
each stage of the decision making process, they 
were influenced by the different types of factors 
and determinants. Despite the fact that the 
participants of this study are Gen Y consumers, 
there motivations in doing exercise and using 
fitness club service were not the same. The older 
ones were more concerned about their health 
while the younger ones were more concerned 
about beauty. The younger ones and the older 
ones were also slightly different in terms of the 
determinants that affected their decision making. 
While the older participants were more likely to be 
influenced by the internal factors or “Individual 
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differences” such as motivation, attitude, values, 
personality and lifestyle, the younger ones were 
more likely to be influenced by the external 
factors or “Environmental Influences” like family 
and friends. 
 The knowledge suggested by this research can 
be applied by the practitioners who involve in the 
businesses segments related to health and 
exercise that target Thai female consumers as they 
plan to develop or improve the competitive 
positions for their brands. By gaining a better 
understanding of how their target consumers make 
purchase decision and what determinants 
influence each stage of their decision making 
process, the marketers will be able to develop 
campaigns that have a greater impact on their 
target consumers. 
 
6. Suggestion 
 The findings of this study have brought into 
light how Thai female consumers make their 
decisions toward fitness clubs, which is a type of 
business that relates to a trendy activity like 
exercise. The existing studies regarding the fitness 
club business either in Thailand or overseas have 
revolved around the factors that influence 
consumers’ satisfactions toward fitness clubs and 
customers’ attitudes toward brands. Yet, there is 
still the lack of research regarding the consumer 
behavior focusing on decision making process of 
the fitness club consumers and how individual 
differences as well as environmental influences 
play their roles in each stage of the consumer’s 
decision making process. Furthermore, most 
studies in this area have done through the 
quantitative approach and neglected the 

psychological factors that underpinned the 
consumers’ decision making. This current study, 
thus, helps filling the gap that has still existed in 
the academic discipline. These findings can also be 
used to develop the model for effective marketing 
communications as they offer the intensive 
knowledge regarding the factors and determinants 
that motivate consumers to purchase 
products/services. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่าง การฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพของพนักงาน และความพึง
พอใจในงาน โดยศึกษาสายการบินต้นทุนต่่าที่เปิดให้บริการในสนามบินอุดรธานี เป็นการวิจัยเชิงปริมาณการส่ารวจด้วย
แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากพนักงานในองค์กรสายการบินต้นทุนต่่าที่เปิดให้บริการในสนามบินอุดรธานีจ่านวน              
4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทย สไมล์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการบินนกแอร์ และสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ 
จ่านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 155 คน วิเคราะห์ข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                   
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติเชิงอนุมานในการค่านวณค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์แบบเพียร์สันเพื่อทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพของพนักงานและความพึงพอใจในงาน และวิเคราะห์ข้อมูลถดถอยเพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์การพยากรณ์ข้อมูลการฝึกอบรมพัฒนากับประสิทธิภาพของพนักงาน ประสิทธิภาพของพนักงานกับ
ความพึงพอใจในงานและการฝึกอบรมพัฒนากับความพึงพอใจในงาน 

ค่าหลัก  การฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพของพนักงาน ความพึงพอใจในงาน สายการบินต้นทุนต่่า 

 
Abstract 
The study aims to investigate the interrelationship among training and development, employee’s 
performance and job satisfaction of low cost airline in Udontani Airport. The surveys were used as a tool 
to collect the data from 155 employees of low cost airline in Udontani Airport. The data was analyzed 
through Pearson’s Correlation and Regression Analysis. And use the descriptive statistics analyzing as 
frequency, percentile, mean, standard deviation and inferential statistics in searching relationship between 
Training and Development, Employees’ Performance and Job Satisfaction. 

.Keywords:  Training and Development, Employee’ Performance, Job Satisfaction, Low Cost Airline 
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1. บทน่า 
 การแข่งขันทางด้านธุรกิจการบินค่อนข้างจะรุนแรง
มากขึ้นทุกวัน ซึ่งธุรกิจการบินเองก็พยายามวางแผนเพื่อ   
ฟื้นตัวจากการขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อให้อยู่ใน
ระดับปกติ อีกทั้งยังต้องฝ่าคลื่นลมจากสภาวะเศรษฐกิจโลก
ที่มีปัญหาและการแข่งขันในอุตสาหกรรมการบินที่ขยายตัว
ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของคุณภาพและการบริการ ท่าให้
องค์กรต้องพบเจอกับความท้าทายที่ต้องฝึกฝนและพัฒนา
พนักงานของตนเองอยู่เสมอ เนื่องจากธุรกิจการบินเป็นธุรกิจ
ในภาคบริการซึ่งต้องอาศัยพนักงานในการท่าหน้าที่เป็น      
ผู้ส่งมอบการบริการให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ [1] ดังนั้น 
องค์กรจึงต้องมีการจัดการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพ        
ผู้ ให้บริการหรือพนักงานภายในองค์กรเพื่ อคุณ ภาพ          
ในการผลิตบริการและส่งมอบให้กับผู้บริโภคต่อไป เนื่องจาก
บุคลากรนั้นนับว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักขององค์กรที่ต้อง
พัฒนาศักยภาพอยู่ เสมอเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง        
ของสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ยาก เช่น เทคโนโลยีซึ่งมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันมากที่สุด         
โดยวัตถุประสงค์หลักในการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานก็เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพขององค์กร ที่ท่าให้พนักงานสามารถน่า
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมและพัฒนามาปรับใช้กับ
การท่างานเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการท่างานเฉพาะด้าน ให้มี
ความรู้ความเข้าใจในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลตุามวัตถุประสงค์หรอืเป้าหมาย
ขององค์กร รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน     
ส่งผลให้การท่างานนั้นมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่ตนเอง
และองค์กรได้ในอนาคต [2] 

นอกจากนี้  ประสิทธิภาพของพนักงานซึ่งเป็นสิ่งที่
ประเมินผลมาจาก 2 ด้าน คือ 1. ผลปฏิบัติงานด้านผลงาน 
ประกอบด้วย กิจกรรมของการท่างานทั้ งหมดที่ ได้รับ
มอบหมาย 2. ผลปฏิบัติงานด้านเนื้อหาหรือคุณภาพของงาน 
ประกอบด้วยพฤติกรรมของพนักงานทั้งหมดที่แสดงออก
เกี่ยวกับความรับผิดชอบในองค์กร [3] โดยการที่พนักงาน 
แต่ละรายมีความสามารถท่างานในหน้าที่ ที่ ตนได้รับ
มอบหมายให้บรรลุ เป้ าหมายตามที่ กิจการก่าหนดไว้       
ต้ อ งอาศั ยความทุ่ ม เทปฏิ บั ติ งานอย่ าง เต็ มที่ ภ าย ใต้

กฎระเบียบของบริษัท [4] ซึ่งผลส่าเร็จในการปฏิบัติงาน    
อาจมาจากทัศนคติและกระบวนการเกี่ยวกับพฤติกรรม 
ได้แก่ ความสามารถ การสื่อสาร ความเช่ือถือไว้ใจได้ 
ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ เพื่ อ น ร่ วม งาน  ค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ
ผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ การปรับตัว การควบคุมอารมณ์
และความตรงต่อเวลา ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ามาเป็นเกณฑ์
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กล่าวโดยสรุป
คือ ความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้องค์กรสามารถท่า
ก่าไรได้มากกว่าคู่แข่งขัน เติบโตได้เร็วกว่าคู่แข่งขัน [5] และ
เมื่อพนักงานภายในองค์กรมีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ที่ตนเองได้รับมอบหมายแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ
ในงาน คือ เกิดเป็นความรู้สึกและทัศนคติด้านบวกต่องาน 
เมื่อพนักงานเกิดความพึงพอใจในงานจะท่าให้พนักงาน
ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อหน่วยงานด้วย [6] 
ผู้วิจัยจึงให้ความส่าคัญที่จะศึกษาเกี่ยวกับ การฝึกอบรม
พัฒนาของบุคลากรในองค์กรธุรกิจบริการ (สายการบิน
ต้นทุนต่่า สนามบินอุดรธานี) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
พนักงานและความพึงพอใจในงาน ซึ่งเลือกศึกษาสายการบิน
ต้นทุนต่่า สนามบินอุดรธานี เนื่องจากจังหวัดอุดรธานี     
เป็นจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการบินของภาคอีสาน เป็นเมือง
ศูนย์กลางเศรษฐกิจชายแดนของอีสานตอนบน ตั้งอยู่ใกล้เขต
เศรษฐกิจพิ เศษ เช่น จังหวัดหนองคายและนครหลวง
เวียงจันทน์  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว       
เป็นส่วนส่าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน 
อีกทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็ส่งเสริมให้เมืองอุดรธานีเป็น 
MICE City เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในด้าน    
การท่องเที่ยว [7] ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา พบว่า มี
ผู้โดยสารมาใช้บริการมากกว่า 2.5 ล้านคน โดยมีสายการบิน
ต้ น ทุ น ต่่ าที่ ให้ บ ริ ก าร ใน สน าม บิ น อุ ด รธานี จ่ าน วน                  
4 สายการบิน ได้แก่ สายการบินไทยสมายล์ (Thai Smile) 
สายการบินนกแอร์ (Nok Air) สายการบินไทยแอร์เอเชีย 
(Thai AirAsia) สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ (Thai Lion Air) 
นอกจากนี้ยังพบว่าธุรกิจด้านสายการบินต้นทุนต่่านั้นต้อง
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เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงมากเพื่อการได้ครองส่วนแบ่ง
ทางการตลาดและสร้างผลก่าไรสูงสุดให้กับองค์กร [8] อีกท้ัง
บริษัท ท่าอากาศยาน หรือ ทอท. ยังได้ด่าเนินการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาสนามบินรอง รวม 15 แห่ง       
ทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาคนล้นสนามบินสุวรรณภูมิและ
สนามบินดอนเมืองจนเกิดความแออัดหลายแห่งนั้นโดยดู
ความเหมาะสมรอบด้านทั้งความเป็นไปได้และอุปสงค์ของ
ตลาด รวมถึงกลุ่มลูกค้าในพื้นที่สนามบินเป้าหมาย ซึ่งได้       
ข้อสรุปว่าประเทศยังขาดฮับการบินขนาดใหญ่ทางภาคอีสาน 
ซึ่งมีอุปสงค์หรือความต้องการของผู้โดยสารต่างชาติจ่านวน
มาก ทอท. มองว่าพื้นที่สนามบินอุดรธานีนั้นมีศักยภาพ       
ด้านความต้องการของผู้โดยสาร จากการศึกษาพบว่ามตีัวเลข
ความต้องการแฝง (Shadow Demand) ในการเดินทาง
จ่านวนมาก วัดจากตัวเลขปริมาณผู้โดยสารที่เปลี่ยนเครื่อง
จากสนาม บิ น ดอน เมื อ ง ห รื อ สนาม บิ น สุ วรรณ ภู มิ           
ก่ อนบิ นต่ อ ไป ยั ง จ .อุ ด รธานี  คิ ด เป็ นสั ด ส่ วน  23%          
ของปริมาณผู้โดยสาร จากค่าเฉลี่ยของทั้ง 15 สนามบินอยู่ที่
ราว 26% นอกจากนี้ ยังช่วยลดความแออัดภายในสนามบิน
สุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง ส่งผลให้สามารถรองรับ
ผู้โดยสารมากขึ้นด้านกลุ่มเป้าหมายลูกค้าจะมีทั้งกลุ่มตลาด
เชิงคุณภาพนักท่องเที่ยวยุโรปและตลาดเชิงปริมาณจากจีน 
เนื่องจากภาคอีสานถือเป็นเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่น่าสนใจ 
ทั้งวัฒนธรรมและสถานที่สวยงาม อีกทั้งยังตรงกับนโยบาย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองของรัฐบาล นอกจากนี้ยัง
สามารถรองรับ เที่ยวบินตรงจากยุ โรปเช่ือมสู่ประเทศ     
สปป.ลาว ได้อีกด้วย [9] 
โดยวัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้คือ  
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมพัฒนา 
ประสิทธิภาพของพนักงานและความพึงพอใจในงานของ
พนักงานสายการบินต้นทุนต่่า (สนามบินอุดรธานี) 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดับการฝึกอบรมพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการท่างานของพนักงาน 
และแนวทางการสร้างความพึงพอใจในงานของพนักงาน      
สายการบินต้นทุนต่่า (สนามบินอุดรธานี)  

โดยเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัยลงพื้นที่ในการเก็บ
แบบสอบถามจากพนักงานทุกส่วนงานของสายการบิน     

ต้นทุนต่่าท้ัง 4 สายการบินในสนามบินอุดรธานี  
 

2. งานวิจัยที เกี ยวข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องงานวิจัย          
ส่วนใหญ่พบผลการศึกษาในลักษณะเช่นเดียวกันในส่วนของ
การฝึกอบรมพัฒนามีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพของพนักงาน กล่าวคือ การฝึกอบรมพัฒนา
ส่งผลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพของพนักงานและพนักงานมอง
ว่าการฝึกอบรมพัฒนาช่วยให้พวกเขาปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างมาก [10] ซึ่งสอดคล้องกับ [11] ข้อค้นพบ
ด้านการฝึกอบรมและพัฒนามีความเช่ือมโยงกับการเพิ่ม     
ขีดความสามารถของพนักงาน ซึ่งเพ่ิมขึ้นในแง่ของการพัฒนา
ทักษะต่างๆ ที่มีอยู่ เดิมและเพิ่มทักษะใหม่ๆ ที่ ช่วยใน         
การท่างาน ท่าให้ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพของ
พนักงานและทักษะการท่างานดีขึ้น  

ขณ ะที่ ด้ านประสิ ท ธิภ าพของพนั ก งาน  พบว่ า 
ประสิทธิภาพของพนักงานมีผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจ       
ในงาน กล่าวคือ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรมนุษยสามารถสร้าง
ความพึงพอใจต่องานผ่านการฝึกอบรมพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับ [12] การศึกษาในด้านปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฏิบั ติ งานของพนักงานและสร้าง         
ความพึงพอใจในงาน ได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการ
ท่ างาน  ปั จจั ยด้ านความมั่ นคงในการท่ างาน  ปั จจั ย        
ด้านค่าจ้างและค่าตอบแทน ปัจจัยด้านการยอมรับนับถือ 
ปั จจัยลักษณ ะของงาน ปั จจัยด้ านการติดต่ อสื่ อสาร
ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น และปัจจัยการฝึกอบรมการพัฒนา 
มากไปกว่านั้นผลการศึกษา [13] ในด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจในอนาคตจ่าเป็นต้องมีแนวคิด  
การบริหารจัดการที่สร้างสรรค์ มีแรงขับความกระตือรือร้น 
และเป็นการบริหารที่ให้ความส่าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานที่มี
ศักยภาพมากขึ้น  ซึ่ งจะท่ าให้ การจัดการด้ านบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ถูกออกแบบเพื่อให้มีความยืดหยุ่นและ
ปรับเปลี่ยนได้ง่ายและให้ความส่าคัญต่อการมุ่งสู่ความส่าเร็จ
ที่ เป็ น เลิ ศ  โด ย เป็ น ก า รผ ส ม ผ ส าน ค วาม ต้ อ งก า ร
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของพนักงานกับเป้าหมายของ
องค์กรร่วมกัน 
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และ ใน ส่ วน ขอ งค วาม พึ งพ อ ใจ ใน งาน  พ บ ว่ า             
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการฝึกอบรมพัฒนา นั่นคือ เมื่อ
พนักงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาจากองค์กรจะน่าไปสู่ความ
พึ งพอใจในงานเพิ่ มขึ้ นด้ วย  สอดคล้องกับ  [14] การ
ศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการฝึกอบรมและการพัฒนา
ต่อความพึงพอใจในงาน พบว่า การพัฒนาและรักษา
พนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรและการฝึกอบรม
พัฒนาจะช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจของพนักงานช่วยสร้าง
ประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆ ซึ่งท่าให้พนักงานมีทักษะการ
ท่างานสูงขึ้นและท่าให้ประสบความส่าเร็จในการท่างาน
ได้มากขึ้น อีกทั้ง [15] ยังได้ท่าการศึกษาวิจัยเรื่อง การ
ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมความพึงพอใจ
ในงานและประสิทธิผลขององค์การ พบว่า การจัดการ
ฝึกอบรมที่เหมาะสมจะช่วยให้พนักงานสามารถพัฒนาอาชีพ
และสามารถท่างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นได้การ
ฝึกอบรม การประเมินความต้องการการฝึกอบรม การจัดการ
ฝึกอบรมและรูปแบบการฝึกอบรม การประเมินผลการ
ฝึกอบรมส่งผลกระทบเชิงบวกและมีอิทธิพลต่อ ความมุ่งมั่น
ในการท่างาน ความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานในองค์กร 
จากความสัมพันธ์ดังกล่าวข้างต้น จึงน่ามาสู่การศึกษาใน
บริบทของแนวทางการยกระดับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร
องค์กรสายการบินต้นทุนต่่าในสนามบินอุดรธานี เพื่อเป็น
การวิเคราะห์ว่าการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรองค์กรสายการ
บินต้นทุนต่่ าในสนามบินอุดรธานีมีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพของพนักงานและความพึงพอใจในงานของ
พนักงานสายการบินต้นทุนต่่าในเชิงบวก ซึ่งจะเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่าดังกล่าวและบริษัท
เจ้าของตราสินค้าอื่นๆ โดยผู้ศึกษาก่าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 
H1: การฝึกอบรมพัฒ นามีความสัมพั นธ์ เชิ งบวกกับ
ประสิทธิภาพของพนักงาน H2: ประสิทธิภาพของพนักงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน และ H3: การ
ฝึกอบรมพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความพึงพอใจใน
งาน 
 
 

3. วิธีการวิจัย 
 ด่าเนินการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เป็นบุคลากรของสาย
การบินต้นทุนต่่าในสนามบินอุดรธานี 4 สายการบิน ได้แก่ 
สายการบินไทย สไมล์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย สายการ
บินนกแอร์ และสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่
ปฏิบัติงานอยู่ในสายการบินต้นทุนต่่าที่ เปิดให้บริการใน
สนามบินอุดรธานี ท่าการก่าหนดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
ศึกษาจากหลักเกณฑ์เปรียบเทียบตามตารางเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970) น่ามาประมาณค่าสัดส่วน
ของประชากร ซึ่งก่าหนดให้สัดส่วนของลักษณะที่สนใจ
ประชากรเท่ากับ 0.5 ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 
5% และระดับความเช่ือมั่น 95% จากการส่ารวจข้อมูล
จ่านวนพนักงานสายการบินต้นทุนต่่ าที่ปฏิบัติ งานใน
สนามบินอุดรธานี จ่านวน 4 สายการบิน มีจ่านวนพนักงาน 
166 คน ประกอบด้วยสายการบินไทย สไมล์ จ่านวน 41 คน 
สายการบินไทยแอร์เอเชีย จ่านวน 44 คน สายการบิน     
นกแอร์ จ่านวน 35 คน และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
จ่านวน 46 คน (ข้อมูลส่ารวจ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 : 
สนามบินอุดรธานี) โดยท่าการเปรียบเทียบจากสัดส่วน
ประชากร จ่านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 115.5 คน เพื่อความ
เหมาะสมของข้อมูลผู้ศึกษาจึงได้ก่าหนดกลุ่มตัวอย่างจ่านวน 
155  คน  ท่ าก ารสุ่ ม ตั วอย่ า ง โด ย ใช้ วิ ธี ก ารสุ่ ม แบ บ             
ใช้วิจารณญาณหรือแบบเจาะจง (Judgment Sampling) 
โดยก่าหนดเง่ือนไขของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นพนักงาน
สายการบินต้นทุนต่่า ในสนามบินอุดรธานี ซึ่งสามารถ     
คัดกรองผู้ตอบแบบสอบถามที่เหมาะสมได้จากข้อค่าถาม
เบื้องต้น (Screening Question) 3 ข้อค่าถาม เพื่อคัดเลือก
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีคุณสมบัติตามที่ก่าหนดไว้ โดย
แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ส่วนคือ (1) ค่าถามเบื้องต้น (2) 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (3) การฝึกอบรมพัฒนา 
(4) ประสิทธิภาพของพนักงาน และ (5) ความพึงพอใจในงาน 
หลังจากนั้นท่าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา
ประกอบด้วยค่าความถี่ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติ เชิงอนุมาน โดยใช้การวิ เคราะห์ การถดถอย 
(Regression Analysis) และการวิ เค ราะห์ สห สั มพั น ธ์ 
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(Correlation Analysis) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร
สังเกตได้ ประกอบด้วยสมมติฐานการวิจัย    3 ข้อ ดังนี ้
สมมติฐานที่ 1 การฝึกอบรบพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับประสิทธิภาพของพนักงาน 
สมมติฐานที่ 2 ประสิทธิภาพของพนักงานมีความสัมพันธ์   
เชิงบวกกับความพึงพอใจในงาน 
สมมติฐานที่ 3 การฝึกอบรมพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกกบั
ความพึงพอใจในงาน 

 
4. ผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นพนักงานสายการบิน    ไทยไล
อ้อนแอร์ (ร้อยละ 28.4) รองลงมาคือ ไทยแอร์เอเชีย (26.5) 
สายการบินไทยสไมล์ (25.2) และสายการบิน นกแอร์ (20.0) 
ตามล่าดับและกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
62.6) อายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี (ร้อยละ 50.3) สถานภาพ
โสด (ร้อยละ 66.5) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ ระดับ
ปริญญาตรี (ร้อยละ 77.4) มีระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน 1-5 
ปี (ร้อยละ 81.3) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 น้อยกว่า 
20,000 บาท (ร้อยละ 59.4) ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นบุคลากรสายปฏิบัติการ (ร้อยละ 62.6) และจากการ
ตรวจสอบความเบ้และความโด่งของข้อมูล พบว่า ค่าความเบ้
ต่่าสุดเท่ากับ -.097 และค่าสูงสุดเท่ากับ .295 ในส่วนของ  
ค่าความโด่งมีค่าต่่าสุดเท่ากับ -.906 และค่าสูงสุดเท่ากับ      
-.433 โดยจะเห็นได้ว่าความเบ้และความโด่งของข้อมูล       
มีค่าไม่เกิน 1 ซึ่งแสดงว่าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติ 
(Normality) จึ งน่ าข้อมูล ไปวิ เคราะห์ ในขั้นตอนต่อไป         
จากนั้นท่าการวิ เคราะห์ ข้อมูลด้วยสถิติการวิ เคราะห์        
ค่าสหสัมพันธ์ระหว่างการฝึกอบรมพัฒนากับประสิทธิภาพ
ของพนักงาน พบว่า การฝึกอบรมพัฒนากับประสิทธิภาพ
ของพนักงานมีระดับความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส่าคัญทาง
สถิติ (Sig = .000) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน            
(r = .550) กล่าวคือหากมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
พัฒนาเพิ่มขึ้น ประสิทธิภาพของพนักงานก็จะเพิ่มขึ้นตาม
ด้วย เช่นกันและรองลงมาคือ ความสัมพันธ์ระหว่ าง
ประสิทธิภาพของพนักงานกับความพึงพอใจในงานมี

ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยส่าคัญทางสถิติ (Sig = .000) โดย
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (r= .430) หมายความ
ว่าหากพนักงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความพึง
พอใจในงานเพิ่มชึ้นตามเช่นกัน ขณะที่ความสัมพันธ์ของการ
ฝึ กอบ รม พั ฒ น ากั บ ค วาม พึ งพ อ ใจ ใน งาน  พ บ ว่ ามี
ความสัมพันธ์กันท่ีระดับนัยส่าคัญทางสถิติ (Sig = .000) โดย
มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน (r= .643) หมายถึง หาก
มีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้ความ
พึงพอใจในงานเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน จากการวิเคราะห์ถดถอย
ระหว่างตัวแปรของการฝึกอบรมพัฒนากับประสิทธิภาพของ
พนักงาน พบว่า การฝึกอบรมพัฒนาสามารถอธิบาย
ประสิทธิภาพของพนักงานได้ ร้อยละ 30.3 อีกประมาณร้อย
ละ 70 อธิบายด้วยปัจจัยอื่น (ดังแสดงในตารางที่ 1) ขณะที่
ประสิทธิภาพของพนักงานสามารถอธิบายความพึงพอใจใน
งานได้ ร้อยละ 18.5 อีกประมาณร้อยละ 82 อธิบายด้วย
ปัจจัยอื่น (ดังแสดงในตารางที่ 2) นอกจากนี้การฝึกอบรม
พัฒนา ยังสามารถอธิบายความพึงพอใจในงานได้ ร้อยละ 
41.4 ตามล่าดับ (ดังแสดงในตารางที่  3) ซึ่งทุกตัวแปรมี          
ค่าความสัมพันธ์เชิงบวก อย่างมีนัยส่าคัญทางสถิติต่อกันและ
เมื่อเทียบสัดส่วนการพยากรณ์ความสัมพันธ์ระหว่าง     การ
ฝึกอบรมพัฒนากับประสิทธิภาพของพนักงาน พบว่าการ
ฝึกอบรมพัฒนาสามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพของพนักงาน
ได้ถึงร้อยละ 39.4 ในขณะที่ประสิทธิภาพของพนักงาน
สามารถพยากรณ์ความพึงพอใจในงานได้ร้อยละ 65.3 และ
การฝึกอบรมพัฒนาสามารถพยากรณ์          ความพึงพอใจ
ในงานได้ร้อยละ 14.6  ซึ่งจากการทดสอบสมมติฐานพบว่า 
ยอมรับท้ังสามสมติฐาน 
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5. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

1) เมื่อท่าการวิเคราะห์สถิติถดถอยเพื่อวิเคราะห์
อ่านาจในการพยากรณ์ ระดับความสัมพันธ์ของการ
ฝึกอบรมพัฒนา ประสิทธิภาพของพนักงาน และความพึง
พอใจ      ในงานด้วยสถิติวิธีการถดถอยที่ระดับความ
เช่ือมั่นทางสถิติเท่ากับ  95% (p < 0.05) พบว่า การ
ฝึกอบรมพัฒนา       มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพของ
พนักงานในมิติของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและ
พฤติกรรมในการท่างาน ซึ่งพนักงานมองว่าหากได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาทุกปีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ท่างานให้ตนเองได้ [16] ทั้งนี้การฝึกอบรมและพัฒนา 
นับว่าเป็นปัจจัยส่าคัญในการเพิ่มทักษะใหม่ๆ จาก
กระบวนการเรียนรู้ที่องค์กรจัดขึ้นท่าให้พนักงานเข้าใจ
เนื้อหาของงานได้อย่างลึกซึ้ง [2]  
 

  อีกทั้งประสิทธิภาพของพนักงานยังมีความสัมพันธ์ต่อ 
ค วาม พึ งพ อ ใจ ใน งาน  เนื่ อ งจ าก พ นั ก งาน ม อ งว่ า
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเกิดจาก
แรงจูงใจในการท่างาน เช่น ลักษณะของงาน ความก้าวหน้า
ในอาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อน
ร่วมงาน เงินเดือนและผลประโยชน์เกื้อกูล ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานได้และหากพนักงานมีความพึง
พอใจในงานย่อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยองค์กรจ่าเป็นต้องผสมผสานความต้องการ
ความก้าวหน้าและการพัฒนาของพนักงานเข้ากับเป้าหมาย
ขององค์กรเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน [18]  เมื่อเกิด
ความพึงพอใจในงานย่อมจะส่งผลใหเ้กิดความรัก 

ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายของการฝึกอบรมพัฒนา 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายของประสิทธิภาพของพนักงาน 
 
 
 
 
 

 

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายของการฝึกอบรมพัฒนา 
 
 

ตัวพยากรณ ์ B S.E. Beta t Sig. 
การฝึกอบรมพัฒนา .278 .034 .550 8.150 .000 

ค่าคงท่ี 3.875 .188 20.637 .000 
R2 = .303, SEE = .243, F = 66.424, Sig of F = .000 

ตัวพยากรณ ์ B S.E. Beta t Sig 
ประสิทธิภาพของพนักงาน .708 .120 .430 5.886 .000 

ค่าคงท่ี 1.216 .650 1.870 .063 
R2 = .185, SEE = .434, F = 34.640, Sig of F = .000 

ตัวพยากรณ ์ B S.E. Beta t Sig 
การฝึกอบรมพัฒนา .536 .052 .643 10.391 .000 

ค่าคงท่ี 2.105 .284 7.420 .000 
R2 = .414, SEE = .368, F = 107.96, Sig of F = .000 
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ความภักดีและเกิดเป็นความผูกพันกับองค์กรท่าให้          
ไม่อยากโยกย้ายเปลี่ยนงานและจะส่งผลต่อการลดอัตรา     
การลาออกจากงานได้อีกด้วย นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์
ถดถอยของการฝึกอบรมพัฒนากับความพึงพอใจในงาน      
ผลวิจัยพบว่า การฝึกอบรมพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความพึงพอใจในงาน กล่าวคือ หากมีการฝึกอบรมและ
พัฒนาที่ดีจะท่าให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในการท่างาน
มากยิ่งขึ้น [14] ซึ่งการรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่
กับองค์กรและการฝึกอบรมพัฒนาจะช่วยเพิ่ มระดับ         
ความพึงพอใจของพนักงานช่วยสร้างประสบการณ์และ
ความรู้ใหม่ๆ ท่าให้พนักงานมีทักษะการท่างานสูงขึ้นและ      
ท่าให้ประสบความส่าเร็จในการท่างานได้มากขึ้น  ดังนั้น      
หากองค์กรมีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ
จะสามารถส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ได้รับมอบหมาย                 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจ      
ในงาน ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ทุ่มเท เอาใจใส่ มีความสุขกับ
งานที่ท่าปราศจากความกังวล สับสนในความรับผิดชอบหรือ
ความเครียด เนื่องจากความชัดเจนในเนื้อหาของภาระงาน
เป็นสาเหตุที่ท่าให้พนักงานมีความสุขในการท่างานส่งผลให้
พนักงานท่างานอย่างเต็มก่าลังทั้งก่าลังกายและก่าลังใจอัน
จะท่าใหอ้งค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนไปได้ในอนาคต 

2) องค์กรธุรกิจ โดยเฉพาะผู้ประกอบการหรือ       
ผู้บริหารในองค์กรโดยเฉพาะส่วนงานที่ เกี่ ยวข้องกับ        
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่่า
สามารถน่าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางการพัฒนากลยุทธ์  
ด้ านการบริห ารจั ดการท รัพ ยากรมนุ ษ ย์  ก ารสร้ า ง            
ความพึงพอใจในงานให้กับพนักงานในองค์กรผ่านกิจกรรม
การฝึกอบรมพัฒนาเพื่อสร้างความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการท่างานภายในองค์กรและเพื่อสร้าง    
ความผูกพันให้เกิดขึ้นระหว่างองค์กรกับพนักงานอันเป็นบ่อ
เกิดแห่งความทุ่มเทและอุทิศตนอย่างเต็มที่ ในการท่างาน
เพื่อใหอ้งค์กรสามารถเติบโตไปพร้อมกับพนักงานขององค์กร 
และยังช่วยลดต้นทุนในการสรรหาคัดเลือกเพื่อรับพนักงาน
ใหม่ได้อีกด้วย 
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