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ค ำน ำ 

 การจดัประชมุวิชาการระดบัชาติครัง้ท่ี 2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ในครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพ่ือ

เป็นเวทีให้นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ในหลากหลายสาขาวิชา ได้ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ 

ประสบการณ์ และงานวิจยั โดยร่วมน าเสนอบทความวิชาการ ผลงานวิจยั และสิ่งประดิษฐ์ เพ่ือเป็นรากฐานของการพฒันา

อย่างยัง่ยืน  

 คณะกรรมการด าเนินการจัดประชุมวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ คณะกรรมการด าเนินงาน 

ผู้ เข้าร่วมประชมุ รวมทัง้ผู้ ให้การสนบัสนนุทกุท่าน ท่ีมีสว่นร่วมท าให้การจดัประชมุวิชาการในครัง้นีป้ระสบผลส าเร็จ 

 

 คณะกรรมการด าเนินงาน 
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สำรจำกรองอธิกำรบดี วทิยำเขตศรีรำชำ 

 ในนามของมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตศรีราชา ได้ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 

สถาบันคลังสมองของชาติ (KNIT) ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA และ สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์  ได้ร่วมกนัจดัการประชุมทางวิชาการ 

ครัง้ท่ี 2 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี 2560 ในวนัท่ี 31 สิงหาคม ถึง 1 กนัยายน พ.ศ. 2560  ใน

ครัง้นี ้ภายใต้แนวคิดของการประชมุครัง้นีค้ือ “Innovation and Creativity for Thailand 4.0”  

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร. ก่อโชค จนัทวรางกรู 

               รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา 
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หวัข้อในกำรประชุม 

1. เทคโนโลยีดจิติอลส ำหรับประเทศไทย 4.0 (Digital Technology for Thailand 4.0) 
ดิจิทอล, อินเตอร์เน็ตออฟธิงส์, ปัญญาประดิษฐ์ (Digital, IoT, AI) 
ซอฟแวร์แบบฝังตวั (Embedded Software) 
ธุรกิจซอฟแวร์ (Enterprise Software) 
สารสนเทศดิจิตอล (Digital Content) 
พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์ (E-Commerce) 
การประมวลผลเป็นกลุม่เมฆ (Cloud Computing) 
เมืองอจัฉริยะ (Smart City) 

2. อำหำรและเกษตรกรรม (Food and Agriculture) 
อาหาร (Food) 
เกษตรกรรม (Agriculture) 
เทคโนโลยีชีวภาพ (Bio-technology) 

3. เทคโนโลยี (Technology) 
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronics) 
วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotics) 
ชีวการแพทย์ (Bio-Medical) 
การเกษตรอจัฉริยะ (Smart Farming) 
ยานยนต์ (Automotive) 
เทคโนโลยีทางอากาศ (Aviation) 
เทคโนโลยีทางทะเล (Marine) 

4. ธุรกจิอัจฉริยะ (Smart Business) 
   การท่องเท่ียวและการบริการอจัฉริยะ (Smart Tourism and Hospitality) 

ธุรกิจและการเงินอจัฉริยะ (Smart Business and Finance) 
วิสาหกิจขนาดย่อมอจัฉริยะ (Smart SME)  
เศรษฐศาสตร์อจัฉริยะ (Smart Economics) 

5. อื่นๆ (Others) 
   วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยกุต์ (Science and Engineering) 

  มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (Humanities and Social Science) 
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คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

ที่ปรึกษำกติตมิศักดิ์ 

ดร. กฤษณพงศ์ กีรติกร     นายกสภามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

รองศาสตราจารย์ ดร. ก่อโชค จนัทรวรางกรู   รองอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา  

รองศาสตราจารย์ ดร. สรีิ ชยัเสรี    รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั  

รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชยั สวุรรณสิชณน์   ผู้อ านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา   

       แห่งมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ พลเรือโทนิรุทธ์ หงส์ประสิทธ์ิ  คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศภุชาติ สขุารมณ์   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

อาจารย์เติมศกัด์ิ สขุวิบลูย์     คณบดีคณะวิทยาการจดัการ  

อาจารย์ ดร. สมจิตต์ ปาละกาศ    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุทัรชยั ชมพนัธุ์   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา  

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สภุทัร พฒัน์วิชยัโชติ   คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา   
อาจารย์ ดร. อมุารินทร์ แสงพานิช     คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปัญญา แขน า้แก้ว   คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
อาจารย์เกวลิน มะลิ      คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 
อาจารย์ ดร. ศภุวฒัน์ ชยัเกษม    คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมบรูณ์ สารพดั   คณะวิทยาการจดัการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรธิกา พงังา    คณะวิทยาการจดัการ 
นางสาวจิรารักษณ์ เปรมสมบตัิ    ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา 
นางสาวณิชาภทัร คุ้มสขุ     คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา    
นายกิตติศกัด์ิ อ่ิมสดุ     ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา    
นางมณฑาทิพย์ วงษ์สิงห์     ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา    
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นางสาวประนอม อมัภวนั     ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา    
นายวรินทร ศรีนวล     ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา   
นางสาวจินตนา อินตรา     ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา    
นางสาวชนิกานต์ อรรถวิเชียร    ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา    
นางสาวพรพิมล ปานประเสริฐแสง    ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา   
นายสริุยนั สอ่งประทีป     ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา    
นายสวิุชา เทศมาสา     ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา    
นายสมบตัิ สวา่งวงศ์     ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา    
นายศรีชล ภิรมย์ลาภ     ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา    
นางสาวศิรินนัท์ ป่ินทองค า     ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา    
นางสาวพชัราภรณ์ แป้งหอม    ส านกังานวิทยาเขตศรีราชา 
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ผู้ทรงคุณวุฒใินกำรพจิำรณำบทควำม 

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ศ. อมัพิกา ไกรฤทธ์ิ ศ.ดร. งามผ่อง คงคาทิพย์ 
รศ.ดร. เกียรติยทุธ กวีญาณ รศ.ดร. โสมสกาว เพชรานนท์ 

รศ.ดร. เกียรตทิวี ชวูงศ์โกมล รศ.ดร. ตลุวิทย์ สถาปนจารุ 
รศ.ดร. สรุวิช วรรณไกรโรจน์ รศ.ดร. ฐิติวรรณ ศรีเจริญ 
ผศ.ดร. วราภา มหากาญจนกลุ ผศ.ดร. นิรันดร ทพัไชย 
ผศ.ดร. สมภพ จรุงธรรมโชติ ผศ.ดร. ยอดชาย เตียเป่ิน 
ผศ.ดร. หฤทยั น าประเสริฐชยั ผศ.ดร. กนัตภณ คหูาพฒันกลุ 

ผศ.ดร. ณฐัศกัด์ิ บญุมี ผศ.ดร. โชติกา หยกทองวฒันา 
ผศ.ดร. ราตรี วงศ์ปัญญา ผศ.ดร. ณฐันนัท์ ต.เทียนประเสริฐ 
ผศ.ดร. กนัย์ สุน่ย่ีขนั ผศ.ดร. ประชมุพร คงเสรี 
ผศ.ดร. ศศิมนสั อณุจกัร์ ผศ.ดร. ทรงพร หาญสนัต ิ
ผศ.ดร. วฒิุพงศ์ อาจริยอาจอง ผศ.ดร. สมบรูณ์ สาระพดั 
ผศ.ดร. วรรณสวสัด์ิ รัฐพิทกัษ์สนัติ ผศ.ดร. ไพโรจน์ ทองประศรี 
ผศ.ดร. นาตยา คล้ายเรือง ผศ.ดร. ชยัวฒัน์ นุ่มทอง 
ผศ.ดร. ประวิทย์ ชมุช ู ผศ.ดร. ศิริรัตน์ ชตุิชเูดช 
ผศ.ดร. รจนา ประไพนพ ผศ.ดร. สภุทัรชยั ชมพนัธุ์ 
ผศ.ดร. สภุทัร พฒัน์วิชยัโชติ ผศ.ดร. ศิริชยั วฒันาโสภณ 
ผศ.ดร. ปัญญา แขน า้แก้ว ผศ.ดร. ฐิติมา ไชยะกลุ 
ผศ.ดร. จฑุามาศ ทวีไพบลูย์วงษ์ ผศ.ดร. สถาพร เชือ้เพ็ง 
ผศ.ดร. ฐิติกร พตันพิบลู ผศ.ดร. สมพล สกลุหลง 
ผศ.ดร. นฎัฐวิกา จนัทร์ศรี ผศ.ดร. อคัวรรณ์ แสงวิภาค 
ผศ.ดร. ศภุชาติ สขุารมณ์ ผศ.ดร. พรพรหม พรหมเพศ 
ผศ.ดร. เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจนัท์ อ.ดร. สทุศันา ณ พทัลงุ 
อ.ดร. ชาตินกัรบ แสงสวา่ง อ.ดร. กิติยา ทศันะบรรจง 
อ.ดร. ศิริวรรณ ไชยสรูยกานต์ อ.ดร. เชฎฐา ช านาญหลอ่ 
อ.ดร. เพ็ญสดุา พนัฤทธ์ิด า อ.ดร. ปารเมศ ก าแหงฤทธิรงค์ 
อ.ดร. สืบสกลุ ครุุรัตน์ อ.ดร. กิตติพงษ์ เยาวาจา 
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อ.ดร. พชัรา ศรีพระบ ุ อ.ดร. ศภุาภาส ค าโตนด 
อ.ดร. อมุารินทร์ แสงพานิช อ.ดร. อนนัต์ บรรหารสกลุ 
อ.ดร. วศะพร จนัทร์พฒุ อ.ดร. ยอดมนี เทพานนท์ 
อ.ดร. พลวฒัน์ เลิศกลุวฒัน์ อ.ดร. สธุาวลัย์ พฤกษ์อ าไพ 
อ.ดร. ศภุชาต เอ่ียมรัตนกลู อ.ดร. สชุาดา เจียมสกลุ 
อ.ดร. ประพิมพรรณ ลิ่มสวุรรณ อ.ดร. พิทวสั เอือ้สงัคมเศรษฐ์ 
อ.ดร. สนีุย์รัตน์ วฒิุจินดานนท์ อ.ดร. วรญา เน่ืองมจัฉา 
อ.ดร. กลุนาถ ทองขาว อ.ดร. นรารัก บญุญานาม 
อ.ดร. ณฐัพล จนัทร์พาณิชย์ อ.ดร. ดาราพร ผสุิงห์ 
อ.ดร. วรยศ  ละม้ายศรี อ.ดร. ศรันยา คณุะดิลก 
อ.ดร. พงศกร บ ารุงไทย อ.ดร. กฤษณนัท์ มะลิทอง 
อ.ดร. ศิรินชุ อินละคร อ.ดร. ทศัไนย จารุวฒันพนัธ์ 
อ.ดร. อารยา อาจเจริญ เทียนหอม อ.ดร. เยาวภา หลอ่เจริญผล 
อ.ดร. สดุาทิพย์ แซต่ัน้ อ.ดร. เจนจิรา ดวงจิต 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ผศ.ดร. ชนตัต์ รัตนสมุาวงศ์  

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
ผศ.ดร. ณพล อยู่บรรพต ผศ.ดร. กมัปนาท เทียนน้อย 
อ.ดร. ธวชัชยั วงศ์ช่าง ดร. กมลนทัธ์ มีถาวร 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
รศ.ดร. สธุญัญา พรหมสมบรูณ์ ผศ.ดร. วรรณภา ทาบโลกา 
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การสืบค้นภาพลวดลายด้วยลายภาพโดยรวมและสัมประสิทธ์ิฟูเรีย 

Texture Image Retrieval using Global Textural Pattern and Fourier Coefficient 
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บทคัดย่อ   
 งานวิจัยนีศ้ึกษาเก่ียวกับการสืบค้นข้อมูลรูปภาพดิจิทัลที่พืน้ท่ีส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยลวดลาย โดยใช้
เนือ้หาลวดลายโดยรวมของภาพมาน าเสนอคุณลักษณะเด่นในโดเมนของความถ่ี ทางทีมวิจัยได้ตัง้สมมติฐานว่า 
การสืบค้นเฉพาะรูปภาพท่ีประกอบไปด้วยลวดลายเป็นส่วนใหญ่นัน้ ถ้ากระท าในโดเมนของความถ่ีแล้ว จะสามารถ
ท างานได้เช่นเดียวกับการกระท าในโดเมนเชิงพืน้ท่ี เน่ืองจากการแปลงข้อมูลจากโดเมนเชิงพืน้ท่ีไปยังโดเมนเชิง
ความถ่ีนัน้ การท างานจะสกดัเอาเฉพาะส่วนท่ีมีลวดลาย หรือ ความถ่ีของภาพท่ีเกิดขึน้เท่านัน้ จงึท าให้ได้รับข้อมลูท่ี
มีคุณค่าและสามารถน าเสนออตัลกัษณ์ของภาพได้ดีเช่นเดียวกันกับโดเมนเชิงพืน้ท่ี ในงานวิจัยชิน้นี ้ทีมผู้ วิจัยได้
ออกแบบให้ใช้ภาพรวมของลวดลายในการน าเสนอฟีเจอร์ และใช้การแปลงฟูเรียแบบเร็วเพ่ือหาค่าสมัประสิทธ์ิฟูเรีย
ของภาพ และใช้ค่าเหล่านัน้แทนฟีเจอร์เวคเตอร์ของแต่ละภาพ จากนัน้ใช้การวัดระยะแบบยูคลิดเพ่ือหาความ
คล้ายคลึงระหว่างภาพท่ีใช้สอบถามและภาพแม่แบบ จากนัน้ ผลของการสืบค้นรูปภาพถูกวดัประสิทธิภาพโดยใช้
คา่พรีซิชัน่และรีคอล ซึง่ผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่ การแปลงข้อมลูภาพให้อยู่ในโดเมนของความถ่ีเพ่ือการสืบค้น
นัน้ ให้ผลการสืบค้นในระดับท่ียอมรับได้และสามารถน าไปใช้ได้จริงตามบริบทและความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อม   
 

ABSTRACT 
 This research aims to study in texture image retrieval by using its global texture, and 
represent in frequency domain as a feature vector. We establish the assumption that, representing 
texture image characteristic in frequency domain is able to work as spatial domain. The supporting 
reason is, only occurrence of pattern will be extracted and transformed into frequency domain. 
Therefore, feature vector will contain only valuable information, can represent its textural significant 
efficiently. In this work, we decide to transform global texture of particular image using Fast Fourier 
Transform (FFT) in order to find its Fourier Coefficients, and represent them as a feature vectors. 
Euclidean distance is applied to measure the similarity among queried image and template. Finally, 
we evaluate feature performance by using Precision and Recall. The experimental result shows that, 
working with frequency domain in texture image retrieval also give result in the same league as 
spatial domain, and can be used practically upon the suitable context. 
 

Keywords: Texture Image, FFT, DFT 
*Corresponding author; e-mail address: kanokwan_kh@kpru.ac.th  
1Department of Computer Technology, Faculty of Industrial Technology, Kamphaeng Phet Rajabhat University, 
Kamphaeng Phet  62000 
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ค าน า  
ในปัจจุบัน จ านวนข้อมูลภาพในโลกแห่งดิจิทัลนัน้ได้มีการขยายจ านวนเพ่ิมมากขึน้อย่างรวดเร็วอัน

เน่ืองมาจากอรรถประโยชน์ในหลายๆ แง่มมุ ภาพดิจิทลันัน้ ถูกน าไปใช้งานในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
การศึกษา ด้านการแพทย์ ด้านการท่องเท่ียว ด้านเกษตรกรรม และด้านอื่นๆ (S. M. H. Khan et al., 2012) ท่ี
มิได้กล่าวถึง ซึ่งในบรรดาภาพดิจิทัลเหล่านัน้  ก็ถูกแยกประเภทเพ่ือให้ง่ายต่อการจัดการในอนาคตอัน
เน่ืองมาจากจ านวนอนัมหาศาล  ซึ่งในปัจจุบันภาพดิจิทัลนัน้ ยังถูกจัดหมวดหมู่และแบ่งประเภทในตวัมนัเอง 
อาทิเช่น ภาพบุคคล ภาพยานพาหนะ ภาพวิว ภาพทะเล ภาพท้องฟ้า ซึ่งหนึ่งในนัน้ก็คือภาพท่ีเต็มไปด้วย
ลวดลาย หรือ (Texture Image) นอกเหนือจากนัน้ การจดัการกบัภาพดิจิทลัอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์
และความสะดวกสบายในการสืบค้นข้อมลูภาพดิจิทลัยงัคงถกูน ามาเป็นประเดน็ในการวิจยัอย่างตอ่เน่ือง หนึ่งใน
ระบบการจัดการภาพเหล่านัน้คือระบบสืบค้นภาพบนพืน้ฐานของเนือ้หาภาพ (Content-based Image 
Retrieval System) หรือ CBIR นัน่เอง 

ระบบ CBIR เป็นระบบสืบค้นรูปภาพโดยใช้รูปภาพเป็นข้อมูลสอบถาม (Query) และใช้เนือ้หาหรือ
องค์ประกอบภายในภาพนัน้ๆ มาแสดงอตัลกัษณ์หรือลกัษณะเด่นของภาพ ซึ่งถูกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฟีเจอร์ 
(Feature)  ในปัจจุบันระบบสืบค้นรูปภาพมีอยู่หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะแตกต่างกันไปตามความ
แตกต่างของฟีเจอร์ท่ีน าเสนอ หรือโมเดลท่ีใช้ในการจบัค่าภาพท่ีคล้ายคลงึกนั โดยปกติแล้ว การน าเสนอฟีเจอร์
ของระบบ CBIR นัน้ สามารถน าเสนอได้ใน 2 โดเมนหลกัใหญ่ๆ ซึ่งคือ โดเมนเชิงพืน้ท่ี (Spatial Domain) และ
โดเมนความถ่ี (Frequency Domain) ส าหรับโดเมนเชิงพืน้ท่ีนัน้ เป็นการสกัดเอาลกัษณะเด่นของภาพท่ีอยู่ใน
ปริภูมิข้อมูลปกติ แกน ( , , )x y z  ซึ่งอาจจะเป็นความสว่างของสี (X. Y. Wang et al., 2011) ฮิสโทแกรมของ
ความสว่างเทา-ขาว (R.V. Arjunan et al., 2009) ลกัษณะลวดลายเฉพาะของภาพ หรือ ลกัษณะเฉพาะของวตัถุ
ในภาพนัน้ๆ มาน าเสนอเป็นฟีเจอร์ แต่ในทางโดเมนของความถ่ีนัน้ ภาพท่ีถูกพิจารณาจะถูกแปลงให้มาอยู่ใน
ปริภูมิข้อมลูของความถ่ี ซึ่งจะแตกต่างจากแบบแรกท่ีกล่าวถึง  ในงานวิจยัชิน้นี ้จะพูดถึงการน าเสนอฟีเจอร์อีก
รูปแบบหนึ่งท่ีมีความเหมาะสมกับภาพท่ีเต็มไปด้วยลวดลาย  โดยการสร้างฟีเจอร์จะน าลวดลายโดยรวมของ
ภาพลวดลายทัง้ภาพ มาแปลงให้อยู่ในโดเมนของความถ่ีด้วยอลักอริทึมการแปลงฟูเรียร์แบบเร็ว (Fast Fourier 
Transform) บนสมมติฐานท่ีวา่ การน าเสนอภาพด้วยฟีเจอร์ในโดเมนของความถ่ีนัน้ ยงัคงสามารถท าการสืบค้น
ข้อมลูรูปภาพได้เช่นกนั 

เนือ้หาโดยรวมของเอกสารสรุปการวิจัยครัง้นีป้ระกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ ส่วนแรกเป็นขัน้ตอนการ
ประมวลผลภาพก่อนจะน าไปใช้งาน (Pre-Processing) จากนัน้น าภาพท่ีได้จากการประมวลผลในขัน้ตอนแรกไป
สกดัฟีเจอร์ หรืออีกนยัหนึง่คือ น าไปแปลงข้อมลูให้อยู่ในโดเมนความถ่ีโดยใช้ลวดลายโดยรวมของภาพ (Feature 
Extraction) ซึง่จากขัน้ตอนท่ี 2 จะท าให้ได้สมัประสิทธ์ิฟูเรียร์ ซึง่แทนลกัษณะของลวดลายภาพเม่ืออยู่ในโดเมน
เชิงพืน้ท่ี จากนัน้ ขัน้ตอนท่ี 3 เป็นการวดัความคล้ายคลึงระหว่างภาพท่ีใช้สอบถาม กับภาพแท่งแบบท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูล โดยการทดลองจะเลือก 20 ภาพท่ีมีความคล้ายคลงึกนัมากท่ีสุดมาพิจารณาว่าเป็นประเภทเดียวกัน
หรือไม่ การวดัความคล้ายคลงึ เราเลือกใช้การวดัระยะทางแบบยูคลิด (Euclidean Distance)  มาเป็นเคร่ืองมือ
ในการวัด ขัน้ตอนสุดท้าย คือการประเมินประสิทธิภาพของฟีเจอร์ท่ีได้น าเสนอไปโดยการวัดค่าพรีซิชั่น 
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(Precision) และค่ารีคอล (Recall) ซึ่งจะท าให้เราทราบถึงประสิทธิภาพของฟีเจอร์เมื่อน ามาใช้ในการสืบค้น
ข้อมลูภาพ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ  

ในการทดลองนี ้ทีมผู้ วิจัยได้ใช้ซอฟต์แวร์แมทแลบเวอร์ชัน R2015a (MATLABR2015) เข้ามาช่วยใน
การเขียนโปรแกรมเพ่ือทดสอบการแปลงข้อมลูภาพให้อยู่ในรูปโดเมนความถ่ี และประเมินผลประสิทธิภาพการ
ค้นข้อมลูภาพ โดยรายละเอียดจะถกูกลา่วถงึในล าดบัถดัไป 

ขัน้ตอนการด าเนินการถกูแบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนหลกัซึง่ได้แก่ 
1. ขัน้ตอนการท าพรีโพรเซสซิ่ง (Pre-Processing) เป็นขัน้ตอนการเตรียมความพร้อมของภาพเพ่ือจะ

น าไปสกัดคุณลกัษณะเด่นออกมาจากภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย การแปลงภาพจากระบบสี RGB เป็น
ระบบภาพเทาขาว 

2. ขัน้ตอนการสกัดฟีเจอร์ (Feature Extraction) ขัน้ตอนนีจ้ะแปลงข้อมูลภาพโดยรวมจากโดเมนเชิง
พืน้ท่ีให้อยู่ในโดเมนของความถ่ี  ซึ่งข้อมูลของภาพในโดเมนของความถ่ี จะถูกน าเสนอในฐานะ
คณุลกัษณะเดน่ หรือ ฟีเจอร์ของภาพนัน้ๆ 

3. ขัน้ตอนการวัดความคล้ายคลึง (Similarity Measurement) การวดัความคล้ายเกิดขึน้ระหว่างภาพท่ี
ต้องการจะสืบค้น กบัภาพท่ีอยู่ในฐานข้อมูลทัง้หมด หรือเรียกว่า ภาพแม่แบบ โดยการวดัความคล้าย
นัน้จะใช้การวดัระยะทางแบบยูคลิด (Euclidean Distance) โดยค่าย่ิงน้อยเท่าใด หมายความว่า ภาพ
ย่ิงมีความคล้ายคลงึกนัมากเท่านัน้ 
 

ขัน้ตอนที่ 1 Pre-Processing 
โดยทัว่ไปแล้ว ภาพดิจิทลันัน้ สามารถนิยามให้อยู่ในรูปแบบของฟังก์ชนั 2 มิติ ( , )f x y  โดยท่ี x  และ 

y นัน้จะแทนพิกดัของภาพในโดเมนเชิงพืน้ท่ี คา่ในพิกดัใดๆ ของภาพนัน้แทนความเข้มแสงของภาพ (Intensity) 
ท่ีต าแหน่งนัน้ๆ และถ้าก าหนดให้ภาพ ( , )f x y มีขนาด m  แถวและ n  คอลมัน์ แล้ว พิกดัจดุก าเนิด (Origin) 
ของภาพจะอยู่ท่ีต าแหน่ง ( , ) (0,0)x y   ซึง่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปสมการได้ดงันี ้

 
(0,0) (0,1) (0, 1)

(1,0) (1,1) (1, 1)
( , )

( 1,0) ( 1,1) ( 1, 1)

f f f n

f f f n
f x y

f m f m f m n

 
 


 
 
 

    

 

 
แต่ละค่าในเมตริกซ์นัน้จะถูกเรียกว่า พิกเซล (Pixel) ซึ่งภาพดิจิทัลนัน้ แต่เดิมถูกน าเสนอในระบบสี 

RGB ซึง่จะประกอบไปด้วยระนาบ 3 ระนาบ ได้แก่ระนาบ แดง เขียว และ เหลือง โดยแต่ละระนาบนัน้ สามารถ
เขียนในรูปแบบฟังก์ชนั ( , ,1)f x y  , ( , , 2)f x y  และ ( , ,3)f x y  ตามล าดบั ซึง่ทกุๆระนาบ จะถกูน ามาแปลง
ให้อยู่ในรูปแบบระบบเทาขาว (Grey Scale) ด้วยสมการดงัตอ่ไปนี ้
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( , ) 0.21 ( , ,1) 0.72 ( , , 2) 0.07 ( , ,3)g x y f x y f x y f x y    
ซึง่คา่ท่ีได้จากการแปลงระบบสีให้อยู่ในระบบเทาขาวนัน้ จะมีคา่ความสวา่งท่ีเป็นไปได้ของแตล่ะพิกเซล

ทัง้หมด 256 คา่ หรือแทนด้วย 0-255 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 Conversion from RGB color to Grey-Scale 
 

ขัน้ตอนที่ 2 Feature Extraction 
ขัน้ตอนการสกดัฟีเจอร์จะใช้ลวดลายโดยรวมของภาพ (Global Texture) ในโดเมนเชิงพืน้ท่ีมาแปลงให้

อยู่ในโดเมนความถ่ีโดยใช้การแปลงฟเูรียร์แบบรวดเร็ว (Fast Fourier Transform) ซึง่ผลลพัธ์ท่ีได้จากการแปลงฟู
เรียร์ จะได้สัมประสิทธ์ิฟูเรียซึ่งใช้แทนคุณลักษณะของภาพในโดแมนความถ่ี (Discrete Fourier Transform : 
DFT) วิธีการแปลงฟเูรียร์แบบรวดเร็ว สามารถท าได้ตามสมการดงัตอ่ไปนี ้
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  โดยท่ี i  เป็นจ านวนจินตภาพ และ X  เป็นภาพท่ี
ต้องการน ามาแปลง m  และ n  คือจ านวนแถวและคอลมัน์ตามล าดบั 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Example of texture image and its DFT 
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ขัน้ตอนที่ 3 Similarity Measurement 
การวดัระยะห่างระหวา่งฟีเจอร์เวคเตอร์ด้วยวิธีการแบบยูคลิดเป็นอีกหนึง่วิธีท่ีมีความนิยมเป็นอย่างมาก

อนัเน่ืองมาจากความง่ายในการค านวณ (L. Wang et al., 2005) ดงันัน้ จึงถูกน ามาใช้ในขัน้ตอนการวดัความ
คล้ายคลึงของการวิจัยครัง้นี ้ซึ่งการท างาน จะก าหนดให้ Q  เป็นเซ็ตฟีเจอร์เวคเตอร์ของภาพท่ีต้องการสืบค้น 
แ ล ะ ใ ห้  P  เป็ น เซ็ ต ข อ งภ าพ แม่ แ บ บ ใน ฐ าน ข้ อ มู ล  ซึ่ ง ก า ห น ด ใ ห้  

1 2 3{ , , }nQ q q q q  แ ล ะ 

1 2 3{ , , }nP p p p p  
 
 
 

โดยท่ี ( , )d p q นัน้มีค่าเท่ากบั ( , )d q p ซึง่คือระยะห่างระหว่างฟีเจอร์เวคเตอร์ใดๆ ของเซ็ตการสืบค้น 
กบัเซ็ตแม่แบบ ส่วน 

ip  และ 
iq  คือค่า ณ ต าแหน่งท่ี thi ของแต่ละเวคเตอร์ เมื่อการวดัระยะห่างของเวคเตอร์

สิน้สดุแล้ว จากนัน้ จะเลือกระยะห่างท่ีน้อยท่ีสดุ 20 ล าดบัแรก ระหวา่งเวคเตอร์ 
iq กบัเวคเตอร์ใดๆใน Q   ซึง่จะ

น ามาค านวณหาประสิทธิภาพการท างานของฟีเจอร์ตอ่ไป 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การวัดประสิทธิภาพของโมเดลหรือฟีเจอร์ของระบบการสืบค้นข้อมูลภาพโดยทั่วไปจะกล่าวถึงการ

วิเคราะห์ข้อมลูที่ถูกค้นขึน้มาจากฐานข้อมลูวา่มีความสมัพนัธ์กบัภาพท่ีใช้สอบถามหรือไม่ ซึง่โดยทัว่ไปแล้วจะใช้
การวิเคราะห์คา่รีคอลกบั พรีซิชั่น (H. Muller et al., 2003)  โดยค่ารีคอล เป็นการวดัความสามารถในการสืบค้น
ภาพท่ีอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับภาพสอบถามเปรียบเทียบกับภาพประเภทเดียวกับภาพสอบถามทัง้หมดใน
ฐานข้อมลู สว่นค่าพรีซิซัน่ เป็นการวดัความแม่นย าในการสืบค้นภาพ โดยพิจารณาจากจ านวนภาพท่ีอยู่ในกลุ่ม
เดียวกนักบัภาพสอบถามท่ีสืบค้นได้ทัง้หมด ตามสมการดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
  

จากสมการหาค่าพรีซิชัน่และรีคอลนัน้ 
rR  แทนจ านวนภาพท่ีเก่ียวข้องกบัภาพสอบถามทัง้หมดท่ีถกูดงึ

ขึน้มา 
rT  คือจ านวนภาพท่ีเก่ียวข้องกบัภาพสอบถามทัง้หมดในฐานข้อมลู และ 

tT  คือจ านวนภาพท่ีคล้ายคลึง
มากท่ีสดุ 20 ภาพท่ีถกูระบบสืบค้น  

การทดลองในครัง้นีไ้ด้ท าการทดลองกับชุดข้อมูลจากฐานข้อมูล KTH-TIPS (Mario Fritz, 2004) และ 
KTH-TIPS2 (P. Mallikarjuna et al., 2009) โดยในชุดข้อมูลนัน้ประกอบไปด้วยรูปภาพลวดลายทัง้หมด 10 
ประเภท โดยแต่ละประเภทนัน้จะมีลวดลายท่ีแตกต่างกันออกไปในระดับท่ีสายตามนุษย์ยากท่ีจะแยกความ
แตกต่าง ภาพแต่ละภาพนัน้มีขนาด 200*200  พิกเซล มีรูปแบบไฟล์ .png และจ านวนภาพท่ีสอดคล้องมาก
ท่ีสดุ 20 ล าดบัแรกถกูน ามาประเมินประสิทธิภาพของฟีเจอร์  
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Table 1   Retrieval Performance of DFT 

Class 
DFT 

Precision Recall 
aluminium foil 0.05 0.11 
brown bread 0.1 0.22 
corduroy 0.2 0.44 
cotton 0.1 0.22 
cracker 0.05 0.11 
linen 0.15 0.33 
orange peel 0.3 0.67 
sandpaper 0.15 0.33 
sponge 0.1 0.22 
styrofoam 0.15 0.33 

average 0.135 0.30 
 

ผลการวดัประสิทธิภาพแสดงให้เห็นวา่ การน าเสนอฟีเจอร์ในโดเมนความถ่ีโดยใช้การแปลงฟเูรียร์นัน้ให้
ค่าเฉลี่ยพรีซิชั่นอยู่ท่ี 0.135 และค่าเฉลี่ยรีคอลอยู่ท่ี 0.30 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ท่ีระบบสืบค้นข้อมูลรูปภาพด้วยข้อมูล
ทัว่ไปท าได้ (Somnugpong and Khiewwan, 2016) ซึ่งความผิดพลาดในการสืบค้นส่วนใหญ่เกิดจากภาพบาง
ประเภทมีลวดลายท่ีคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก จึงอาจท าให้การแปลงโดเมนความถ่ีแบบตรงไปต รงมานัน้
ออกมาได้ไม่ดีเท่าท่ีควรเมื่อเทียบกับการน าเสนอฟีเจอร์บางวิธีในโดเมนเชิงพืน้ท่ี ทัง้นี  ้การเพ่ิมขัน้ตอนการ
ปรับปรุงคณุภาพของภาพเข้าไปท่ีขัน้ตอน Pre-Processing อาจท าให้ลวดลายของภาพชดัเจนขึน้ และส่งผลท า
ให้ฟีเจอร์ในโดเมนความถ่ีมีลกัษณะเด่นชัดเจนขึน้อีกด้วย ภาพด้านล่างเป็นตวัอย่างความแตกต่างของข้อมูล
ตวัอย่างท่ีน ามาใช้ในการทดลองครัง้นี ้
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Figure 3 The example of retrieval result by using DFT feature with three relevant retrieved (a,b,c) and 
five irrelevant (d,e,f,g,h) 

สรุป  
การสืบค้นข้อมลูภาพลวดลายโดยใช้ภาพรวมของลวดลายและการแปลงให้อยู่ในโดเมนความถ่ีด้วยการ

แปลงฟูเรียร์นัน้ สามารถสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังคงมีข้อจ ากัดบางประการกับรูปภาพท่ีมีลวดลาย
ซับซ้อนเป็นจ านวนมาก ซึ่งปัญหาท่ีเกิดขึน้เกิดจากสัญญาณรบกวนบางอย่างในภาพท่ีมี ความซับซ้อนของ
ลวดลาย จากปัญหาท่ีกลา่วมา อาจต้องมีการเพ่ิมขึน้ตอนการปรับปรุงภาพเพ่ือให้ภาพมีประสิทธิภาพดีขึน้ซึง่จะ
เป็นข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจยัในครัง้ตอ่ไป 
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Design of data view to develop multidimensional reporting system of  
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บทคัดย่อ 
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ของ

ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) น ามาใช้งานในการบริหารจดัการข้อมลูงานวิจยัและงบประมาณวิจยั
ของหน่วยงานภาครัฐและแหล่งทุนของหน่วยงานต่าง ๆ แต่ทาง วช. ยังขาดเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
จ านวนมากในระบบ NRMS ให้ได้ทันเวลาและน าเสนอข้อมูลในหลากหลายมิติท่ีตรงตามความต้องการใช้
ประโยชน์ของผู้ใช้ เพ่ือน าเสนอรัฐบาลหรือหน่วยงานนโยบายส าหรับใช้ในการตดัสินใจเชิงนโยบาย บทความนีจ้ึง
น าเสนอการออกแบบมมุมองข้อมลู โดยการใช้ Microsoft SQL Server 2012 และการก าหนดมิติของข้อมลูโดย
การใช้โปรแกรมทาโบล (Tableau) ซึ่งเป็นโปรแกรมทางด้านระบบธุรกิจอจัฉริยะ (Business Intelligence : BI)  
เพ่ือใช้ในการพฒันาระบบรายงานหลายมิติเพ่ือสนบัสนนุการตดัสินใจเชิงนโยบาย ของ วช. ตอ่ไป 

 
ABSTRACT 

National Research Council of Thailand (NRCT)  uses National Research Management System 
(NRMS)  for the management of research data and research budgets of government agencies and 
funding agencies.  However, because of NRMS has a lot of data and NRCT required information in 
various dimensions for present the information to the authorities or policy recommendations to the 
government.  Support for policy decisions quickly.  But there is also a lack of tools to analyze large 
amounts of data on a timely basis. This article is presented designing a data view using Microsoft SQL 
Server 2012 and define the dimensioning data using Tableau, a Business Intelligence (BI) program for 
development multidimensional reporting system to support policy decisions of the next. 

 
 
 
 

Key Words: NRMS, Business Intelligence, Dashboard, Tableau 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) มีระบบบริหารจดัการงานวิจยัแห่งชาติ (National Research 

Management System : NRMS) เพ่ือบริหารจดัการข้อมลูงานวิจยัและงบประมาณวิจยัของหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานแหล่งทุน เน่ืองจากข้อมลูในระบบ NRMS มีจ านวนมาก และ วช. จ าเป็นต้องใช้ข้อมลูในหลากหลายมิติ 
เพ่ือน าเสนอรัฐบาลหรือหน่วยงานนโยบายส าหรับใช้ในการตดัสินใจเชิงนโยบาย จงึจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความ
ต้องการใช้งานข้อมูลวิจยัของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร วช. พร้อมทัง้น าข้อมลูจากระบบ NRMS มาจัดท าเป็นระบบ
รายงานในรูปแบบต่าง ๆ  แต่ในปัจจุบนั วช. ยงัไม่มีเคร่ืองมือท่ีจะวิเคราะห์ข้อมลูจ านวนมากได้ทนัเวลาตามความ
ต้องการใช้ประโยชน์ ดงันัน้ งานวิจยันีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการใช้งานข้อมลูวิจยัของ วช. และ
ออกแบบมมุมองข้อมลู พร้อมทัง้ก าหนดมิติของข้อมลู ส าหรับใช้ในการพฒันาระบบรายงานหลายมิติเพ่ือสนบัสนุน
การตัดสินใจเชิงนโยบายของ วช. โดยการพัฒนาระบบรายงานจะใช้โปรแกรมทางด้านระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
(Business Intelligence : BI) เพ่ือจดัท ารายงานในรูปแบบของมมุมองตา่งๆ หลายมิติตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศกึษากระบวนการท างานของระบบ NRMS 
2. เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการใช้งานข้อมลูวิจยัของ วช. 
3. เพ่ือออกแบบมมุมองข้อมลูและก าหนดมิติส าหรับการพฒันาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติ 
  

แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1. ระบบธุรกิจอัฉริยะ (Business Intelligence) 

ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง (2556) กล่าวว่าระบบธุรกิจอฉัริยะ คือ เคร่ืองมือทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
ผู้ ใช้สามารถน าไปประมวลผล วิเคราะห์ ข้อมลูจ านวนมากท่ีมาจากแหลง่ข้อมลูหลายแหลง่ท่ีมีทัง้รูปแบบ โครงสร้าง
ข้อมลูที่มีความแตกตา่งกนั เพ่ือให้เป็นสารสนเทศในรูปแบบท่ีผู้ ใช้ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นเคร่ืองมือ
สนบัสนุน การบริหาร การตดัสินใจได้ทกุหน้าท่ีงาน การท างานของระบบธุรกิจอฉัริยะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
สว่นหลกั ดงันี ้คือ 

1.1 ชุดเคร่ืองมือในการคัดแยก (Extract) เปลี่ยนแปลง (Transform) และบรรจุ (Load) ในท่ีจัดเก็บ
เคร่ืองมือชุดนีเ้ป็นท่ีรู้จกักนัในช่ือท่ีเรียกว่าอีทีแอล (ETL) เคร่ืองมือชุดนีจ้ะช่วยท าหน้าท่ีคดัแยกข้อมลูเฉพาะท่ีผู้ ใช้
ต้องการจากทกุแหลง่ข้อมลูมารวมกนั โดยจะท าการท าความสะอาดข้อมลู (Data Cleansing) เพ่ือให้ข้อมลูมีความ
สม ่าเสมอ สอดคล้องกนัทัง้หมดก่อนจะน าบรรจลุงท่ีเก็บท่ีเรียกวา่คลงัข้อมลู (Data Warehouse) 

1.2 คลงัข้อมลู (Data Warehouse) เป็นท่ีจดัเก็บข้อมลูน ามาจากแหลง่ข้อมลูภายในองค์กร นัน่คือระบบ
สารสนเทศในระดับปฏิบัติการ แหล่งข้อมูลภายนอกท่ีผู้บริหารเห็นว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ในการท างานการ
ตดัสินใจของผู้บริหารและข้อมลูส่วนบคุคล (Personnel Data) ข้อมลูเหลา่นัน้จะถกูน ามาจดัเตรียมให้อยู่ในรูปแบบ
ท่ีพร้อมจะท างานเชิงวิเคราะห์ (Analytical Data) ตามท่ีผู้บริหารต้องการได้ คลงัข้อมลูจะเป็นฐานข้อมลูส าหรับการ
วิเคราะห์ด้วยชุดค าสัง่งานต่างๆ เช่น การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์หรือโอแลบ (On-Line Analytical 
Processing, OLAP) การท าเหมืองข้อมลู (Data Mining) และระบบสารสนเทศอื่น ๆ เป็นต้น  
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1.3 ชุดค าสัง่งานเพ่ือการวิเคราะห์  จะประกอบด้วยชุดค าสัง่งานหลายชุดค าสัง่ท่ีจะท าการวิเคราะห์ใน
ประเดน็ท่ีแตกตา่งหลากหลายกนัไปผู้ใช้จะเลือกชดุค าสัง่งานตามท่ีต้องการมาใช้ อนัได้แก่ 

(1) ชุดค าสัง่งานในการจัดท ารายงาน รวมถึงการน าเสนอรายงานจากการสอบถามท่ีไม่ได้มีการ
คาดการณ์ไว้ก่อน (Ad Hoc Query) รายงานท่ีน าเสนอมกัจะเป็นผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้การด าเนินงานต่าง ๆ 
ของหน่วยงาน หรือการติดตาม ค่าเป้าหมายของการด าเนินงานท่ีส าคญั การน าเสนอรายงานมกัจะอยู่ในรูปแบบ
ของกราฟเพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายผ่านแดชบอร์ดท่ีผู้ ใช้สามารถเข้าถงึผ่านหน้าเวบ็ไซต์ท่ีจดัท าไว้ 

(2) การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์หรือโอแลบ (Online Analytical Processing, OLAP) 
เป็นชุดค าสัง่งานท่ีช่วยให้ผู้ ใช้งานวิเคราะห์ข้อมลูท่ีมาจากคลงัข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีเกิดขึน้บ่อยจะเป็นการ
วิเคราะห์ข้อมลูหลายมิติ (Multidimensionality) เพ่ือช่วยให้ผู้ วิเคราะห์ได้มองเห็นข้อมลูในเชิงลกึในมิติต่าง ๆ เป็น
การเสริมความเข้าใจในสถานการณ์ให้มากขึน้ 

(3) การท าเหมืองข้อมูล (Data Miming) เป็นชุดค าสัง่งานท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือค้นหา
ความสมัพนัธ์ในระหวา่งข้อมลูที่ไมเ่คยมีการค้นพบมาก่อน หรือคาดการณ์กนัมาก่อน การได้ค้นพบสิ่งใหมก่่อนผู้อื่น
อาจจะสร้างความได้เปรียบในการแข่งขนั ผลการวิเคราะห์ท่ีน าเสนอจากการท าเหมืองข้อมลู เช่น การวิเคราะห์เพ่ือ
จดัประเภทลกูค้า การค้นหากลุม่ของลกูค้า การค้นหาลกัษณะหรือพฤติกรรมของลกูค้าในแตล่ะกลุม่ การพยากรณ์
พฤติกรรมของลกูค้าท่ีอาจจะพาไปสูก่ารกระท าท่ีไมด่ี เช่น การฉ้อโกงองค์กร เป็นต้น 
องค์ประกอบของระบบธุรกิจอฉัริยะ (Figure 1) 

 

Figure 1 Elements of Business Intelligence 

 
2. SQL Server 

พงศธร มหทัธนะสิน และนิเวศ จิระวิชิตชยั (2558) กลา่ววา่ Microsoft SQL Server 2012 คือแพลต็ฟอร์ม
ข้อมูลสารสนเทศและเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลแบบครบวงจรท่ีพร้อมส าหรับองค์กรขนาดใหญ่และเคร่ืองมือท่ีช่วยให้
บุคลากรได้ประโยชน์จากข้อมลูที่มีอย่างเตม็ท่ี ในขณะเดียวกนัก็มีเคร่ืองมือในการจดัการและการพฒันาซอฟต์แวร์
ท่ีช่วยให้เกิดการท างานกับคลงัข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านเคร่ืองมือ Extraction, Transformations, Load 
(ETL) และ Microsoft SQL Server Analysis Services ท่ีใช้ในการสร้าง Online Analytical Processing (OLAP) 
และ Cube 

SQL Server Database จะเก็บข้อมูลในรูปแบบของตาราง (table) และผู้ ใช้งานสามารถออกแบบและ
สร้างมุมมอง (View) ซึ่งเป็นโครงสร้างตารางท่ีจ าลองขึน้ตามท่ีผู้สร้างก าหนด SQL Statement โดย View จะไม่มี
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โครงสร้างหรือชนิดของข้อมูลเป็นของตวัเอง ในการเรียกใช้ View คือการ Query ข้อมูลตามค าสัง่ SQL ท่ีผู้สร้าง
ก าหนด นอกจากนี ้View ยังถูกน ามาใช้ในการก าหนดสิทธ์ิในการเรียกใช้ข้อมูล ซึ่งผู้สร้าง view สามารถก าหนด
รายการข้อมลูและเง่ือนไขข้อมลูให้ผู้ ใช้งานได้ใช้งานเฉพาะตามท่ีผู้สร้าง view ก าหนด 

3. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาต ิ(National Research Management System : NRMS)  
ส านกังานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2559) กล่าวว่าระบบ NRMS เป็นโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้งานผ่าน

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พัฒนาขึน้โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายองค์กรบริหาร
งานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) เพ่ือใช้ส าหรับบริหารจดัการงานวิจัยระหว่างนักวิจยั หน่วยงานภาครัฐ วช. หน่วยงาน
แหล่งทุน และส านักงบประมาณ ระบบ NRMS พัฒนาใน ปี พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลนักวิจัย 
(Researcher) ระบบประเมินข้อเสนอการวิจัย (Proposal assessment) ระบบด าเนินการและติดตามงานวิจัย 
(Ongoing & monitoring) และระบบประเมินผลงานวิจยั (Research evaluation) 
4. Tableau 

บริษัท m-focus (2559) กล่าวว่า Tableau เป็นโปรแกรมประยุกต์ด้านระบบธุรกิจอัฉริยะ (Business 
Intelligence) ท่ีช่วยธุรกิจองค์กรเดินหน้าได้อย่างมัน่คงและแข็งแรง ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมลูได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 3 แพลตฟอร์ม ดงันี ้คือ Tableau Desktop, Tableau Server และ Tableau 
Online 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

Marketa Horakova และ Hana Skalska (2013) ได้ศึกษาระบบธุรกิจอฉัริยะและการด าเนินงานส าหรับ
องค์กรขนาดเล็ก โดยพบว่าระบบธุรกิจอฉัริยะ ท าให้ผู้ ใช้งานมีสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสนับสนุน
กระบวนการยทุธวิธีและกลยทุธ์ทางธุรกิจได้ดีย่ิงขึน้ ซึง่เป็นการศกึษาโดยการจดัท าสรุปข้อมลูปัจจบุนั แนวโน้มและ
ลกัษณะของเคร่ืองมือระบบธุรกิจอฉัริยะในการแก้ปัญหาของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ตวัอย่างของการใช้
ระบบธุรกิจอฉัริยะในการด าเนินงานขององค์กรขนาดเลก็ แสดงให้เห็นว่า รูปแบบการวิเคราะห์ข้อมลูแบบหลายมิติ 
รวมทัง้โปรแกรมประยกุต์ท่ีเก่ียวข้อง สามารถออกแบบและใช้ในการด าเนินงานของบริษัทขนาดเลก็ได้ 

Supattanawaree Thipcharoen ( 2014(  กล่าวถึง ลกัษณะของอภิมหาข้อมลู องค์ประกอบในการวิเคราะห์
อภิมหาข้อมูล การใช้เคร่ืองมือหรือระบบธุรกิจอัจฉริยะท่ีใช้การวิเคระาห์อภิมหาข้อมูลเพ่ือสร้างโอกาสหรือ ข้อ
ได้เปรียบทางการแข่งขนัของผู้ประกอบการ จากกรณีศกึษาในด้านต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าอภิมหาข้อมลู สามารถมี
ประโยชน์ตอ่องค์กรในการตดัสินใจทางธุรกิจ โดยการใช้ระบบธุรกิจอจัฉริยะเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ข้อมลูทาง
ธุรกิจ 

พงศธร มหทัธนะสิน และนิเวศ จิระวิชิตชยั (2558) ได้พฒันาระบบคลงัข้อมลูเพ่ือวิเคราะห์การขายส าหรับ
การประปาส่วนภูมิภาคโดยใช้เทคนิคการประมวลผลในเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ของรายงานทางระบบธุรกิจอจัริยะ น าเข้าข้อมลูมาจากฐานข้อมลูระบบงานขายประจ าวนั ท าการสกดัและแปลงรูป
ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบคลังข้อมูล ระบบถูกออกแบบมาเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจเก่ียวกับการวางแผนการขาย
ส าหรับระดบัผู้บริหาร จากผลการประเมินผู้ ใช้งานระบบคลงัข้อมลูท่ีพฒันาขึน้ พบว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยการใช้
งานอยู่ในระดบัดี 
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วิธีด าเนินการวิจัย 

การศกึษาครัง้นีม้ีขัน้ตอนการท างานดงันี ้
1. การศึกษากระบวนการท างานของระบบ NRMS 

ศกึษากระบวนการท างานของระบบ NRMS โดยระบบ NRMS เป็นฐานข้อมลูการด าเนินงาน (Operational 
Database) ท่ีใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2012 ในการจดัการฐานข้อมลู ระบบ NRMS จดัเก็บข้อมลู อาทิ
เช่น ข้อมูลนักวิจัย ข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยท่ีได้รับงบประมาณให้ด าเนินการ  การน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ และการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เช่น การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ  การรายงาน
ความก้าวหน้า ผลประเมินของผู้ทรงคณุวฒิุ และสารสนเทศงานวิจยั เป็นต้น 
2. การวิเคราะห์ความต้องการใช้งานข้อมูลวิจัยของ วช. 

ส ารวจและรวบรวมข้อมลูความต้องการใช้งานข้อมลูวิจยัจากระบบ NRMS ของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหาร วช. 
ระหวา่งปี พ.ศ.  2557 – 2560 โดยส ารวจเอกสารตา่ง ๆ เช่น หนงัสือราชการ บนัทกึข้อความทางราชการ และระบบ
รับค าร้องขอรายงานออนไลน์ของ วช. รวมจ านวน 337 หัวข้อ จากนัน้วิเคราะห์และสรุปรูปแบบข้อมูลจากระบบ 
NRMS ท่ีผู้ ใช้งานต้องการ ดงันี ้

1) จ าแนกตามรูปแบบของข้อมูลหรือหน้ารายงาน เช่น ข้อมูลภาพรวมท่ีสรุปจ านวนโครงการและ
งบประมาณ (summary) ท่ีออกรายงานในลกัษณะของตวัเลขรวมจ านวน หรือข้อมลูตามรายละเอียด
โครงการ ท่ีออกรายงานในเชิงของการน าไปสงัเคราะห์ข้อมลูตอ่ 

2) จ าแนกตามมิติต่าง ๆ ตามฟิลด์ข้อมูลในระบบ เช่น จ าแนกตามปี แหล่งทุน กระทรวง  หน่วยงาน 
นโยบายและยทุธศาสตร์การวิจยั และประเดน็การวิจยั เป็นต้น  

3. การออกแบบมุมมองข้อมูลและก าหนดมิตสิ าหรับการพัฒนาระบบรายงานรูปแบบหลายมิต ิ
จากความต้องการของผู้ ใช้งาน พบว่าต้องการระบบรายงานท่ีข้อมูลเป็นปัจจุบันตลอดเวลา และรองรับ  

การน าเสนอได้หลายมิติ คือ รายงานเดียว แต่สามารถเลือกมุมมองการแสดงรายงานได้หลากหลายหัวข้อ เช่น 
เลือกแสดงรายงานตามปีงบประมาณ ตามหน่วยงาน และตามประเด็นการวิจยั เป็นต้น การศกึษาครัง้นีจ้งึเป็นการ
ออกแบบและสร้างมมุมองข้อมลู (view) จากระบบ NRMS โดยใช้โปรแกรม Microsoft SQL Server 2012  จากนัน้
เช่ือมตอ่มมุมองข้อมลูกบัโปรแกรมทาโบล เพ่ือก าหนดมิติของข้อมลู และคา่ท่ีใช้ในการค านวณ ส าหรับเตรียมความ
พร้อมในการพฒันาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติตอ่ไป 

การออกแบบและสร้างมุมมองข้อมูล จะต้องด าเนินการศึกษาพจนานุกรมข้อมูล (data dictionary) ของ
ระบบ NRMS ในส่วนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจะได้ทราบว่าข้อมลูท่ีต้องการอยู่ในตารางใดบ้าง และมีฟิลด์ใดเป็น primary 
key และ foreign key เพ่ือจะได้ใช้ในการเช่ือมต่อข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงต้องทราบว่าข้อมูลท่ีต้องการเป็น
ประเภทข้อมลู (data type) ใด เพราะจะต้องท าการแปลงรูปแบบข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบท่ีต้องการ ก่อนท่ีจะเช่ือมต่อ
กบั tableau desktop ทัง้นี ้ในการสร้างมมุมองข้อมลูจะท าการเปลี่ยนช่ือฟิลด์ให้เป็นภาษาไทย เพ่ือท่ีในการพฒันา
รายงาน จะได้แสดงข้อมลูเป็นภาษาไทย ตวัอย่างการออกแบบและสร้างมมุมองข้อมลู (Figure 2) 

เมื่ออกแบบมุมมองข้อมูลแล้วจะท าการเช่ือมต่อมุมมองข้อมูลกับโปรแกรม tableau desktop ท่ีสามารถ
เช่ือมต่อฐานข้อมลูได้หลากหลายช่องทาง เช่น Excel, SQL Server, Oracle และ Microsoft Analysis เป็นต้นโดย
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การพฒันาระบบรายงานรูปแบบหลายมิติจะต้องมีการก าหนดมิติของข้อมลู (dimensions) และค่าของข้อมลูท่ีใช้
ในการค านวณ (measure) ตวัอย่างข้อมลูหลายมิติ (Figure 3) 

 

 
Figure 2 Design and build view 
 

 
Figure 3 Multidimensional research data 

 
ผลการศึกษา 

จากการศกึษาความต้องการใช้งานข้อมลูวิจยัของ วช. พบวา่มีความต้องการข้อมลูเป็นปัจจุบนัตลอดเวลา  
โดยต้องการรายงานในลกัษณะของภาพรวมงานวิจัย จ าแนกตามมิติต่างๆ ดงันี ้ปี แหล่งทุน กระทรวง หน่วยงาน 
ด้านการวิจัย นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย กลุ่มงานวิจัย และประเด็นงานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงต้องการทราบ
สถานภาพนกัวิจยั โดยสามารถน าออกข้อมลูเป็นรายละเอียดโครงการได้ ดงันัน้ ในการออกแบบมุมมองข้อมูล จะ
แยกมมุมองข้อมลูตามแตล่ะประเภทของข้อมลู และวิธีการใช้งาน โดยหลกั ๆ จะแบ่งเป็น มมุมองข้อมลูโครงการวิจยั, 
มมุมองข้อมลูพืน้ท่ีด าเนินการวิจยั ซึง่จะน าไปพฒันารายงานในลกัษณะของแผนท่ี และมมุมองข้อมลูนกัวิจยั 
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Figure 4 Design and build view of research project 
 

 
Figure 5 Design and build view of research area. 

 
 
Figure 6 Design and build view of researcher 

การเช่ือมตอ่มมุมองข้อมลูกบัโปรแกรม tableau desktop จะต้องมีการก าหนดมิติของข้อมลู (dimensions) 
และค่าของข้อมูลท่ีใช้ในการค านวณ (measure) โดยการศึกษาครัง้นี ้ ค่าของข้อมูลท่ีใช้ในการค านวณ จะเป็น
งบประมาณท่ีเสนอขอ และงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร นอกนัน้จะเป็นมิติของข้อมูล โดยมีการก าหนดโครงสร้าง
ต้นไม้ (hierarchy) เพ่ือให้กราฟสามารถ drill down ข้อมูลได้ เช่น ข้อมูลกระทรวง สามารถ drill down ข้อมูล
หน่วยงานตอ่ได้ การสร้างคา่ตวัแปร parameter ส าหรับใช้ในกราฟ เช่น กราฟเรียงอนัดบัท่ีได้รับงบประมาณสงูท่ีสดุ 
โดยให้ผู้ ใช้งานระบุตัวเลขใน parameter ด้วยตนเอง เพ่ือระบุเลขจ านวนอันดับ  และการสร้างค่าค านวณ 
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(calculated field) เช่น ค่าความแตกต่างระหว่างงบประมาณท่ีเสนอขอและงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เป็นต้น             
โดยเป็นการใช้สตูรค านวณเหมือน Excel 

 

 
Figure 7 Defining dimensions and measures 

 

 
Figure 8 Defining hierarchy 

 
สรุป 

จากการออกแบบมุมมองข้อมูลและก าหนดมิติของข้อมูล จะท าให้สามารถพัฒนาระบบรายงานรูปแบบ
หลายมิติเพ่ือสนบัสนนุการตดัสินใจเชิงนโยบายของ วช. ท าให้เจ้าหน้าท่ี วช. มีรายงานท่ีพร้อมน าเสนอผู้บริหารได้
อย่างรวดเร็ว ผู้ ใช้งานสามารถดูรายงานและน าออกข้อมูลได้อย่างง่ายดายผ่านเค ร่ืองมือของโปรแกรม Tableau  
อีกทัง้ข้อมลูที่น าออกเป็นข้อมลูแบบทนัเหตกุารณ์ (real-time) อีกด้วย 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจยันีไ้ด้รับการอนเุคราะห์ข้อมลูจากส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 
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การตรวจจับขอบแผลเบาหวานชนิดปลายประสาทเส่ือมที่ฝ่าเท้า โดยวิธี Sobel Edge Detection 
ร่วมกับการกรองสีเขียวในภาพ 

Peripheral Neuropathy Diabetic Foot Ulcer by using Sobel Edge Detection and  
Green Filtering Image 

 
เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ,1* ปาริฉตัร เชือ้ชาติ1 และ กวินนา อบัดลุรอมาน1 

Penpun Chaihuadjaroen,1* Parichat Chueachat1 and Kawinna Abdulroman1 

 

บทคัดย่อ 
 แผลเบาหวานท่ีฝ่าเท้าชนิดปลายประสาทเสื่อม เป็นปัญหาท่ีพบมากในผู้ ป่วยเบาหวาน  โดยทัว่ไปแผล
ของผู้ ป่วยเบาหวานจะเป็นแผลเรือ้งรัง แผลจะหายช้า และมีโอกาสท่ีจะลกุลามไปจนกระทัง่ผู้ ป่วยต้องตดันิว้เท้า 
ตดัเท้าหรือตดัขา   การทราบลกัษณะแผลโดยการวิเคราะห์แบบอตัิโนมตัิจะช่วยให้รู้สถานะของโรค และติดตาม
การรักษาได้ง่ายขึน้ งานวิจัยชิน้นีเ้สนอการตรวจจับขอบแผลของผู้ ป่วยเบาหวานชนิดแผลปลายประสาทเสื่อม  
โดยน าวิธีการวิเคราะห์ขอบแผลจากภาพถ่ายโดยใช้ Canny Edge Detection มาประยุกต์ร่วมกับการใช้ 
Histogram Equalization และการกรองสีเขียวจากภาพแผล น าทัง้ 3 วิธีมารวมกันเพื่อให้การตรวจจบัขอบ
แผลได้ผลแม่นย ามากขึน้   เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษาได้ดีขึน้  
 

ABSTRACT 
 Peripheral Neuropathy Diabetic Foot Ulcer is easily to diagnose in diabetic patients.  Mostly 
diabetic ulcers are chronic and take time for recovery.  It is also causing the infected wound to spread 
and finally cause to amputation.  To acknowledge the type of ulcer by automatic analysis method will 
assist physician to consider the status of diabetic ulcer and easy to follow up.  This research is to 
establish software to detect the edge of Peripheral Neuropathy Diabetic Foot Ulcer.  The analysis is 
done by applied the ulcer’s edge image by Canny edge detection, Histogram Equalization and green 
filtering image of ulcer. These three methods will collect together to get the best result and accurate for 
ulcer’s edge detection. The objective is to support physician for a better diagnosis and planning for the 
benefit of patients to receive treatment. 
 
 
 
 
Keywords: Diabetic Foot Ulcer, Canny Edge Detection, Automatic Wound Edge Detection 
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ค าน า  
 โรคเบาหวานเป็นโรคเรือ้รังที่ไม่ติดต่อ พบบ่อยในประชากรสูงอายุ  ในประเทศไทยผู้ ป่วยโรค  
เบาหวาน มีแนวโน้มส ูงขึน้ตามอายุที่มากขึน้  เมื ่อจ าแนกตามกลุ่มอายุ 60 ปีขึน้ไป พบอตัราการป่วย 
1,060.49 ต่อประชากรแสนคน(ทัศนีย์, นิโรบลและพิศมยั, 2014) ผู้ ป่วยโรคเบาหวานมกัมีโรคแทรกซ้อน
หลายชนิด  โรคแผลเรือ้รังที่ฝ่าเท้าเป็นโรคหนึ่งที่พบได้บ่อย เนื่องจากผู้ ป่วยมีโอกาสเกิดแผลที่ฝ่าเท้าได้ง่าย  
เพราะโรคเบาหวานมีผลให้ระบบประสาทและหลอดเลือดส่วนปลายเสื่อม ท าให้การรับรู้บริเวณอวยัวะส่วน
ปลายเช่นเท้าลดลง ทัง้ในส่วนการรับรู้สมัผสั การสัน่สะเทือน แรงกด และการรับรู้ต าแหน่ง (หนึ่งฤทยั, 
อภิญญา และพรทิพย์, 2015) ประกอบกับการมีน า้ตาลในเลือดสูง เมื่อเกิดแผลแล้วจะหายช้า มีโอกาสท่ีแผล
จะลุกลามจนถูกตดันิว้เท้า ตดัเท้าหรือถูกตดัขาได้ โดยทั่วไปในประเทศไทยแพทย์ผู้ รักษาจะประเมินรอยโรค
จากพืน้ที่หน้าตดัของแผลโดยใช้วิธีแบบง่าย ท าโดยวดัแผลจากความกว้างและความยาว  หน่วยวดัเป็น
เซ็นติเมตร ดงัภาพที่ 1 จากนัน้น าผลท่ีได้มาคูณกันได้เป็นพืน้ท่ีของแผล แต่วิธีนีผ้ลท่ีได้จะท าให้ได้ขนาดแผล
ท่ีใหญ่เกินกว่าแผลจริงประมาณ25%(Majeske,1992 ; Goldman and Salcido, 2002) 

 
 

อย่างไรก็ตามวิธีการหาขอบแผลสามารถท าได้หลายวิธี ในประเทศไทย ได้มีงานวิจยัเร่ืองความตรงของวิธีการวดั
พืน้ท่ีหน้าตัดปากแผล(ท ัศนีย์, นิโรบลและพิศมยั , 2014) โดยใช้แผ่นใสวาดเส้นรอบรูปปากแผลร่วมกับ
ค านวณหาขนาดพืน้ ท่ีแผลจากแผ่นใสด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ Adobe Photoshop CS3 extended  
เปรียบเทียบกับใช้เคร่ืองวดัขนาดแผล Visitrak และโปรแกรม Image J ค านวณขนาดของแผล  ซึ่งวิธีนีใ้ห้ผลท่ี
ใกล้เคียงกบัขนาดแผลจริงมากกว่าการวดัแบบใช้ความกว้างคณูความยาว  แต่การใช้แผ่นใสทาบกบัแผลจะท า
ให้แผลต้องสัมผัสกับตัวแผ่นใสซึ่งการท าเช่นนีจ้ะต้องท าให้ปลอดเชือ้และไม่สะดวกในการท างาน Griffin et 
al(1993) เปรียบเทียบการน าภาพถ่ายแผลมาโหลดลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และลากเส้นด้วยเมาส์รอบแผล 
เปรียบเทียบกบัการใช้แผ่นใสทาบกบัแผลและลากเส้นรอบแผล  พบวา่ให้ความน่าเช่ือถือใกล้เคียงกนั  แตก่ารน า
ภาพถ่ายมาลากเส้นรอบแผลนัน้ถึงแม้ว่าจะไม่มีการสมัผสักบัแผล แต่วิธีการยุ่งยากเพราะต้องลากเส้นเอง  การ
ท าให้ computer ตรวจจับเส้นขอบแผลได้เองจะช่วยให้ท างานได้สะดวกขึน้ ในต่างประเทศมีการใช้เคร่ือง 3D 
Wound Scanner ซึ่งเป็นอุปกรณ์เฉพาะในการ scan ภาพในรูปแบบ 3 มิติ(Shaw and Bell, 2011)   ตวัเคร่ือง
ประกอบด้วย Flash, 3D Range camera, Texture Camera และ Stripe projector  ข้อดีคือสามารถหาขนาด

Figure 1 Wound measurement using a simple length and width 
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ของแผลได้ 3 มิติคือได้ทัง้ความกว้าง ความยาวและความลกึ  และไมส่มัผสักบัแผลท าให้ลดการติดเชือ้  แตวิ่ธีนีม้ี
ค่าใช้จ่ายสูง  ติดตัง้อุปกรณ์ยาก จะต้องน าภาพท่ีได้จากกล้องถ่ายภาพโหลดลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้
คอมพิวเตอร์สร้างภาพสามมิติและค านวณปริมาตรของแผล 
 คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในระบบสาธารณสุขมากขึน้  การประมวลผลภาพด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ได้ถูกน าเข้ามาใช้ในการวิเคราะห์ภาพ มีงานวิจัยที่ได้ทดลองการหาขอบแผลเบาหวานจาก
ภาพถ่ายด้วยอลักอริทึมท่ีแตกต่างกันเช่นใช้ Accelerated Mean Shift Algorithm (Saratha and Priya, 2016)   
Budman et al.(2012) ใช้ Image segmentation จากการแยกระดบัสีของสีผิว สีของเนือ้เย่ือในแผล  สีหนอง และ
สีเนือ้ตาย เพ่ือใช้หาบริเวณแผล       
 งานวิจัยชิน้นีเ้สนอวิธีการตรวจจบัขอบแผลของผู้ ป่วยเบาหวานชนิดแผลปลายประสาทเสื่อม  โดยน า
วิธีวิเคราะห์ขอบแผลจากภาพถ่ายโดยใช้ Canny Edge Detection มาประยุกต์ร่วมกับการใช้ Histogram 
Equalization  และเพ่ิมการกรองสีเขียวจากภาพแผล น าทัง้ 3 วิธีมารวมกันเพ่ือให้การตรวจจับขอบแผลได้ผล
แม่นย ามากขึน้   เพ่ือช่วยในการวินิจฉัยโรค และการวางแผนการรักษาได้ดีขึน้  
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
การใช้ Canny Edge Detection ในการหาขอบแผล 

 ในงานวิจยัชิน้นี ้ จะใช้อลักอริทมึ Canny Edge Detection ในการหาขอบแผล ขัน้ตอนการท างานของ
อลักอริทมึเป็นดงัภาพท่ี 2             

 
 

                                                                                                                                                        
กรณีท่ีภาพถ่ายแผลเบาหวานท่ีตวัขอบแผลมีความคมชดั  สามารถใช้  Canny Edge Detection  ในการตรวจจบั
หาขอบแผลได้ดงัภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 Figure 3 Detection the sharp edge of ulcer image by Canny edge detection 
      

Figure 2 Canny edge detection process 

21



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

กรณีท่ีขอบแผลบางส่วนมีลกัษณะท่ีไม่ชัดเจน  จะไม่สามารถใช้ Canny edge detection ในการหาภาพขอบ
แผลท่ีเป็นวงปิดดงัภาพท่ี 4   จากการทดลองภาพแผลเบาหวาน 20 ภาพสามารถใช้อลักอริทึม Canny edge 
detection หาขอบแผลท่ีเป็นวงปิดได้ 25% 

 

 

 

 

 
เน่ืองจากปัญหาท่ีเกิดขึน้โดยใช้ Canny Edge Detection  ในสว่นของเส้นวงปิดบางสว่นท่ีไมส่ามารถหาขอบแผล
ได้   จงึได้ใช้วิธีการปรับปรุงภาพ(preprocessing) ให้ภาพมีความชดัเจนขึน้  เพ่ือน ามาประกอบในสว่นท่ีเส้นขาด
หายไป ในงานวิจยันีไ้ด้ใช้วิธี Histogram Equalization  โดยมีขัน้ตอนการแปลงภาพดงันี ้

  
 h(v) ระดบัสีเทาใหม ่ 
 cdf (v) คา่ความถ่ีสะสม 
 cdfmin คา่ความถ่ีสะสมต ่าสดุ 
 L คือคา่ระดบัสีเทา , M และ  N คือจ านวน Row และ Column 
ผลลพัธ์ท่ีได้พบวา่ใกล้เคียงกบั Canny Edge Detection  และสามารถตอ่เส้นขาดบางช่วงได้ ดงัภาพท่ี 5 แตย่งัมี
สว่นท่ีเส้นขาดหายไป  ไมส่ามารถตอ่เส้นจนครบทัง้แผลได้ 
 
 
 

 
 

 
 
 
การปรับปรุงวิธีการหาเส้นขอบแผลโดยวิธีการกรองสี 

 เน่ืองจากปัญหาท่ีพบในการหาเส้นขอบแผลโดยวิธี Canny Edge Detection และการใช้ Histogram 
Equalization ion ที่กล่าวมา   จึงปรับปรุงวิธีการหาขอบภาพ  โดยเพิ่มการกรองสีร่วมกับการหาขอบภาพ  
เน่ืองจากทุก pixel ในภาพสี เป็นการผสมกันหว่างสีแดง สีเขียว และน า้เงิน(R,G,B)  จึงท าการทดลองกรองสี
แดง สีเขียว และสีน า้เงินออกจากภาพ   เพ่ือทดสอบว่าภาพแผลประเภทแผลเบาหวานมีความสมัพนัธ์กบัสีใด 
เมื่อท าการทดลองกรองสีแดงออกจากภาพ  ปรับค่าสีในช่วงที่ต้องการกรองด้วยมือ  พบว่าช่วงสีแดงที่จะท า

      Figure 4 Unclear edge image causes to unable to detect parts of ulcer’s edge 

      
Figure 5 Detection ulcer’s edge image by using Histogram Equalization 
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ให้ภาพแผลชดัเจนท่ีสดุคือใช้ pixel สีแดงในช่วง 0-190 ส่วน pixel สีแดงที่เกินกว่า 190 จะเร่ิมท าให้ภาพไม่
ชัดเจนจึงก าหนดให้ช่วงที่เกินกว่านีเ้ป็นสีด า  ท าเช่นนีก้ับสีเขียวและสีน า้เงิน ผลลพัธ์ดงัภาพที่ 6     พบว่าสี
เขียวเหมาะสมท่ีจะใช้กรองสีภาพแผลมากท่ีสุดเพราะจะให้ภาพขอบแผลท่ีชัดเจน   

         R = 0 – 190 , R > 190  เป็นสีด า 

  G = 0 – 160 , G > 160  เป็นสีด า 

  B = 0 – 85 , B > 85  เป็นสีด า 

 อย่างไรก็ตาม  ภาพแต่ละภาพมีสีที่แตกต่างกัน  การปรับค่าดงัตารางที่ 1  เป็นการปรับค่าโดย
ผู้ ใช้งาน   โดยผู้ ใช้งานจะต้องทดลองเลือกช่วงสีเขียวที่เหมาะสมกับภาพ ว่าช่วงใดจะให้ภาพของแผลท่ี
ชัดเจนที่สุด   ปัญหาที่ติดตามมาคือความไม่สะดวกในการใช้งาน   จึงได้ทดลองวิธีการเลือกช่วงการกรองสี
โดยอตัิโนมตัิขึน้ 

 

 

 

 

 

การเลือกช่วงสีเขียวที่ต้องการกรองสี 

 เน่ืองจากช่วงสีเขียวท่ีท าให้ภาพชดัท่ีสดุในแตล่ะภาพมีค่าแตกต่างกนั  การเลือกช่วงสีเขียวโดยอตัิโนมตัิ 
ควรจะเป็นสีเขียวท่ีใกล้เคียงกบัช่วงสีเขียวท่ีท าให้ภาพชดัท่ีสดุ    ดงันัน้จงึท าการทดลองปรับค่าสีเขียวด้วยมือให้
ภาพมีความคมชดัท่ีสดุ  เปรียบเทียบกบัการเลือกช่วงสีเขียวจาก 0 ถึงค่าเฉลี่ยของสีเขียวทัง้ภาพ  และการเลือก
ช่วงสีเขียว  จาก 00 ถึงค่าเฉลี่ยสีเขียวของบริเวณแผลโดยให้ผู้ ใช้ลากกรอบสี่เหลี่ยมล้อมรอบบริเวณแผล    ผล
การทดลองดังตารางท่ี 1   พบว่าการเลือกใช้ค่าเฉลี่ยสีเขียวของบริเวณแผลโดยให้ผู้ ใช้ลากกรอบสี่เหลี่ยม
ล้อมรอบบริเวณแผลจะใกล้เคียงกบัช่วงสีเขียวท่ีปรับด้วยมือมากกว่าการใช้ค่าเฉลี่ยของทัง้ภาพ   ทัง้นีเ้น่ืองจาก
ในภาพจะมีส่วนประกอบอื่นในห้องท าแผล เช่นผ้าคลุมเตียง  ซึ่งจะท าให้ค่าเฉลี่ยของสี เขียวของทัง้ภาพ
เปลี่ยนแปลงโดยไมจ่ าเป็น  ผลลพัธ์โดยวิธีนีแ้สดงดงัภาพท่ี 7 

 

 

 

          
    (a)                                 (b)                                   (c)   

Figure 6  Image (a) is red filtering in range 0-190, image (b) is green filtering in rage 0-160  
and image (c)  is blue filtering in range 0-85 
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Table1 Comparison table of green filtering range value bye manual, average image and average green 
selected by user

Image 
No. 

Manual green 
filtering 

Average 
image green 

filtering 

Average 
green 

selected by 
user 

1 120 118 120 
2 142 116 119 
3 90 118 112 
4 138 124 122 
5 90 127 90 
6 126 138 142 
7 82 116 93 
8 141 148 149 
9 79 159 83 
10 100 107 119 

Image 
No. 

Manual green 
filtering 

Average 
image green 

filtering 

Average 
green 

selected by 
user 

11 138 141 140 
12 112 157 108 
13 96 135 118 
14 84 143 87 
15 119 125 122 
16 100 135 89 
17 98 113 96 
18 142 121 157 
19 106 143 97 
20 149 124 124 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลการทดลอง 

 จากการทดลองพบว่าเส้นขอบแผลท่ีตรงกับขอบแผลจริงมากท่ีสุดคือเส้นท่ีได้จาก Canny Edge 
Detection  ดงันัน้ถ้าสามารถหาเส้นขอบแผลได้ครบวงปิดโดยใช้ Canny Edge Detection ได้จะใช้วิธีนี ้ จากการ
ทดลองภาพแผลเบาหวาน 20 ภาพสามารถหาขอบแผลท่ีเป็นวงปิดได้ 25%  กรณีไม่สามารถหาเส้นวงปิดได้
ครบรอบ  บริเวณท่ีขาดไปจะใช้เส้นประกอบจาก Average Green และ Histogram Equalization  เติมในส่วนท่ี
ขาด  โดยให้ความส าคญัเรียงตามล าดบั   ผลการทดลองโดยใช้ภาพท่ี 8 ให้ผลลพัธ์ดงัตารางท่ี 2  สามารถหาภาพ
แผลครบเป็นวงปิดได้ตามท่ีต้องการ  

 

 

Figure 7 Result from average green image 
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Table 2  Result of experiment 
Process Result 

 
1. Original 
Image 

 
 
2. Canny 
Edge 
Detection  
 
3. Histogram 
Equalization 

 

Process Result 
 
4. Average 
Green 

 
 
5. Image 
Collection 

 
 
6. Result 

 

ปัญหาท่ีพบโดยวิธีนีอ้ย่างหนึ่งคือถ้าภายในตัวแผลมีลักณะเป็นขอบซ้อนกัน  อาจจะท าให้การหาขอบแผล
ผิดพลาดได้ดงัตวัอย่างภาพท่ี 9  มุมบนเป็นเนือ้ใหม่ซึ่งเป็นเนือ้ดีซึ่งโปรแกรมตดัสินว่าไม่ควรนับเป็นขอบแผล    
แต่มุมล่างขวาขอบแผล ได้เส้นขอบท่ีไม่ถูกต้องเน่ืองจากภายในตวัแผลมีขอบซ้อนและมีสีท่ีตดักนัอย่างชดัเจน  
ท าให้เส้นลากวงปิดเฉพาะขอบแผลด้านใน   จากภาพจ านวน 20 ภาพ  พบกรณีนี ้4 ภาพ คิดเป็นจ านวน 20%       
 
 
 
 
 
 
สรุป 

 Canny Edge Detection สามารถใช้หาขอบภาพแผลเบาหวานได้ในกรณีท่ีตวัขอบแผลชัดเจน  หาก
ขอบแผลบางสว่นไมช่ดัเจนอาจท าให้ไมไ่ด้ภาพแผลท่ีเป็นวงปิด  ขอบแผลบางสว่นหายไป   งานวิจยันีไ้ด้ปรับปรุง
วิธีการโดยเพ่ิมการกรองสีเขียว  ให้ผู้ ใช้ลากกรอบสี่เหลี่ยมครอบบริเวณแผล  จากนัน้หาค่าเฉลี่ยของสีเขียวใน
บริเวณท่ีเลือกไว้  และกรองสีเขียวในช่วง 0-ค่าสีเขียวเฉลี่ยในบริเวณท่ีเลือก   จากนัน้ท าการหาขอบภาพ  ส่วน
การรวมภาพ  จะใช้ใช้ขอบภาพเดิมจาก Canny Edge Detection เป็นหลกั  และเติมสว่นท่ีขาดหายด้วยขอบภาพ

Figure 8 Sample image (zoom in) 

       
Figure 9 Mistake from detection the edge image of ulcer’s tissue in layer 
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จากการกรองสีเขียว  ถ้าวิธีนีย้ังไม่ได้ภาพท่ีเป็นวงปิด จะน าขอบภาพท่ีผ่านการปรับปรุงภาพด้วย  Histogram 
Equalization เข้ามาประกอบจนครบเป็นวงปิด  ซึง่พบวา่การใช้ทัง้ 3 วิธีประกอบกนั  จะสามารถหาขอบแผลได้  
 แนวทางท่ีพฒันาตอ่ไปคือควรจะต้องใช้การรู้จ าสี วา่บริเวณใดเป็นผิวหนงั  บริเวณเนือ้เย่ือใหมท่ี่ร่างการ
ซอ่มแซมตวัเอง  บริเวณเนือ้เย่ือแผล  บริเวณหนอง และบริเวณเนือ้ตาย  เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในกรณีท่ีภายในตวั
แผลมีลกัณะเป็นขอบซ้อนกนัและปัญหาท่ีพบอีกอย่างหนึง่คือการจดัท่าในการถ่ายภาพของผู้ ป่วย  ควรจดัท่าของ
ผู้ ป่วยให้เหมาะสมกับต าแหน่งของแผล  และจัดต าแหน่งของแผ่นเทียบสีให้ดีระวงัไม่ให้แผ่นเทียบสีสมัผัสกับ
บริเวณเท้า   และเพ่ิมกลุม่ตวัอย่างให้มากขึน้ 
  

กิตตกิรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณโรงพยาบาล สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา  ท่ีให้ความอนุเคราะห์การถ่ายภาพแผล
เบาหวานและขอขอบคณุผู้ ป่วยท่ียินดีเข้าร่วมวิจยั  
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บทคัดย่อ 

 ถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่แดงหลวง จดัเป็นพืชตระกลูถัว่ท่ีมีคณุค่ำทำงโภชนำกำรสงู ปริมำณโปรตีนและคำร์โบไฮเดรต
สงูแต่มีไขมนัต ่ำ วตัถปุระสงค์ของงำนวิจยันี ้เพื่อศกึษำสมบตัิทำงเคมี-กำยภำพของสตำร์ชจำกถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่แดงหลวง
ท่ีผ่ำนกำรผลิตสตำร์ชจำกถัว่ด้วยวิธีกำรโม่เปียกและล้ำงน ำ้เพื่อก ำจดัโปรตีน (สตำร์ชดิบ) และผลของกำรดดัแปรสตำร์ชถั่ว
ด้วยควำมร้อนร่วมกบัควำมชืน้ต่อสมบตัิทำงเคมี-กำยภำพ โดยน ำสตำร์ชจำกถัว่ทัง้สำมชนิด มำผ่ำนกระบวนกำรดดัแปรท่ี
ระดบัควำมชืน้เท่ำกบัร้อยละ 20 ให้ควำมร้อนท่ี 120 องศำเซลเซยีส เป็นเวลำ 12 ชัว่โมง (สตำร์ชดดัแปร) พบว่ำสตำร์ชจำกถัว่
ทัง้สำมชนิดมีคำร์โบไฮเดรตเป็นองค์ประกอบหลกัมีปริมำณมำกท่ีสดุ ประมำณร้อยละ 91.12+0.06 ผลกำรดดัแปรด้วยควำม
ร้อนร่วมกับควำมชืน้สตำร์ชถั่ว พบว่ำ สตำร์ชทัง้ 3 ชนิด เมื่อผ่ำนกำรดัดแปรด้วยควำมร้อนร่วมกับควำมชืน้แล้ว ส่งผลให้
ปริมำณแอมิโลสและปริมำณสตำร์ชท่ีทนต่อกำรย่อยเอนไซม์ มีค่ำสงูขึน้ (p<0.05) ปริมำณของน ำ้ตำลทัง้หมดไม่เปลี่ยนแปลง 
(p>0.05) ปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ของสตำร์ชถัว่เขียวและถัว่แดงหลวงไม่แตกต่ำง (p>0.05) ในขณะท่ีสตำร์ชถัว่ด ำมีค่ำสูงขึน้ 
(p<0.05) คณุภำพทำงกำยภำพ พบว่ำ ค่ำสี L* ลดลงของสตำร์ชลดลง  (p<0.05) ในขณะท่ีค่ำดชันีควำมขำวของสตำร์ชถัว่
ด ำและถัว่แดงหลวงมีค่ำลดลง แต่สตำร์ชถัว่เขียวไม่แตกต่ำง (p<0.05) โดยสตำร์ชถัว่แดงหลวงดดัแปรมีปริมำณของแอมิโลส
และปริมำณสตำร์ชท่ีทนต่อกำรย่อยด้วยเอนไซม์สงูสดุ รองลงมำคือสตำร์ชถัว่ด ำและสตำร์ชถัว่เขียว 
 

ABSTRACT 
 Mung bean, black bean and red kidney bean are legumes, which provide a major source of protein, high 
carbohydrate and low fat contents.  Starch from legume was prepared by a wet milling process and washing for 
getting rid protein (native starch) and modified by Heat Moisture Treatment (HMT) (120๐C for 12 hrs. at   a moisture 
content of 20%) (modified starch). The chemical composition of native legume starch was carried out. The results 
showed that carbohydrate contents were high of 91 .12+0 .06% db.  The effect of Heat Moisture Treatment on 
chemical and physical properties of three legume starches were investigated.  The results showed that amylose 
content of modified legume starches were higher than those of native legume starches. In addition, resistant starch 
content of modified legume starches were higher than those of native legume starches (p<0.05), while total sugar 
were not significantly different among the native and modified starch (p>0. 05) .  For the physical properties of 
legumes starches, the L*  and whiteness were decreased when starch was treated by HMT compared to native 
starch (p<0.05). Red kidney bean modified starch contained the highest amylose and resistant starch content. 
 
Keyword: Heat Moisture Treatment, Legume Starch, Resistant Starch Content 
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ค าน า 
 ถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่แดงหลวง เป็นพืชตระกูลถัว่มีคณุค่ำทำงโภชนำกำรสงู มีไขมนัต ่ำ แต่โปรตีนและ
คำร์โบไฮเดรตสงู ถัว่ทัง้สำมชนิดยงัมีประโยชน์เหมำะกบัผู้ ป่วยท่ีเป็นโรคเบำหวำนและผู้ ท่ีต้องกำรควบคมุน ำ้หนกั 
เน่ืองจำกมีค่ำดชันีไกลซีมิก (Glycemic Index, GI) ต ่ำ ท ำให้ระดบัน ำ้ตำลในเลือดเพ่ิมขึน้อย่ำงช้ำๆ เพรำะเป็น
อำหำรที่ย่อยและดดูซมึได้ช้ำ สง่ผลให้ตบัออ่นไมต้่องผลิตอินซูลินมำก จงึสำมำรถควบคมุปริมำณน ำ้ตำลในเลือด
ได้ (Foster-Powell et al., 2002)  
 กำรดดัแปรโดยกำรใช้ควำมร้อนร่วมกบัควำมชืน้ (Hydrothermal modification) เป็นกำรเปลี่ยนแปลง
สมบัติทำงเคมีกำยภำพของสตำร์ช โดยไม่ท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อโครงสร้ำงของเม็ดสตำร์ช (Stute, 1992; 
Jacobs and Delcour, 1998) และเป็นกำรดัดแปรทำงกำยภำพวิธีหนึ่งท่ีใช้กระบวนกำรผลิตไม่ยุ่งยำกและ
ปลอดภยัต่อสิ่งแวดล้อม มีผลท ำให้สมบตัิของสตำร์ชเปลี่ยนแปลงไปเน่ืองจำกกำรจัดเรียงตวัภำยในโมเลกุลของ
เม็ดสตำร์ช (Lim et al., 2001) วิธีกำรดดัแปรโดยกำรใช้ควำมร้อนร่วมกบัควำมชืน้แบ่งได้ 2 แบบ คือ Annealing 
(ANN) และ Heat moisture treatment (HMT) Jacobs and Delcour (1998) กล่ำวว่ำทัง้  ANN และ HMT มี
ควำมเก่ียวข้องกับระดบัควำมชืน้ของสตำร์ช อุณหภูมิและระยะเวลำท่ีใช้ในกำรท ำทรีทเมนต์ โดย ANN และ 
HMT มีควำมแตกต่ำงกันคือ ANN เป็นกำรท ำทรีทเมนต์ท่ีระดบัปริมำณควำมชืน้มำกกว่ำร้อยละ 60 (น ำ้หนัก/
น ำ้หนัก) หรือท่ีระดบัร้อยละ 40-55 (น ำ้หนัก/น ำ้หนกั)แต่ถ้ำระดบัควำมชืน้ต ่ำ คือน้อยกว่ำร้อยละ 35 (น ำ้หนกั/
น ำ้หนกั) จดัเป็นแบบ HMT โดยวิธีกำรนี ้เป็นวิธีกำรในกำรดดัแปรแป้งเพ่ือให้เกิดเป็นสตำร์ชท่ีทนต่อกำรย่อยด้วย
เอนไซม์ Resistant Starch (RS) ซึง่เป็นสตำร์ชท่ีไม่สำมำรถย่อยโดยเอนไซม์ท่ีมีอยู่ในกระเพำะอำหำรและล ำไส้
เล็กของมนุษย์ แต่จะผ่ำนไปในส่วนล ำไส้ใหญ่และถูกหมักโดยจุลินทรีย์ได้กรดไขมันสำยสัน้ได้แก่  อะซีเตท        
บิวทีเรท และโพรปิโอเนต ซึ่งท ำให้ค่ำควำมเป็นกรดด่ำง ในล ำไส้ใหญ่ลดลงเป็นผลดีต่อในล ำไส้ใหญ่และช่วย
ยับยัง้กำรเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ท่ีท ำให้เกิดโรค และยังมีคุณประโยชน์ต่อสุขภำพ ทำงด้ำนกำรป้องกัน
โรคมะเร็งล ำไส้ใหญ่ เน่ืองจำก สตำรช์ทนย่อยจะท ำให้เกิดสดัส่วนของของบิวทีเรท ท่ีสูงกว่ำใยอำหำร (dietary 
fiber) ชนิดอื่น ท ำให้ระบบกำรขับถ่ำยดีขึน้ ลดน ำ้ตำลกลูโคสในเลือด ลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ใน
เลือด ลดควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด โรคหวัใจ และโรคเบำหวำน และมีประโยชน์ตอกำร
ควบคมุน ำ้หนกั ช่วยในกำรดดูซมึแคลเซียม แมกนีเซียม สงักะสี ทองแดงและธำตเุหลก็ได้ดีย่ิงขึน้ (Sajilata et al., 
2006; Lei et al., 2008; Fuentes-Zaragoza et al., 2010) สตำร์ชทนย่อย สำมำรถพบได้ในธรรมชำติในอำหำร
ประเภท ธญัพืช มนัฝร่ัง เผือก ผกัและผลไม้ อำหำรจ ำพวกฝักหรือถัว่ (legumes) กล้วยดิบ และอำหำรที่ผ่ำนกำร
แปรรูปบำงชนิด เป็นต้น (Lunn and Buttriss, 2007) Yadav et al., (2010) พบว่ำ พืชตระกูลถัว่มีปริมำณสตำร์
ชทนย่อยท่ีสงูกวำ่ธญัพืชประเภทข้ำวสำลี ข้ำว และข้ำวบำร์เลย์ 
 จำกงำนวิจัยดงักล่ำวข้ำงต้นประกอบกับถั่วเขียว ถั่วด ำและถั่วแดงหลวงเป็นพืชตระกูลถั่วท่ีสำมำรถ
น ำมำผลิตเป็นสตำร์ชได้ เน่ืองจำกมีปริมำณคำร์โบไฮเดรตสูง ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงมีควำมสนใจท่ีจะผลิต resistant 
starch โดยมีวตัถุประสงค์ของงำนวิจยั เพ่ือศกึษำผลกำรดดัแปรสตำร์ชด้วยวิธีกำรให้ควำมร้อนร่วมกบัควำมชืน้ 
ตอ่สมบตัิทำงเคม-ีกำยภำพของสตำร์ชดดัแปรท่ีผลิตได้เทียบกบัสตำร์ชดิบ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
1. ศึกษาสมบัตทิางเคมี-กายภาพของสตาร์ชจากถั่วเขียว ถั่วด าและถั่วแดงหลวง 
 เตรียมสตำร์ชจำกถัว่ด้วยวิธีกำรโม่เปียก โดยน ำถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่แดงหลวงแช่น ำ้ในอตัรำสว่นเมลด็
ถั่ว : น ำ้เท่ำกับ 1:5 ท่ีอุณหภูมิห้องประมำณ 6 ชั่วโมงเพ่ือแยกเปลือกออก น ำไปบดผสมกบัน ำ้ในน ำ้อตัรำส่วน 
เมล็ดถัว่ : น ำ้ คือ 1:1 คัน้และกรองผ่ำนผ้ำขำวบำง แยกกำกท่ีเหลืออยู่ออกโดยร่อนผ่ำนตะแกรงขนำด 140 เมช 
ทิง้ไว้ให้แป้งตกตะกอน เป็นเวลำ 3 ชัว่โมง จำกนัน้เทสว่นใสด้ำนบนทิง้ ล้ำงตะกอนด้วยน ำ้กลัน่ด้วยอตัรำสว่นเดิม 
ท ำเช่นนีซ้ ำ้อีก 3 ครัง้ จำกนัน้น ำตะกอนสตำร์ชไปอบท่ีอุณหภูมิ 50 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 12 ชั่วโมง (มี
ควำมชืน้สุดท้ำยไม่เกินร้อยละ 13 โดยน ำ้หนักเปียก) น ำไปบดให้เป็นผงแล้วร่อนผ่ำนตะแกรงขนำด 80 เมช 
(ดัดแปลงวิธีจำก กล้ำณรงค์ และเกือ้กูล, 2546) เก็บตัวอย่ำงสตำร์ชใส่ถุงอะลูมิเนียมฟอยล์และเก็บรักษำท่ี
อณุหภมูิห้อง (ในสว่นนีผู้้ วิจยัขอเรียกวำ่ สตำร์ชดิบ (native starch)) (กล้ำณรงค์และเกือ้กลู, 2546) 
 วิเครำะห์องค์ประกอบทำงเคมีของสตำร์ชจำกถัว่เขียว ถั่วด ำและถั่วแดงหลวง ได้แก่ ควำมชืน้ โปรตีน 
ไขมนั (AOAC) และคำร์โบไฮเดรต โดยวิธีกำรค ำนวณจำกสตูร = 100 – (ควำมชีน้ (ร้อยละ)+เถ้ำ (ร้อยละ)+ไขมนั 
(ร้อยละ) +โปรตีน (ร้อยละ) + เย่ือใย (ร้อยละ)) 
2. ศึกษาผลของการดัดแปรสตาร์ชด้วยวิธีการให้ความร้อนร่วมกับความชืน้ 
 น ำสตำร์ชจำกถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่แดงหลวง มำปรับให้มีควำมชืน้ร้อยละ 20 ด้วยน ำ้กลัน่ค ำนวณจำก
หลกัสมดลุมวลเก็บในขวดแก้วปิดสนิท เป็นเวลำ 24 ชัว่โมงเพ่ือให้สตำร์ชเกิดกำรอิ่มตวัด้วยไอน ำ้ (Equilibrium) 
น ำไปให้ควำมร้อนท่ีอณุหภูมิ 120 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 12 ชัว่โมง ทิง้ให้เย็นท่ีอณุหภมูิห้อง ถ่ำยแป้งออกจำก
ภำชนะใส่ถำด อบท่ีอุณหภูมิ 45 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 12 ชั่วโมง (สตำร์ชท่ีได้มีควำมชืน้ไม่เกินร้อยละ 8) 
(ดัดแปลงวิธีกำรจำก Suling et al. , 2011) เก็บตัวอย่ำงสตำร์ชใส่ถุงอะลูมิเนียมฟอยล์และเก็บรักษำท่ี

อณุหภมูิห้อง (ในสว่นนีผู้้ วิจยัเรียกวำ่ แป้งดดัแปร (modified starch)) (ดดัแปลงจำก Suling et al., 2011) 
 วิเครำะห์สมบตัิทำงเคมี-กำยภำพของสตำร์ชจำกถัว่ท่ีไมด่ดัแปรเทียบกบัสตำร์ชจำกถัว่ท่ีผ่ำนกำรดดัแปร 
ดงันี ้ 
 วิเครำะห์สมบตัิทำงเคมี ได้แก่ ปริมำณแอมิโลส ตำมวิธี colorimetric method (Juliano, 1971) ปริมำณ
น ำ้ตำลทัง้หมด (Dubios et al., 1956) ปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ ด้วยวิธี Somogyi-Nelson (Nelson, 1994) และ
ปริมำณสตำร์ชท่ีทนต่อกำรย่อยด้วยเอนไซม์ ( resistant starch) ด้วยชุดตรวจสอบปริมำณสตำร์ชทนย่อย 
( resistant starch assay procedure K-RSTAR 05/2008, 100 assays per kit)  บ ริ ษัท  Megazyme ประเทศ
ไอร์แลนด์ (AACC. 1995) 
 วิเครำะห์คณุภำพทำงกำยภำพ ได้แก่ วดัคำ่สี L*a*b* ด้วยเคร่ืองวดัสี (Minolta CR -10 Japan) วดัดชันี
ควำมขำวของสตำร์ชจำกถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่แดงหลวง อำ่นผลเป็นคำ่ L* a* b* และน ำมำค ำนวณเป็นคำ่ควำม
ขำวจำกสตูร whiteness index =  100 – [(100 – L*2) + a*2 +b*2]1/2 และปริมำณผลผลิตท่ีได้ (% yield) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ
 ส ำหรับกำรทดลองท่ี 1 ท ำกำรทดลอง 3 ซ ำ้ วำงแผนกำรทดลองส ำหรับกำรวิเครำะห์องค์ประกอบทำง
เคมีของสตำร์ชถัว่ทัง้ 3 ชนิด แบบสุ่มอย่ำงสมบูรณ์ (Completely Randomized Design; CRD) วิเครำะห์ข้อมลู
ทำงสถิติโดยใช้ Analysis of Variance (ANOVA)  
 ส ำหรับกำรทดลองท่ี 2 ท ำกำรทดลอง 3 ซ ำ้ วิเครำะห์ค่ำเฉลี่ยควำมแตกต่ำงเปรียบเทียบระหว่ำงสตำร์ช
ดิบและสตำร์ชดดัแปรด้วยวิธีเปรียบเทียบคู ่(Paired samples T-test) โดยใช้โปรแกรม SPSS for windows 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 ปริมำณผลผลิตท่ีได้ (%yield) ของสตำร์ชจำกถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่แดงหลวงท่ีเตรียมได้จำกวิธีกำรโม่
เปียกเท่ำกบัร้อยละ 27.45, 27.32 และ 18.70 ตำมล ำดบั (ข้อมลูไม่แสดง) ซึง่ปริมำณผลผลิตท่ีได้นัน้เป็นผลมำ
จำกขัน้ตอนกำรผลิตแป้งมีกำรแยกเปลือกและกำกออก สง่ผลให้สตำร์ชจำกถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่แดงหลวงท่ีได้มี
ควำมบริสุทธ์ิ มีปริมำณคำร์โบไฮเดรตอยู่ในช่วงร้อยละ 90.17-91.74 โดยน ำ้หนัก (p<0.05) ในขณะท่ีปริมำณ
โปรตีนอยู่ในช่วงร้อยละ 0.19-0.31 โดยน ำ้หนัก และไขมนัอยู่ในช่วงร้อยละ 0.11-0.13 โดยน ำ้หนัก (p>0.05) 
แสดงดงัตำรำงท่ี 1 พบว่ำ วิธีกำรผลิตสตำร์ชด้วยกำรโม่เปียกมีผลให้ปริมำณโปรตีนคงเหลืออยู่น้อย ซึ่งเป็นไป
ตำมมำตรฐำนของสตำร์ชจำกถัว่เขียวซึง่ก ำหนดปริมำณโปรตีนไมเ่กินร้อยละ 0.4 (กระทรวงอตุสำหกรรม, 2556) 
 
Table 1 chemical composition of starch from Mung bean, Black bean and Red Kidney bean 

Chemical composition Mung bean starch Black bean starch 
Red kidney bean 

starch 
Proteinns 
Fatns 
Carbohydrate 

0.19+0.02 
0.13+0.05 

91.74a+0.05 

0.25+0.10 
0.11+0.03 

90.17c+0.09 

0.31+0.05 
0.12+0.05 

91.46b+0.04 
Mean with in a column with different letters are significantly different (p<0.05) 

 สตำร์ชจำกถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่แดงหลวงหลงักำรดดัแปร พบว่ำมีปริมำณแอมิโลสสงูกว่ำสตำร์ชก่อน
ดดัแปรอย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ (p<0.05) (Table 2) กำรเพ่ิมขึน้ของปริมำณแอมิโลสมีสำเหตเุน่ืองมำจำกกำร
สลำยตัวของโมเลกุลสตำร์ชท่ีมีขนำดใหญ่เป็นโมเลกุลท่ีเล็กลงในระหว่ำงกระบวนกำรดัดแปรด้วยควำมร้อน
ร่วมกบัควำมชืน้ โดยกำรให้ควำมร้อนแก่สตำร์ชในสภำพท่ีมีน ำ้จะท ำให้พนัธะท่ียึดโมเลกุลของสตำร์ชไว้ด้วยกนั
อ่อนแอลง เกิดกำรแตกสลำยของโมเลกุลสตำร์ช ส่งผลให้ควำมยำวของสำยโมเลกุลสตำร์ชมีขนำดสัน้ลงและ
สำมำรถท ำปฏิกิริยำกับไอโอดีนได้มำกขึน้ สอดคล้องกับกำรทดลองของ Vemeylen et al. (2006) ท่ีรำยงำนว่ำ
สตำร์ชมนัฝร่ังท่ีผ่ำนกำรดดัแปรด้วยควำมร้อนร่วมกบัควำมชืน้โดยเฉพำะท่ีระดบัอณุหภูมิสงูกวำ่จะมีจ ำนวนของ
สำยโซ่ท่ีมีขนำดสัน้ๆ มำกกว่ำสตำร์ชท่ีผ่ำนกำรดดัแปรที่ระดบัอณุหภูมิต ่ำกว่ำและสตำร์ชท่ีไม่ได้ผ่ำนกำรดดัแปร 
และสอดคล้องกบักำรทดลองของ Suling et al.(2011) ศกึษำระดบัของควำมชืน้ท่ีแตกตำ่งกนั (ร้อยละ 15 20 25 
30 และ 35) พบวำ่ ปริมำณของแอมิโลสมีปริมำณท่ีเพ่ิมขึน้ จำกร้อยละ 11.2 ของสตำร์ชจำกถัว่เขียวท่ีไมผ่่ำนกำร
ดัดแปรเป็น ร้อยละ 45.2 เมื่อสตำร์ชจำกถั่วเขียวผ่ำนกำรดัดแปรด้วยควำมร้อนร่วมกับควำมชืน้ โดยระดับ
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ควำมชืน้ท่ีร้อยละ 20 ซึ่งเป็นระดบัควำมชืน้ท่ีส่งผลให้ปริมำณแอมิโลสมีค่ำสูงท่ีสดุซึ่งสอดคล้องกับกำรทดลอง
ของ จริยำ (2556) ศึกษำผลของกำรดัดแปรสตำร์ชถั่วมะแฮะโดยกำรใช้ควำมร้อนร่วมกับควำมชืน้ ส่งผลให้
ปริมำณของแอมิโลสเพ่ิมขึน้ (p<0.05) ทัง้นีเ้น่ืองจำก สตำร์ชจำกถัว่มะแฮะท่ีผ่ำนกำรดดัแปรด้วยควำมร้อนชืน้
เกิดกำรจัดเรียงตัวใหม่ของโครงสร้ำงภำยในท่ีไม่แข็งแรง จึงเกิดกำรคลำยตัวได้ง่ำย เมื่อได้รับควำมร้อนใน
ระหว่ำงกำรวิเครำะห์หำปริมำณแอมิโลส ส่งผลให้แอมิโลสท ำปฏิกิริยำกบัไอโอดีนเป็นสำรเชิงซ้อนสีน ำ้เงินได้ดี 
(นิธิยำ, 2551) 
 

Table 2 Chemical and Physical of native legume starches and modified legume starches. 
 Mung bean starch Black bean starch Red Kidney bean 
Chemical Properties (%)    
    Amylose 
          native 
          modified  

 
34.05B+0.56 
36.65A+0.14 

 
29.53B±0.71 
34.05A±0.87 

 
35.54B±1.34 
37.35A±1.06 

    Resistant starch 
          native 
          modified 

 
16.18B±0.35 
20.80A±0.16 

 
25.71B±0.42 
40.04A±1.69 

 
37.16B±0.46 
46.44A±0.76 

    Total sugar 
          native 
          modified 

 
64.77A±4.21 
71.93A±7.82 

 
67.67A±2.04 
70.67A±3.35 

 
65.93A±1.14 
67.96A±3.36 

    Reducing sugar 
          native 
          modified 

 
5.90A±0.33 
7.34A±0.76 

 
7.26B±0.64 
8.99A±0.31 

 
5.45A±0.57 
6.03A±0.72 

Physical properties    
    L* 
          native 
          modified 

 
78.13A±0.12 
77.66B±0.06 

 
78.70A±0.10 
77.30B±0.00 

 
78.30A±0.10 
77.13B±0.06 

    a* 
          native 
          modified 

 
10.23A±1.78 
9.90A±0.10 

 
9.13A±0.50 
9.16A±0.12 

 
8.93B±0.31 
9.40A±0.26 

   b* 
          native 
          modified 

 
12.46A±0.12 
12.60A±0.26 

 
12.43A±0.23 
12.76A±0.06 

 
11.63B±0.15 
13.53A±0.23 

    Whiteness index 
          native 

 
72.79A±0.63 

 
73.69A±0.12 

 
73.93A±0.12 
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 Mung bean starch Black bean starch Red Kidney bean 
Chemical Properties (%)    
          modified 72.51A±0.20 72.39B±0.06 71.81B±0.19 

Mean with in a column with different letters are significantly different (p<0.05) 

 สตำร์ชจำกถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่แดงหลวงหลงักำรดดัแปร พบว่ำปริมำณน ำ้ตำลทัง้หมดไม่แตกต่ำงกนั
ทำงสถิติ (p>0.05) ปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ของสตำร์ชจำกถั่วเขียวและถั่วแดงหลวงไม่แตกต่ำงกันทำงสถิติ 
(p>0.05) แต่สตำร์ชถั่วด ำมีปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์เพ่ิมขึน้ (p<0.05) ดังแสดงในตำรำงท่ี 1 ทัง้นีอ้ำจเน่ืองจำก 
กระบวนกำรให้ควำมร้อนร่วมกับควำมชืน้ ท่ีระดบัควำมชืน้ร้อยละ 20 และให้ควำมร้อนท่ี 120 องศำเซลเซียส 
โดยในขัน้ตอนจะมีกำรท ำให้แป้งดูดน ำ้ไว้ในโครงสร้ำง เมื่อสตำร์ชได้ควำมร้อน พันธะไฮโดรเจนของโมเลกุล       
แอมิโลสและแอมิโลเพคตินจะถกูท ำลำย ท ำให้เม็ดแป้งพองตวัและโมเลกุลของน ำ้สำมำรถเข้ำจบักบัหมู่ไฮดรอก
ซิลท่ีเป็นอิสระได้ (กล้ำณรงค์และเกือ้กลู, 2546) ซึง่ท ำให้บำงสว่นของสตำร์ชหลดุออกมำ มีผลให้ปริมำณน ำ้ตำล
ทัง้หมดและน ำ้ตำลรีดิวซ์มีแนวโน้มเพ่ิมขึน้หลงัผ่ำนกำรดดัแปรรด้วยควำมร้อนร่วมกบัควำมชืน้  
 ปริมำณสตำร์ชท่ีทนตอ่กำรย่อยด้วยเอนไซม์ (resistant starch) พบวำ่ สตำร์ชจำกถัว่เขียว ถัว่ด ำ และถัว่
แดงหลวงท่ีผ่ำนกำรดดัแปรด้วยควำมร้อนร่วมกบัควำมชืน้ มีปริมำณสตำร์ชท่ีทนต่อกำรย่อยด้วยเอนไซม์สูงกวำ่
สตำร์ชท่ีไมผ่่ำนกำรดดัแปร ทัง้นีเ้น่ืองจำก กำรให้ควำมร้อนท่ีอณุหภมูิ 120 องศำเซลเซียส และลดอณุหภมูิ อำจมี
ผลให้สตำร์ชท่ีผ่ำนกำรดัดแปรด้วยควำมร้อนร่วมกับควำมชืน้เกิดเจลำติไนเซชันแล้ว มีกำรกระจำยตัวของ
โมเลกุลแอมิโลสและมีกำรจดัเรียงโครงสร้ำงพนัธะใหม่ด้วยพนัธะไฮโดรเจนเกิดเป็นร่ำงแหสำมมิติท่ีแข็งแรงมำก
ขึน้ สง่ผลให้มีสตำร์ชทนตอ่กำรย่อยด้วยเอนไซม์ในล ำไส้เลก็ (กล้ำณรงค์และเกือ้กลู, 2546) ทัง้นีป้ริมำณสตำร์ชท่ี
ทนต่อกำรย่อยด้วยเอนไซม์มีควำมสมัพนัธ์ในเชิงแปรผนัเชิงบวกกับปริมำณแอมิโลส (กษิดิษและคณะ, 2553) 
สอดคล้องกบักำรทดลองของ สนัทณีย์ (2555) ศกึษำกำรดดัแปรแป้งข้ำว ฟลำวร์ข้ำวและเม็ดข้ำวด้วยควำมร้อน
ร่วมกบัควำมชืน้ พบว่ำ ท่ีควำมชืน้ร้อยละ 20 ให้มีผลให้ปริมำณสตำร์ชท่ีทนต่อกำรย่อยด้วยเอนไซม์เพ่ิมขึน้ อำจ
เน่ืองมำจำกกำรจัดเรียงตวัของโมเลกุลท่ีท ำให้เม็ดแป้งมีควำมแข็งแรงมำกขึน้ โดยสตำร์ชท่ีทนต่อกำรย่อยด้วย
เอนไซม์ท่ีเกิดขึน้นีเ้กิดจำกกระบวนกำรรีโทรเกรเดชนั (retrogradation) ของสตำร์ช (Lunn and Buttriss, 2007) 
ซึ่งจะเห็นว่ำกำรเกิดรีโทรเกรเดชันแสดงในรูปของค่ำกำรคืนตัวของเม็ดแป้ง  (setback) ส่วนใหญ่จะมี
ควำมสมัพนัธ์กบัปริมำณสตำร์ชท่ีทนต่อกำรย่อยด้วยเอนไซม์ โดยสตำร์ชจำกพืชตระกลถูัว่ท่ีมีคำ่กำรคืนตวัสงู มี
แนวโน้มท่ีปริมำณสตำร์ชทนย่อยจะสูงตำมไปด้วย (Kim et al., 2006) ส ำหรับวิธีกำรท่ีใช้ในกำรดัดแปรเพ่ิม
ปริมำณสตำร์ชทนย่อยในถั่วแต่ละชนิดย่อมมีควำมแตกต่ำงกัน ขึน้อยู่กับองค์ประกอบทำงเคมีต่ำงๆ ของแป้ง 
เช่น ปริมำณแอมิโลส แอมิโลเพคติน โปรตีน ไขมนั เป็นต้น ลกัษณะทำงสณัฐำนวิทยำและกำรจัดเรียงตวัของ
โครงสร้ำงภำยใน ดงันัน้ กำรเลือกใช้วิธีกำรดดัแปรท่ีเหมำะสมกบัถั่วแต่ละชนิด จะท ำให้ได้ปริมำณสตำร์ชท่ีทน
ตอ่กำรย่อยด้วยเอนไซม์เพ่ิมขึน้ 
 คณุสมบตัิทำงกำยภำพ ได้แก่ ค่ำสี L* จำกตำรำงท่ี 2 แสดงให้เห็นว่ำ สตำร์ชจำกถัว่เขียว ถัว่ด ำและถัว่
แดงหลวงท่ีผ่ำนกำรดดัแปรด้วยควำมร้อนร่วมกบัควำมชืน้ มีค่ำควำมสว่ำง (L*) ลดลง เมื่อเทียบกบัสตำร์ชท่ีไม่
ผ่ำนกำรดดัแปร ทัง้นีเ้น่ืองจำก ในระหว่ำงกำรให้ควำมร้อนกบัสตำร์ชท่ีระดบัควำมชืน้ร้อยละ 20 ส่งผลให้มีกำร
เกิดปฏิกิริยำทำงเคมีเกิดขึน้ได้ เช่น เกิดปฏิกิริยำสีน ำ้ตำล (maillard reaction) ซึง่เป็นปฏิกิริยำท่ีเกิดขึน้ระหว่ำง
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หมู่อะมิโนกับหมู่คำร์บอนิล ท ำให้เกิดโพลีเมอร์ของสำรสีน ำ้ตำลท่ีเรียกว่ำ เมลำนอยดิน (melanoidin) (นิธิยำ, 
2551) ดงันัน้เมื่อค่ำควำมสว่ำง (L*) ของสตำร์ชท่ีผ่ำนกำรดดัแปรด้วยควำมร้อนร่วมกบัควำมชืน้ลดลง ส่งผลให้
ค่ำดชันีควำมขำวลดลงด้วยเช่นเดียวกนั สอดคล้องกบักำรทดลองของ พนิดำ (2549) ศกึษำผลของกำรดัดแปร
ด้วยวิธีกำรให้ควำมร้อนชืน้ต่อคณุสสมบตัิของสตำร์ชข้ำวเจ้ำ ท่ีระดบัควำมชืน้ร้อยละ 10 20 และ 30 ท่ีอณุหภมูิ 
100 และ 120 องศำเซลเซียส พบว่ำ ค่ำสี L* มีแนวโน้มลดลง เมื่ออุณหภูมิกำรให้ควำมร้อนสูงขึน้ ซึ่งอธิบำย
เหตผุล ได้วำ่ กำรเปลี่ยนแปลงของคำ่สีอำจเป็นผลจำกกำรเกิดปฏิกิริยำเทอร์โมไลซีส (thermolysis) หรือกำรแตก
สลำยของสตำร์ชเมื่อได้รับควำมร้อนสงู ซึ่งจะพบในปฏิกิริยำขัน้เร่ิมต้นของกำรเกิดสีน ำ้ตำลแบบไม่ใช้เอนไซม์ 
(non-enzymatic browning) 
 

สรุป 
 ถั่วเขียว ถั่วด ำ และถั่วแดงหลวง เป็นวตัถุดิบท่ีสำมำรถน ำมำผลิตเป็นสตำร์ชได้ด้วยวิธีกำรโม่เปียก มี
ปริมำณคำร์โบไฮเดรตสูง กำรน ำสตำร์ชจำกถั่วทัง้ 3 ชนิดมำผ่ำนกำรดัดแปรด้วยควำมร้อนร่ วมกับควำมชืน้ 
(ควำมชืน้ร้อยละ 20 ให้ควำมร้อน 120 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 12 ชัว่โมง) มีผลให้คำ่สี L* และคำ่ดชันีควำมขำว
มีแนวโน้มลดลงเลก็น้อย ในขณะท่ีปริมำณแอมิโลส ปริมำณสตำร์ชท่ีทนต่อกำรย่อยด้วยเอนไซม์ ปริมำณน ำ้ตำล
ทัง้หมดและปริมำณน ำ้ตำลรีดิวซ์ มีคำ่สงูขึน้ จำกผลกำรทดลองดงักลำ่ว สำมำรถน ำสตำร์ชดดัแปรด้วยควำมร้อน
ร่วมกบัควำมชืน้จำกถัว่มำใช้ในผลิตภณัฑ์อำหำรเพ่ือสขุภำพ เช่น กำรน ำมำประยุกต์ใช้ในผลิตภณัฑ์โยเกิร์ตโดย
เสริมสตำร์ชดดัแปรจำกถัว่เพ่ือท ำหน้ำท่ีเป็นพรีไบโอติก (prebiotic) 
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การปรับปรุงคุณภาพน า้มันทอดใช้แล้วโดยจุลินทรีย์เพื่อเป็นวัตถุดบิในการผลิตไบโอดีเซล 

Quality Improvement of used frying oil by microorganism for raw material of biodiesel production 

 
ชลธิชา แจ่มนาม,1 ณฐัวฒัน์ ด ำรงค์กำรพำนชิ,1 ชลดำ โกมินทรชำติ1 และ สนุทรี ขนุทอง1* 

Cholticha Jamnam,1 Nutthawat Darmrongkarnpanich,1 Cholada Komintarachat1 and Soontree Kungthong1* 

 

บทคัดย่อ 

กำรปรับปรุงคณุภำพน ำ้มนัทอดใช้แล้วโดยจลุินทรีย์ เพื่อลดปริมำณกรดไขมนัอิสระ ควำมหนืด และกลิ่นเหม็นหืน 

เพื่อสงัเครำะห์ไบดีเซล โดยมีอตัรำส่วนน ำ้มนัทอดใช้แล้วต่ออำหำร 20:80 มิลลิลิตร เขย่ำ 170 รอบ/นำที เวลำ 48 ชัว่โมง ก่อน

จะผ่ำนกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน กบัใช้เมทำนอล และเอทิลอะซเิตทท่ีอณุหภมูิ 60 องศำเซลเซียส 4 ชัว่โมง โดยมี

โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ พบว่ำปริมำณกรดไขมนัอิสระในน ำ้มันทอดใช้แล้วก่อนทดลอง มีค่ำ 4.65 ± 0.026 

เปอร์เซ็นต์, เมื่อผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรีย ปริมำณกรดไขมันอิสระลดลงเหลือ 1.15 ± 0.061 เปอร์เซ็นต์ และเมื่อผ่ำน

ปฏิกิริยำ ทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนักบัเมทำนอล และเอทิลอะซิเตท กรดไขมนัอิสระลดลงเหลือ 0.63 ± 0.006 เปอร์เซ็นต์ และ 

0.71 ± 0.01 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั เมื่อใช้เมทำนอลเป็นสำรตัง้ต้น มีปริมำณกรดไขมนัอิสระน้อยกว่ำเอทิลอะซเิตท เนื่องจำก

เมทำนอลท ำปฏิกิริยำกบั กลีเซอไรด์รวดเร็ว และละลำยโซเดียมไฮดรอกไซด์ได้ดี ซึง่ IR สเปคตรัมของน ำ้มนัทอดใช้แล้วท่ีผ่ำน

กำรย่อยด้วยแบคทีเรีย และผ่ำนกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนั มีกำรดดูกลืนแสงท่ีเลขคลื่นใกล้เคียงกนั ประกอบด้วย

หมู่ฟังก์ชัน -CH3 (bending), =C-H (bending), C=O (stretching), O-H (stretching), O=C-H (stretching) และ C-O 

(stretching) ดงันัน้กำรย่อยด้วยแบคทีเรีย ท ำให้ได้คณุภำพไบโอดีเซลตรงตำมมำตรฐำน  
 

ABSTRACT 
Quality Improvement of used frying oil as raw material by bacterial digestion for synthesis of biodiesel, 

the digested oil proposed low viscosity and rancid smell.  The ratio of used frying oil to media was 20:80 with 

170 rpm-shaking time for 48 h. and sodium hydroxide as catalyze. After bacterial digestion, the free fatty acid 

(FFA)  was reduced from 4.65 ± 0.026 to 1.15 ± 0.061 %.  Methanol and ethyl acetate were compared in 

transesterification process.  The FFA of the two materials were 0.63 ± 0.006 and 0.71 ± 0.01 % , respectively. 

The former provided lower amount of FFA because of rapidly reaction with triglyceride and higher dissolution 

with NaOH. The similarity of IR spectra from bacterial digested used frying oil, transesterification with methanol 

and ethyl acetate were found.  The functional groups included -CH3 ( bending) , =C-H ( bending) , C=O 

( stretching) , O-H ( stretching) , O=C-H ( stretching)  and C-O ( stretching) .  After bacterial digestion and 

transesterification, meet biodiesel quality standard. 
 
Key Words: Biodiesel, Transesterification, Used Frying Oil, Bacteria, Lipase 
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ค าน า 
น ำ้มนัและไขมนั เป็นปัจจยัหลกัท่ีส ำคญั อำทิ กำรน ำไปใช้ในยำนพำหนะ หรือประกอบอำหำร กำรทิง้

น ำ้มนัออกสู่สิ่งแวดล้อมเป็นปัญหำหลกัในกำรก ำจัดก่อให้เกิดมลพิษ ถ้ำปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมโดยตรงท ำให้

ปนเปือ้นในดินหรือแหลง่น ำ้ ถ้ำมีกำรปนเปือ้นปริมำณน้อยน ำ้มนัจะถกูย่อยสลำยโดยจลุินทรีย์ในแหลง่น ำ้ แต่ถ้ำ

มีปริมำณมำกสง่ผลให้แหลง่น ำ้มีครำบไขมนัลอยอยู่ท่ีผิวน ำ้ สว่นกำรน ำน ำ้มนัปรุงอำหำรที่ผ่ำนกำรใช้งำนกลบัไป

ใช้ซ ำ้ เป็นอนัตรำยต่อสขุภำพ ปัจจุบนัได้มีกำรน ำน ำ้มนัปรุงอำหำรท่ีผ่ำนกำรใช้งำนแล้ว เป็นวตัถุดิบ เพ่ือใช้ใน

กำรผลิตไบโอดีเซล (รุ่งทิพย์, 2556) เพรำะกำรน ำน ำ้มนัปรุงอำหำรใช้แล้วถือเป็นเชือ้เพลิงทำงเลือกชนิดหนึง่ และ

สำมำรถท่ีจะสงัเครำะห์น ำไปใช้ได้กบัเคร่ืองยนต์ (Kolja et al., 2016)  

ไบโอดีเซล เป็นเชือ้เพลิงทดแทนประเภทดีเซลจำกธรรมชำติ สงัเครำะห์จำกน ำ้มนัพืชหรือน ำ้มนัสตัว์ เป็น

สำรประกอบอินทรีย์ประเภทไตรกลีเซอไรด์ เมื่อผ่ำนกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน โดยท ำปฏิกิริยำกับ

แอลกอฮอล์และมีดำ่ง เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ จะได้ผลผลิตเป็นเอสเทอร์ และผลิตภณัฑ์ผล

พลอยได้เป็นกลีเซอรอล (สถำนวิจัยและพัฒนำพลงังำนทดแทนจำกน ำ้มันปำล์มและน ำ้มันพืช, 2006-2007) 

น ำ้มนัไบโอดีเซลมีคณุสมบตัิท่ีใกล้เคียงกบัน ำ้มนัดีเซล และไมม่ีปัญหำกบัเคร่ืองยนต์ เน่ืองจำกน ำ้มนัไบโอดีเซลมี

กำรเผำไหม้ดี ส่งผลให้เคร่ืองยนต์มีกำรสญูเสียน้อยลง และนอกจำกนีก้ำรใช้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลยงัสำมำรถลด

กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ซึง่เป็นปัญหำของภำวะโลกร้อนอีกด้วย (Bara scientific, 2004) และจำกกำรศกึษำ

ของ วุฒิชัย และคณะ (2557) พบว่ำผลิตภัณฑ์ไบโอดีเซลท่ีสังเครำะห์จำกกระบวนกำรนีผ้่ำนตำมเกณฑ์

มำตรฐำนของกรมธุรกิจพลงังำนและมำตรฐำนสำกล เช่น ควำมหนืด ควำมเป็นกรด จดุวำบไฟ กำรทนตอ่สภำวะ

ออกซิเดชัน และกำรกัดกร่อนแผ่นโลหะทองแดง ผลกำรทดสอบดงักล่ำวจึงแสดงว่ำ น ำ้มนัไบโอดีเซลสำมำรถ

น ำไปใช้กบัเคร่ืองยนต์ดีเซลแทนน ำ้มนัปิโตรเลียมดีเซล ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

กำรศึกษำครัง้นี ้จะสงัเครำะห์ไบโอดีเซล จำกน ำ้มนัทอดใช้แล้วท่ีมีลกัษณะไม่ขุ่นข้นโดยจุลินทรีย์ ซึ่ง

ผลิตเอนไซม์ไลเปสเป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ เพ่ือช่วยลดต้นทุนในกำรผลิต นอกจำกใช้เป็นพลงังำนทำงเลือกแล้ว ยงั

เป็นกำรลดขัน้ตอนกำรบ ำบดัไขมนัในน ำ้เสีย นบัเป็นกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมท่ีแหลง่ก ำเนิด (Witaya, 2004) 

และจำกกำรศกึษำของ นิติพงษ์ และคณะ (2550) กลำ่ววำ่ ถ้ำหำกในอนำคตต้นทนุพลงังำนท่ีใช้ในกำรผลิตไบโอ

ดีเซลมีต้นทุนสงู และไม่สำมำรถลดต้นทุนลงได้ กำรผลิตไบโอดีเซลแบบไม่ใช้ควำมร้อนถือเป็นทำงเลือกหนึ่งท่ี

เหมำะสม โดยเฉพำะกำรผลิตในภำคชมุชนเพ่ือน ำไปใช้กบัเคร่ืองยนต์ทำงกำรเกษตร  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การท าอาหารเลีย้งเชือ้ 

อำหำรเลีย้งเชือ้ ชนิด Nutrient agar (NA agar) ผสมอำหำรวุ้ น 15 กรัม Beef extract 3 กรัม และ

Peptone 5 กรัม กบัน ำ้ปรำศจำกไอออน ปริมำตร 1000 มิลลิลิตร ท ำกำรต้มให้เดือด 15 นำที หลงัจำกนัน้น ำไป

ฆ่ำเชือ้ด้วยหม้อนึง่ควำมดนัไอสงู 
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อำหำรเลีย้งเชือ้ ชนิด Tween 80 ผสมอำหำรวุ้น 15 กรัม Peptone 10 กรัม แคลเซียมคลอไรด์ 0.1 กรัม 

และโซเดียมคลอไรด์ 5 กรัม กับน ำ้ปรำศจำกไอออน ปริมำตร 1000 มิลลิลิตร ต้มให้เดือด 15 นำที แล้วเติม 

Tween 80 10 กรัม ผสมให้เป็นเนือ้เดียวกนั หลงัจำกนัน้น ำไปฆ่ำเชือ้ด้วยหม้อนึง่ควำมดนัไอสงู 

อำหำรเลีย้งเชือ้ ชนิด Mineral salts medium (MSB) ผสมแอมโมเนียมซลัเฟต 1 กรัม แคลเซียมไนเตรท 

0.5 กรัม เฟอรัสซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต 0.1 กรัม แมกนีเซียมซัลเฟตเฮปตะไฮเดรต 0.1 กรัม โพแทสเซียมได

ไฮโดรเจนฟอสเฟต 2.7 กรัม โซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตเฮปตะไฮเดรต 8.2 กรัม และYeast extract 0.05 กรัม 

และน ำ้ปรำศจำกไอออน 1000 มิลลิลิตร น ำไปฆ่ำเชือ้ด้วยหม้อนึง่ควำมดนัไอสงู 
 

การเพาะเลีย้งจุลินทรีย์ 

น ำจลุินทรีย์ท่ีคดัสำยพนัธุ์ มีลกัษณะเฉพำะตอ่กำรย่อยน ำ้มนั (ณฐัณิชำ และคณะ, 2559) เพำะเลีย้งบน

อำหำรวุ้นเอียงชนิด NA agar บ่มท่ีอุณหภูมิห้อง ท่ีระยะเวลำกำรเจริญ ประมำณ 3-5 วนั เก็บเป็นจุลินทรีย์ต้น

ทำง 
 

การศึกษาสัณฐานของจุลินทรีย์โดยการย้อมสีแกรม 

น ำลวดเข่ียเชือ้จุ่มน ำ้น ำไปเผำไฟเพ่ือก ำจดัจลุินทรีย์อื่น แล้วน ำไปเข่ียจลุินทรีย์ แตะลงบนกระจกสไลด์ท่ี

ผ่ำนกำรท ำควำมสะอำดด้วยน ำ้ยำล้ำงจำน เข่ียเชือ้ให้กระจำยเป็นวงเลก็ๆ และทิง้ให้แห้ง จำกนัน้หยดสี Crystal 

violet ทิง้ไว้นำน 1 นำที เทสีทิง้แล้วหยดไอโอดีน ทิง้ไว้ 1 นำที เทไอโอดีนส่วนเกินทิง้ แล้วชะด้วยแอลกอฮอล์ 95 

เปอร์เซ็นต์ ในเวลำไม่เกิน 20 วินำที ล้ำงออกทนัที ย้อมด้วย Safranin-o 1 นำที เทสีส่วนเกินออกแล้วซบัให้แห้ง 

จำกนัน้น ำไปสอ่งกล้องจุลทรรศน์ท่ีก ำลงัขยำย 40 เท่ำ ถ้ำจุลินทรีย์ติดสี Crystal violet สีม่วง เป็นแบคทีเรียชนิด

แกรมบวก ถ้ำติดสี Safranin-o สีแดง เป็นแบคทีเรียชนิดแกรมลบ 
 

การทดสอบเอนไซม์ไลเปส 

น ำจุลินทรีย์ท่ีเจริญบนอำหำรวุ้นเอียงชนิด NA agar เลีย้งบนอำหำรเลีย้งเชือ้ Tween 80 เพ่ือทดสอบ

ควำมสำมำรถของจลุินทรีย์ในกำรย่อยน ำ้มนัโดยกำรสร้ำงเอนไซม์ไลเปส บ่มท่ีอณุหภมูิห้อง ประมำณ 3-5 วนั 
 

การปรับปรุงคุณภาพน า้มันทอดใช้แล้ว 

น ำน ำ้มันทอดใช้แล้ว ปริมำตร 20 มิลลิลิตรท่ีผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้ ผสมกับอำหำรเลีย้งเชือ้ ชนิด MSB 80 

มิลลิลิตร เติมจุลินทรีย์ น ำไปเขย่ำ 170 รอบต่อนำที เป็นเวลำ 48 ชั่วโมง (ณัฐณิชำ และคณะ, 2559) เมื่อครบ

ก ำหนดน ำมำผ่ำนกำรฆ่ำเชือ้ แล้วแยกชัน้น ำ้มันออกจำกอำหำรในกรวยแยก กรองด้วยกระดำษกรอง ผ่ำน

โซเดียมซลัเฟตแอนไฮดรัสเพ่ือก ำจดัน ำ้ออกจำกน ำ้มนั และค ำนวณหำผลผลิต (เปอร์เซน็ต์) ได้จำกสมกำร 
 

ผลผลิต (เปอร์เซน็ต์) = น ำ้หนกัไบโอดีเซลท่ีผลิตได้ (กรัม) 

                          น ำ้หนกัน ำ้มนัวตัถดุิบเร่ิมต้น (กรัม) 
 

× 100 
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การหาปริมาณกรดไขมันอสิระด้วยการไทเทรต 

น ำน ำ้มนัทอดใช้แล้วท่ีผ่ำนกำรย่อยด้วยจลุินทรีย์ 0.5 กรัม เติมเอทำนอล 10 มิลลิลิตร ไดเอทิลอีเทอร์ 10 

มิลลิลิตร และฟีนอฟทำลีน 0.1 มิลลิลิตร ไทเทรตด้วยโซเดียมไฮดรอกไซด์ ควำมเข้มข้น 0.005 โมลำร์ จุดยุติ คือ 

สีชมพ ูน ำไปค ำนวณหำปริมำณกรดไขมนัอิสระได้จำกสมกำร 
 

%FFA =  V×MNaOH×MWOleic acid×100 

                  1000×gsample 
 

การผลิตไบโอดีเซลด้วยปฏกิริิยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 

น ำน ำ้มันทอดใช้แล้วท่ีผ่ำนกำรย่อยด้วยจุลินทรีย์ ปริมำตร 30 กรัม ใส่ลงขวดก้นแบน เติมโซเดียม       

ไฮดรอกไซด์ เป็นตวัเร่งปฏิกิริยำ 0.4 กรัม ท ำปฏิกิริยำกบัเมทำนอล 34 กรัม และเอทิลอะซิเตท 93 กรัม รีฟลกัซ์ท่ี

อณุหภมูิ 60 องศำเซลเซียส นำน 4 ชัว่โมง (รัชติยำ และอดิศร, 2560) ทิง้ไว้ให้เย็น น ำไประเหยด้วยเคร่ือง Rotary 

evaporator 15 นำที แยกกลีเซอรอลท่ีอยู่ด้ำนล่ำงออก ก ำจัดน ำ้ท่ีเหลืออยู่ด้วยโซเดียมซัลเฟต   แอนไฮดรัส 

วิเครำะห์หำผลผลิต (เปอร์เซน็ต์) และปริมำณกรดไขมนัอิสระ ตำมท่ีกลำ่วข้ำงต้น 
 

การวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันของไบโอดีเซล ด้วยเคร่ืองฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อนิฟราเรด สเปคโตรมิเตอร์ 

หยดน ำ้มนัทอดใช้แล้วผ่ำนกำรย่อยด้วยจุลินทรีย์และกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนั 1-2 หยด ลง

บนผลึกโซเดียมคลอไรด์ น ำเข้ำเคร่ือง Fourier transform infrared spectrometer เพ่ือวิเครำะห์หมู่ฟังก์ชันของ

น ำ้มนัทอดใช้แล้วเทียบกบัน ำ้มนัไบโอดีเซลท่ีสงัเครำะห์โดยท ำปฏิกิริยำกบัเมทำนอล และเอทิลอะซิเตท โดยใช้

น ำ้มนัท่ีผ่ำนกำรย่อยด้วยจลุินทรีย์เป็นวตัถดุิบ 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
สัณฐานของจุลินทรีย์ย่อยน า้มัน และการทดสอบเอนไซม์ไลเปส 

จลุินทรีย์ท่ีย่อยน ำ้มนัทอดใช้แล้ว เป็นแบคทีเรียชนิดแกรมลบ รูปร่ำงกลมรี (ภำพท่ี 1ก) และย่อยเอนไซม์

ไลเปสด้วยจลุินทรีย์ สงัเกตได้จำกกำรเกิดตะกอนสีขำวขุ่นบริเวณโดยรอบโคโลนีท่ีเจริญบนผิวหน้ำอำหำร Tween 

80 (ภำพท่ี 1ข) 

 

 

 
 
 
 
 

บริเวณการเกิด
เอนไซม์ไลเปส  

(ก) (ข) 
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ภาพที่ 1 (ก) สณัฐำนวิทยำของแบคทีเรีย (ข) กำรทดสอบเอนไซม์ไลเปส 

ผลผลิตเมทลิเอสเทอร์ (เปอร์เซ็นต์) จากการผลิตไบโอดีเซล 

น ำ้มนัทอดใช้แล้วผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรีย ได้ปริมำตร 9.4885 กรัม คิดเป็นผลผลิต 47 เปอร์เซน็ต์ 

น ำ้มนัทอดใช้แล้วผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรีย และผ่ำนกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนั พบว่ำ ไบโอ

ดีเซลสงัเครำะห์โดยเมทำนอล และเอทิลอะซิเตท เป็นสำรตัง้ต้น ได้ปริมำตร 19.5521 กรัม และ 17.5478 กรัม คิด

เป็นผลผลิต 65 และ 58 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั 

น ำ้มนัทอดใช้แล้วผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรีย และผ่ำนกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนั ได้ไบโอดีเซล

สงัเครำะห์ตลอดจนจบกระบวนกำร เม่ือใช้เมทำนอล และเอทิลอะซิเตท เป็นสำรตัง้ต้น คิดเป็นผลผลิตไบโอดีเซล

สทุธิ 28 เปอร์เซน็ต์ และ 23 เปอร์เซน็ต์ ตำมล ำดบั 
 

ปริมาณกรดไขมันอสิระ 

ปริมำณกรดไขมนัอิสระในน ำ้มนัทอดใช้แล้วก่อนกำรทดลองมีปริมำณสงู (ตำรำงท่ี 1) เมื่อเปรียบเทียบ

ระหวำ่งน ำ้มนัทอดใช้แล้วก่อนกำรทดลอง กบัน ำ้มนัทอดใช้แล้วท่ีผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรีย มีปริมำณกรดไขมนั

อิสระลดลง 75 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบระหว่ำงน ำ้มนัทอดใช้แล้วท่ีผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรีย กับน ำ้มนัไบโอ

ดีเซลสังเครำะห์จำกน ำ้มันท่ีผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรียและเมทำนอล มีปริมำณกรดไขมันอิสระลดลง 45 

เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบน ำ้มนัทอดใช้แล้วท่ีผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรีย กบัน ำ้มนัไบโอดีเซลสงัเครำะห์จำกน ำ้มนั

ผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรียและเอทิลอะซิเตท มีปริมำณกรดไขมนัอิสระลดลง 38 เปอร์เซน็ต์ 

เม่ือเปรียบเทียบน ำ้มนัไบโอดีเซลสงัเครำะห์ด้วยเมทำนอลและเอทิลอะซิเตท พบวำ่เม่ือใช้เมทำนอลเป็น

สำรตัง้ต้น มีปริมำณกรดไขมนัอิสระน้อยกว่ำเอทิละซิเตท แต่กำรใช้เมทำนอลจะมีผลพลอยได้เป็นกลีเซอรอล ซึง่

ท ำให้แยกไบโอดีเซลออกจำกกลีเซอรอลได้ยำก แตไ่ด้ผลิตภณัฑ์ไบโอดีเซลมำกกวำ่ และท ำให้เกิดสบู่  
 

ตารางที่ 1 ปริมำณกรดไขมนัอิสระในน ำ้มนั 

ตวัอย่ำง น ำ้มนัก่อน
กำรทดลอง 

น ำ้มนัผ่ำนกำรย่อย
ด้วยแบคทีเรีย 

ไบโอดีเซลสงัเครำะห์ 
เมทำนอล [1] เอทิลอะซิเตท [1] 

 
แบลงค์ 

1 1.5 - - - 
2 1.4 - - - 
3 1.5 - - - 

ตวัอย่ำง
น ำ้มนั 

 

1 4.62 1.18 0.64 0.72 
2 4.66 1.19 0.64 0.71 
3 4.67 1.08 0.62 0.70 

เฉลี่ย 4.65     1.15 ± 0.061    0.63 ± 0.006    0.71 ± 0.01 
 
 
 

หมำยเหต:ุ [1] ปฏิกิริยำทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนั ควบคมุท่ีอณุหภมูิ 60 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 4 ชัว่โมง 
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ลักษณะของน า้มันทอดใช้แล้วที่ ผ่านการย่อยด้วยแบคทีเรียก่อนผ่านกระบวนการ และหลังผ่าน
กระบวนการทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 

น ำ้มนัทอดใช้แล้วก่อนกำรทดลอง (ภำพท่ี 2ก) มีลกัษณะสีด ำเข้ม กลิ่นเหมน็ มีตะกอน และปริมำณกรด

ไขมนัอิสระ 4.65 ± 0.026 เปอร์เซ็นต์ เมื่อน ำน ำ้มนัทอดใช้แล้วท่ีผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรียเพ่ือลดปริมำณกรด

ไขมันอิสระ (ภำพท่ี 2ข) จะมีลักษณะท่ีใสกว่ำ ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่มีตะกอนเกิดขึน้ และควำมหนืดลดลง 

ปริมำณกรดไขมันอิสระหลังกำรย่อยด้วยแบคทีเรีย 1.15 ±  0.061 เปอร์เซ็นต์ เมื่อผ่ำนกระบวนกำร               

ทรำนส์เอสเทอริฟิเคชัน ระหว่ำงกำรใช้เมทำนอลและเอทิลอะซิเตท พบว่ำ เมทิลเอสเทอร์ท่ีใช้เมทำนอล จะมีสี

เหลืองใสมำกกว่ำเดิม ควำมหนืดลดลง และไม่มีกลิ่นเหม็น ปริมำณกรดไขมนัอิสระลดลงเหลือ 0.63 ± 0.006 

เปอร์เซ็นต์ (ภำพท่ี 2ค) ส่วนลกัษณะของเมทิลเอสเทอร์ท่ีใช้เอทิลอะซิเตท จะมีลกัษณะใสน้อยกว่ำน ำ้มนัท่ีใช้     

เมทำนอล ควำมหนืดลดลงเล็กน้อย และไม่มีกลิ่นเหม็น ปริมำณกรดไขมันอิสระลดลงเหลือ 0.71 ± 0.01 

เปอร์เซน็ต์ (ภำพท่ี 2ง) 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 ลกัษณะน ำ้มนัทอดใช้แล้ว (ก) น ำ้มนัทอดใช้แล้วก่อนกำรทดลอง (ข) น ำ้มนัทอดใช้แล้วท่ีผ่ำนกำรย่อย

ด้วยแบคทีเรีย (ค) น ำ้มนัทอดใช้แล้วผ่ำนกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนัโดยใช้เมทำนอล (ง) น ำ้มนัทอดใช้

แล้วผ่ำนกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนัโดยใช้เอทิลอะซิเตท 
 

การวิเคราะห์น า้มันด้วยเคร่ือง ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์ม อนิฟราเรค สเปคโตรมิเตอร์ 

IR-spectrum ของน ำ้มนัทอดใช้แล้วท่ีผ่ำนกำรย่อยด้วยแบคทีเรีย (ภำพท่ี 3ก) ในต ำแหน่งหมำยเลข 2 

เป็นหมู่คำร์บอนิล (C=O) ประกอบด้วย คีโตน แอลดีไฮด์ กรดคำร์บอกซิลิก เอสเทอร์ และเอไมด์ แสดงกำร

ดูดกลืนรังสีอินฟำเรด เพรำะสำรประกอบคำร์บอนิล อยู่ในช่วงเลขคลื่นใกล้เคียง 1,700 เซนติเมตร-1 เห็นได้ว่ำ   

ไบโอดีเซลมีหมูค่ำร์บอนิลอยู่ในต ำแหน่งนี ้เน่ืองจำกไบโอดีเซลมีเอสเทอร์ของกรดไขมนัผสมอยู่ สงัเกตได้ง่ำยและ

ชดัเจน, ในต ำแหน่งหมำยเลข 1 เป็นหมูแ่อลเคน (-CH3: Bending) เลขคลื่น 1450 เซนติเมตร-1 ต ำแหน่งหมำยเลข 

3 เป็นหมูแ่อลกอฮอล์ (O-H) เลขคลื่นในช่วง 2400-3400 เซนติเมตร-1 และต ำแหน่งหมำยเลข 4 เป็นหมู ่ แอลเคน 

(C-H: Stretching) เลขคลื่นในช่วง 2850-3000 เซนติเมตร-1  
  

IR-spectrum ของน ำ้มนัทอดใช้แล้วผ่ำนกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชนัโดยใช้เมทำนอล (ภำพท่ี 3

ข) ต ำแหน่งหมำยเลข 1 เป็นหมู่อีเทอร์ (C-O) เลขคลื่นในช่วง 1000-1300 เซนติเมตร-1 ต ำแหน่งหมำยเลข 2 พบ

หมูแ่อลเคน (C-H) เลขคลื่นในช่วง 1450 เซนติเมตร-1 ต ำแหน่งช่วงหมำยเลข 3 และ4 จะมีลกัษณะท่ีเปลี่ยนแปลง 

กรำฟจะเรียบขึน้ มีช่วงพีกท่ีกว้ำง เน่ืองจำกในช่วงนีเ้กิดกำรย่อยของน ำ้มัน โดยต ำแหน่งหมำยเลข 3 พบหมู่     

(ก) (ข) (ค) (ง) 
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คำร์บอนิล (C=O) เลขคลื่นในช่วง 1700 เซนติเมตร-1 ซึง่พบไบโอดีเซล ต ำแหน่งหมำยเลข 4 จะพบหมู่แอลดีไฮด์ 

(O=C-H) มีเลขคลื่นในช่วง 2700-2900 เซนติเมตร-1 และต ำแหน่งหมำยเลข 5 เป็นหมู่แอลเคน (C-H) มีเลขคลื่น

ในช่วง 2850-3000 เซนติเมตร-1 
 

IR-spectrum ของน ำ้มันทอดใช้แล้วท่ีผ่ำนกระบวนกำรทรำนส์เอสเทอริฟิเคชันโดยใช้เอทิลอะซิเตท 

(ภำพท่ี 3ค) ต ำแหน่งหมำยเลข 1 พบหมู่แอลคีน (=C-H) เลขคลื่นในช่วง 675-728 เซนติเมตร -1  ต ำแหน่ง

หมำยเลข 2 เป็นหมูแ่อลเคน (C-H) มีเลขคลื่นช่วง 1375-1450 เซนติเมตร-1  ต ำแหน่งหมำยเลข 3 เป็นหมูแ่อลเคน 

(C-H) มีเลขคลื่นในช่วง 1450 เซนติเมตร-1 ต ำแหน่งหมำยเลข 4 เป็นหมู่คำร์บอนิล (C=O) เลขคลื่นช่วง 1700 

เซนติเมตร-1 โดยต ำแหน่งนีพ้บไบโอดีเซล ต ำแหน่งหมำยเลข 5 เป็นหมู่แอลดีไฮด์ (O=C-H) มีเลขคลื่นในช่วง 

2700-2900 เซนติเมตร-1 โดยในต ำแหน่งระหว่ำงหมำยเลข 4 และ 5 จะมีลกัษณะพีกท่ีกว้ำงขึน้ และต ำแหน่ง

หมำยเลข 6 เป็นหมู่ฟีนอล มีเลขคลื่นช่วง 3200-3500 เซนติเมตร-1 เมื่อน ำภำพท่ี 6ค เทียบกับภำพท่ี 6ข จะมี

ลกัษณะกรำฟท่ีเรียบขึน้ ช่วงพีกกว้ำงคล้ำยกนั 
 

 
 

สรุป 
กำรปรับปรุงคณุภำพน ำ้มนัทอดใช้แล้วโดยแบคทีเรีย เพ่ือสงัเครำะห์ไบโอดีเซล เป็นทำงเลือกทำงหนึง่ท่ี

ดีสำมำรถลดต้นทุนกำรผลิต และประหยดัค่ำใช้จ่ำยในกำรผลิตน ำ้มนัเชือ้เพลิง โดยสำมำรถเปลี่ยนของเสียให้

เป็นพลังงำนหรือท่ีเรียกว่ำ “Waste to energy” ซึ่งในกำรนีเ้ป็นทำงหนึ่งท่ีช่วยลดกำรปล่อยของเสีย ประเภท

น ำ้มนัลงสู่แหลง่น ำ้ และน ำจุลินทรีย์ท่ีสงัเครำะห์ไลเปสในธรรมชำติจำกพืน้ท่ีท้องถ่ินไปช่วยในกำรผลิต ซึง่น ำ้มนั
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ท่ีได้หลงัจำกผ่ำนกระบวนกำรจะมีลกัษณะใส ไม่มีกลิ่นหืน และควำมหนืดลดลง จึงเหมำะแก่กำรน ำไปประยกุต์

เป็นเชือ้เพลิงเคร่ืองยนต์ตอ่ไป 
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เกรียงศักดิ์ ลอืชัย,1 กญัญณชั ศิริธญัญา,1 เนตรนภา อินสลดุ2 และ สรุพล ใจวงศ์ษา1 

Kriangsuk Luechai,1 Kanyanat Sirithunya1, Nednapa Insalud2 and Suraphon Chaiwongsar1 

 

บทคัดย่อ 
ฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารที่ส าคญัของพืช การขาดฟอสฟอรัสในข้าวจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและเป็นปัจจัย

จ ากดัที่ส าคญัของการให้ผลผลติของข้าว การขาดฟอสฟอรัสอาจเกิดได้จากหลายสาเหต ุเช่น การมีปริมาณฟอสฟอรัสใน
ดินต ่า ซึ่งอาจเกิดได้จากเป็นดินถกูชะล้าง หรือดินเสื่อมโทรม หรือ พืชไม่สามารถดดูใช้ฟอสฟอรัสที่มีอยู่ในดินได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ เนื่องจากฟอสฟอรัสอยูใ่นรูปท่ีไมเ่ป็นประโยชน์ หรือสภาพดินไมเ่หมาะสม ดงันัน้พืชจึงปรับตวัด้วยการหลัง่ 
low molecular weight organic acids (LMWOAs) จากรากเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการดดูใช้ฟอสฟอรัสในดิน การทดลอง
นีไ้ด้รวบรวมพนัธุ์ ข้าวพืน้เมืองของไทยจ านวน 128 พนัธุ์ ท าการศึกษาการหลัง่ LMWOAs จากรากข้าว จากการศึกษา
พนัธุ์ ข้าวมีการปล่อย LMWOAs อยู่ในช่วง 0.13 - 7.22 nmol g-1 root dw h-1

citric eq. และสามารถแบ่งกลุ่มตามลกัษณะ
การหลัง่ LMWOAs ได้ 5 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มหลัง่ LMWOAs ต ่ามาก อยู่ในช่วง 0.13 - 1.16 nmol g-1 root dw h-1

citric eq. 

จ านวน 37 พนัธุ์ 2) กลุม่หลัง่ LMWOAs ต ่า อยู่ในช่วง 1.21 - 3.19 nmol g-1 root dw h-1
citric eq. จ านวน 81 พนัธุ์  3) กลุม่

หลัง่ LMWOAs พอใช้ อยู่ในช่วง 3.33 - 3.91 nmol g-1 root dw h-1
citric eq. จ านวน 5 พนัธุ์  4) กลุ่มหลัง่ LMWOAs ดี อยู่

ในช่วง 4.73 - 5.58 nmol g-1 root dw h-1
citric eq. จ านวน 4 พนัธุ์ และ 5) กลุม่หลัง่ LMWOAs ดีมาก อยู่ในช่วง 7.22 nmol 

g-1 root dw h-1
citric eq. จ านวน 1 พนัธุ์  ซึ่ง LMWOAs ที่รากข้าวหลัง่สว่นใหญ่เป็นกรด oxalate, malate, citrate, acetate 

และ tartrate โดย LMWOAs ที่รากข้าวหลัง่ออกมากที่สดุ คือ กรด oxalic และที่หลัง่ออกมาน้อยที่สดุ คือ กรด tartaric 
และพบว่าปริมาณการหลัง่กรดนัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัน า้หนกัแห้งราก น า้หนกัแห้งต้น และน า้หนกัแห้งรวม รวมทัง้จาก
การต รวจ  genotype ของข้ าวส าห รับ  PUP1 (Phosphorus uptake1)  และ  PSTOL1 (Phosphorus Starvation 
Tolerance) โดยการสุม่เลือกพนัธุ์ข้าวจากกลุม่ข้างต้น จ านวน 14 พนัธุ์ ไปตรวจสอบด้วย DNA markers ส าหรับ PUP1 
และ PSTOL1 พบวา่ภายในกลุม่ที่ตรวจสอบมีทัง้ตรวจพบและตรวจไมพ่บ PUP1 และ PSTOL1 ซึง่แสดงแนวโน้มให้เห็น
วา่ลกัษณะการหลัง่ LMWOAs ได้ดีนัน้อาจเป็นลกัษณะพิเศษที่ไม่เก่ียวข้องกบัการสร้างความต้านทานของการขาดของ
ฟอสฟอรัสในดินท่ีเก่ียวข้องกบั PUP1 และ PSTOL1 
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Abstract 
Phosphorus is one of major plant nutrients.   Phosphorus deficiency in rice negatively affects 

growth and yield.   Phosphorus deficiency is caused by many events such as low phosphorus 
availability due to soil erosion and soil degradation or low phosphorus uptake efficiency due to soil 
acidity or high content phosphorus in non-usable form.   One strategy to deal with phosphorus 
deficiency in plant is to exudate low molecular weight organic acids ( LMWOAs)  to enhance 
phosphorus uptake efficiency.   The secretion of organic acids from root is known to promote 
mobilization of soil P and enhance P bioavailability.  Organic acid exudation from roots is considered 
an important mechanism for plants to adapt in P-deficient soils.   In this work, 128 Thai native rice 
varieties were collected and studied for molecular weight organic acids (LMWOAs) secretions.  The 
amount of LMWOAs secretion from root were ranged from 0.13 - 7.22 nmol g-1 root dw h-1

citric eq.  The 
studied varieties were classified into 5 groups, which were 1)  very low LMWOAs secretion – 37 
varieties with the secretion level of 0.13 - 1.16 nmol g-1 root dw h-1

citric eq. 2) low LMWOAs secretion – 81 
varieties with the secretion level of 1. 21 - 3. 19 nmol g-1 root dw h-1

citric eq.  3)  moderate LMWOAs 
secretion – 5 varieties with the secretion level of 3. 33 - 3. 91 nmol g-1 root dw h-1

citric eq.  4)  good 
LMWOAs secretion – 4 varieties with the secretion level of 4.73 - 5.58 nmol g-1 root dw h-1

citric eq. and 5) 
very good LMWOAs secretion – 1 variety with the secretion level of 7.22 nmol g-1 root dw h-1

citric eq. 
Types of LMWOAs were investigated, and the result showed that main acids were oxalate, malate, 
citrate, acetate and tartrate.  It was very interesting to observe that the amount of secreted LMWOAs 
was not related to fresh and dry weight of stem and root.  Samples from each group were selected 
( total of 14 samples)  to be genotyped for PUP1 (Phosphorus uptake1)  and PSTOL1 (Phosphorus 
Starvation Tolerance) , genetic markers for good phosphorus uptake and utilization.   Sample with 
PUP1 and PSTOL1 were observed in all group indicated that ability to secrete LMWOAs may be 
another trait to help rice to cope with P-deficient environment and was not related to PUP1 and 
PSTOL1 characters. 

 
ค าน า 

ฟอสฟอรัสมีความจ าเป็นส าหรับการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิตของข้าว โดยท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้าง
ส าคญัต่าง ๆ ในเซลล์และเนือ้เย่ือพืช เป็นสารพนัธุกรรม เป็นธาตุอาหารส าคญั และเป็นองค์ประกอบส าคญัใน
สารประกอบพลงังานสงู (ATP) ซึง่เป็นแหล่งพลงังานท่ีส าคญัในกระบวนการทางชีวเคมีภายในต้นพืช ดงันัน้การ
ขาดฟอสฟอรัสของข้าวจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการสร้างผลผลิต การขาดฟอสฟอรัสในข้าวอาจเกิดได้
จากหลายสาเหต ุเช่น การมีปริมาณฟอสฟอรัสในดินต ่า ฟอสฟอรัสท่ีอยู่ในรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์ พืชไม่สามารถ
ดดูใช้ได้ หรือสภาพดินแห้งแล้งหรือดินเป็นกรด  
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 โดยพืชรวมทัง้ข้าว มีหลายกลไกในการส่งเสริมการดูดใช้ฟอสฟอรัสในดิน หนึ่งในนัน้ คือ การหลั่ง 
LMWOAs จากราก เพ่ือท าให้บริเวณรากมีประจุบวกของ H+ มากขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเคมี ท า
ให้ฟอสฟอรัสท่ีเคยอยู่ในรูปท่ีไม่เป็นประโยชน์ให้ละลายออกมาอยู่ในรูปท่ีเป็นประโยชน์และรากสามารถดดูใช้ได้
มากขึน้ ดงันัน้งานวิจยันีจ้งึต้องการศกึษาสมบตัิการหลัง่กรดอินทรีย์มีน า้หนกัโมเลกลุต ่า (low molecular weight 
organic acids - LMWOAs) ของพนัธุ์ข้าวพืน้เมืองของไทยจ านวน 128 พนัธุ์ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การศึกษาการหล่ัง LMWOAs 
 ท าการเพาะเมล็ดข้าวให้งอก และย้ายปลูกในสารละลายธาตุอาหารซึ่งดัดแปลงจาก Yoshida et al., 
1976 เมื่อต้นข้าวอายุ 14 วัน ล้างรากข้าวด้วย  demineralized water ซับน า้และแช่รากข้าวใน universal 
indicator pH 7 ซึง่มีสีม่วงแกมเขียว (หาก pH ในตวัสารละลายลดลงสีก็จะกลายเป็นสีเหลืองไปจนถึงสีแดง) ท า
การวัดค่าดูดกลืนแสง (absorbance) ของสารละลายท่ีความยาวคลื่น 450 nm โดยอิงกับปริมาณของกรด 
citrate จากการสร้าง standard curve ของปริมาณกรด citrate และค่าดูดกลืนแสง เน่ืองจากกรด citrate เป็น
กรดอินทรีย์หลกัท่ีหลัง่มาจากรากข้าวและเพ่ิมการหลัง่มากขึน้เพ่ือตอบสนองตอ่ phosphorus (P) deficiency ซึง่

ท าให้เพ่ิมความสามารถของ P uptake (Kirk et al., 1999) ท าการจัดกลุ่มการหลั่งกรดโดยใช้เทคนิค 
Hierarchical Cluster Analysis (Between group) แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) หลัง่กรดต ่ามาก 2) หลัง่กรดต ่า 3) 
หลัง่กรดพอใช้ 4) หลัง่กรดดี และ 5) หลัง่กรดดีมาก 
 
การศึกษาชนิดของ LMWOAs ที่หล่ังมาจากรากข้าว 
 สุม่เลือกข้าวจ านวน 32 พนัธุ์จากกิจกรรมการหลัง่กรด น าไปปลกูในสารละลายอาหาร เม่ือข้าวอายุ 50 
วนั น าต้นข้าวจ านวน 3 ต้น/พันธุ์ มาล้างรากด้วยน า้กลัน่ และ demineralized water แล้วน าไปใส่ในขวดแก้ว
ขนาด 14 ออนซ์ ท่ีมี 20 mL demineralized water เป็นเวลานาน 30 นาที หลงัจากนัน้น าต้นข้าวออกและท าการ 
filter - sterilized (0.2 µm) โดย 10 mL แรกนัน้ทิง้ไป เก็บ 10 ml ท่ีเหลือ แล้วน าตวัอย่างไปวิเคราะห์หาชนิดและ
ปริมาณของ LMWOAs โดยใช้ anion chromatograph (Dionex Dx 500; Dionex) (Jones et al., 1996) 
 
การตรวจสอบเคร่ืองหมายดีเอน็เอที่บ่งชีป้ระสิทธิภาพของการใช้ฟอสฟอรัส 
 สุ่มเลือกพนัธุ์ข้าวเพ่ือเป็นตวัแทนจากกิจกรรมการหลัง่กรด เพ่ือน ามาใช้ในการทดลอง 21 พนัธุ์ ท าการ
ส กั ด ดี เอ็ น เอ  เ พ่ิ ม ป ริ ม าณ ดี เอ็ น เอ ต ร งต า แ ห น่ ง เค ร่ื อ งห ม าย  PUP1 ด้ ว ย  DNA markers F:  5’ 
GCGGAAGAAGAGGATAACGA 3’, PUP1 R:  5’ TCTAGGCTTCGTTTGGCAAG 3’ แ ล ะ  PSTOL1 ด้ วย 
DNA markers F: 5’ GTTTGTGGTGCATACAACTCGT 3’, PSTOL1 R: 5’ GGTTCCTCAAAAACAGAAGAT 
G 3’ ปฏิกิริยาลกูโซ ่Polymerase chain reaction (PCR) น าผลผลิตจากปฏิกิริยา PCR มาแยกขนาดของชิน้สว่น
ดีเอ็นเอด้วยสนามไฟฟ้าเคลื่อนท่ีขัว้ลบไปยงัขัว้บวกผ่านเจล (agarose gel) ความเข้มข้น 1 % โดยใช้สารละลาย 
1XTBE buffer ท่ีมี pH 8 เป็นตวัน าไฟฟ้า น าไปส่องผ่านเคร่ือง gel documentation ถ่ายรูปแล้วน าไปอ่านผล
แถบดีเอน็เอ และวิเคราะห์การมีหรือไมม่ีของ PUP1 และ PSTOL1  
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการทดสอบการหลัง่ LMWOAs จากรากข้าวนัน้พบว่ามีการหลัง่ LMWOAs อยู่ระหว่าง 0.13 – 7.22 

nmol g-1 root dw h-1
citric eq. โดยพนัธุ์ท่ีหลัง่กรดต ่าท่ีสดุคือ พวงทอง และ พนัธุ์ท่ีหลัง่กรดอินทรีย์มากท่ีสดุ คือ ข้าว

แสงป้อม และเมื่อน าเอาปริมาณหลัง่กรดมาจัดกลุ่มข้าวตามปริมาณกรดอินทรีย์ท่ีหลัง่จากรากข้าวเมื่อปลูกใน
สารละลายอาหารโดยใช้เทคนิค Hierarchical Cluster Analysis (Between group) สามารถจัดกลุ่มได้ 5 กลุ่ม 
คือ 1) กลุม่หลัง่ LMWOAs ต ่ามาก มีจ านวน 37 พนัธุ์ โดยมีการหลัง่ LMWOAs อยู่ระหวา่ง 0.13 – 1.16 nmol g-

1 root dw h-1
citric eq. 2) กลุ่มหลัง่ LMWOAs ต ่า มีจ านวน 81 พันธุ์ ซึ่งมีจ านวนพันธุ์ข้าวมากท่ีสุด โดยมีการหลัง่ 

LMWOAs อยู่ระหว่าง 1.21 – 3.19 nmol g-1 root dw h-1
citric eq. 3) กลุ่มหลัง่ LMWOAs พอใช้ มีจ านวน 5 พันธุ์ 

โดยมีการหลั่ง LMWOAs อยู่ระหว่าง 3.33 – 3.91 nmol g-1 root dw h-1
citric eq. 4) กลุ่มหลั่งกรดดี มีจ านวน 4 

พนัธุ์ โดยมีการหลัง่ LMWOAs อยู่ระหวา่ง 4.73 – 5.58 nmol g-1 root dw h-1
citric eq และ 5) กลุม่หลัง่กรดดีมาก มี

จ านวน 1 พันธุ์ มีการหลัง่ LMWOAs 7.22 nmol g-1 root dw h-1
citric eq. นอกจากนัน้พันธุ์ Kasalath ท่ีเป็นพันธุ์ ท่ี

ทนตอ่ภาวะฟอสฟอรัสต ่านัน้มีการหลัง่ LMWOAs อยู่ท่ี 0.14 nmol g-1 root dw h-1
citric eq. ซึง่จดัอยู่ในกลุม่ 1 หลัง่ 

LMWOAs ต ่ามาก ในขณะท่ีพันธุ์  Nipponbare ซึ่งเป็นพันธุ์ ท่ี ไม่ทนต่อภาวะฟอสฟอรัสต ่า  นัน้มีการหลั่ง 
LMWOAs อยู่ท่ี 0.71 nmol g-1 root dw h-1

citric eq. ซึง่จดัอยู่ในกลุ่ม 1 เช่นเดียวกนักบั Kasalath (ตารางท่ี 1) และ 
จากการศึกษาชนิดของ LMWOAs ท่ีหลัง่มาจากรากข้าวนัน้ พบว่าส่วนใหญ่เป็นกรด oxalate, malate, citrate, 
acetate และ tartrate ท่ีมีปริมาณท่ีแตกตา่งกนัไปตามพนัธุ์ข้าว  

นอกจากนัน้ยงัพบวา่ปริมาณการหลัง่ LMWOAs นัน้ไมม่ีความสมัพนัธ์กบัน า้หนกัแห้งราก น า้หนกัแห้งต้น 
และน า้หนักแห้งรวม ค่าสัมประสิทธิความสัมพันธ์ของปริมาณการ LMWOAs กับน า้หนักแห้งรากมีค่า R2 = 
0.002 คา่สมัประสิทธิความสมัพนัธ์ของปริมาณการหลัง่กรดกบัน า้หนกัแห้งต้นมีคา่ R2 = 0.1225 และคา่สมัประ
สิทธิความสมัพนัธ์ของปริมาณการหลัง่กรดกบัน า้หนกัแห้งรวมมีคา่ R2 = 0.0408  

จากการตรวจ genotype เบือ้งต้นของข้าวจ านวน 21 พันธุ์ท่ีอยู่ในกลุ่ม 1 (หลัง่กรดต ่ามาก) และกลุ่ม 2 
(หลั่ งกรดต ่ า ) ด้ วย  DNA markers ส าห รับ  PUP1 (Phosphorus uptake 1) และ PSTOL1 (Phosphorus 
Starvation Tolerance 1) บนโครโมโซมท่ี 12 ซึ่งเก่ียวข้องกับความสร้างความต้านทานของการขาดของ
ฟอสฟอรัส ในดินให้แก่ข้าว (Wissuwa, et al.,2002; Gamuyao et al., 2012) พบว่าภายในกลุม่ท่ีตรวจสอบมีทัง้
ตรวจพบและตรวจไม่พบ PUP1 และ PSTOL1 ซึ่งแสดงแนวโน้มให้เห็นว่าลกัษณะการหลัง่ LMWOAs ได้ดีนัน้
อาจเป็นลกัษณะพิเศษท่ีไม่เก่ียวข้องกับการสร้างความต้านทานของการขาดของฟอสฟอรัสในดินท่ีเก่ียวข้องกับ 
PUP1 และ PSTOL1 
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Table 1:   Grouping by amount of LMWOAs, Using Hierarchical Cluster Analysis (Between Group)  of 128  
                    native rice varieties (14 days after germination) 
 

LMWOAs group varieties Amount of LMWOAs (nmol g-1 root dw h-1
citric eq.) 

Min Max Mean Stdv 
1 Very low secretion 37 0.13 1.16 0.77 0.32 
2 Low secretion 81 1.21 3.19 1.94 0.48 
3 Medium secretion 5 3.33 3.91 3.59 0.27 
4 High secretion 4 4.73 5.58 5.12 0.35 
5 Very high secretion 1 7.22 7.22 7.22 0.52 

 
Table 2:   Amount and types of LMWOAs secreted from roots of 32 native rice varieties (50 days after    
                  germination) 
 

varieties 
Oxalate 
ug/ml 

Tartrate 
ug/ml 

Malate 
ug/ml 

Acetate 
ug/ml 

Citrate 
ug/ml 

Aramacimaja (PMPC00156) 133.56 0.603 7.60 0.71 1.41 
Japuma (PMPC0 0131) 122.63 0.00 4.97 1.64 0.63 
Lhuangleeco (PMPC00145) 224.84 0.00 0.00 1.78 2.05 
Buecho (MSNC04036) 100.55 0.00 45.46 2.16 3.88 
Buemhuemaela (MSNC05022) 47.35 3.651 84.46 2.04 3.90 
Buekachonhongkheow (MSNC06018) 193.04 0 4.52 1.39 1.03 
Kaomoochoe 296.05 0 93.90 1.69 1.83 
Jabebe 259.38 0.004 2.12 1.60 2.21 
Kaomanhoysannai (MHSC08004) 110.51 0 20.98 1.64 0.00 
Kaolaydamhualang (MHSC08035) 246.61 0 0.27 1.66 1.42 
Bueplamailhoo (MHSC08039) 155.70 0 9.33 1.59 0.51 
Laimoochoe (MHSC09006) 515.89 2.010 311.07 1.67 1.41 
Dangmoochoe (MHSC09007) 30.68 1.159 2.92 2.06 1.84 
Kaojowdang (MHSC09011) 82.85 0.054 22.33 1.72 1.83 
Kaomhon (MHSC09018) 130.25 0 48.98 1.56 1.12 
Bhlalha 259.34 0 8.08 1.53 0.94 
Bhlajhai 340.77 1.864 23.17 2.00 0.88 
Bphachang 148.51 0 12.85 1.82 0.97 
Janhona 79.35 0 19.38 1.76 0.84 
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varieties 
Oxalate 
ug/ml 

Tartrate 
ug/ml 

Malate 
ug/ml 

Acetate 
ug/ml 

Citrate 
ug/ml 

Kaolebnokmaijam (MHSC10025) 216.09 0 56.84 1.68 1.49 
Bhlebpaoghlunghoyha(MHSC11010) 180.54 0 0.36 1.80 0.87 
Bpiaijowa(PMPC00105) 104.95 0 28.05 2.26 0.25 
Kaolaymuangfanghualang (MHSC08029) 158.52 0.783 3.97 1.69 3.57 
Danususu(PMPC00132) 6.82 0.574 9.96 1.81 1.51 
PT 1 299.96 0 24.17 1.42 1.03 
PSL00343-CNT-122-2-2-1 114.74 0 14.29 1.54 0.00 
Kawtambon 157.16 0 24.63 1.84 1.77 
Hompama 107.86 0 135.66 1.44 2.24 
Hommalidang 48.39 0 23.05 1.72 1.00 
Kodiawklang 79.76 0 2.59 1.59 0.67 
Nipponbare 197.91 0 3.86 1.60 1.74 
Kasalath 54.76 0 135.31 1.48 1.03 

 
Table 3:   The genotyping results for PUP1 and PSTOL1 of 21 native rice varieties 
 

varieties PUP1 PSTOL1 LMWOAs group 
Lhuangleeco (PMPC00145) / / 2 
Buecho (MSNC04036) X X 4 
Buekachonhongkheow (MSNC06018) X X na 
Kaomoochoe / / 2 
Jabebe / / na 
Kaolaydamhualang (MHSC08035) X X 2 
Bueplamailhoo (MHSC08039) X X 2 
Laimoochoe (MHSC09006) / / 2 
Dangmoochoe (MHSC09007) X X na 
Kaojowdang (MHSC09011) X X 2 
Kaomhon (MHSC09018) / / 2 
Janhona / / na 
Bpiaijowa (PMPC00105) / / 2 
Kaolaymuangfanghualang (MHSC08029) X X 2 
PT 1 / / 2 
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varieties PUP1 PSTOL1 LMWOAs group 
No.4 PSL00343-CNT-122-2-2-1 / / 2 
Kawtambon / / 2 
Hompama / / 2 
Hommalidang / / 1 
Nipponbare X X 1 
Kasalath / / 1 

 

*** na = the results is not available 
     X = not found  
     / = found  

 
 

 
 

 
 

 

 
 
Figure 1:   Example of color changing of the universal indicator solution due to the change of acidity 
      in the solution.  The solution is started with green color, and the color will change to    
      yellow/orange once the acidity is increased due to the secretion of LMOWAs. 

 
สรุปผล 

จากการศกึษาการหลัง่ LMWOAs ของข้าวพืน้เมืองไทยจ านวน 128 พนัธุ์ มีการหลัง่ LMWOAs อยู่ในช่วง 
0.13 – 7.22 nmol g-1 root dw h-1

citric eq. ซึง่อยู่ในช่วงใกล้เคียงกบัการศกึษาของ Kirk et al. (1996) ท่ีได้รายงาน
ว่าข้าวมีการหลั่งกรดโดยเฉลี่ย 0.22 nmol g-1 root dw h-1 โดย LMWOAs ท่ีหลั่งมานัน้ส่วนใหญ่เป็นกรด 
oxalate, malate, citrate, acetate และ tartrate ท่ีมีปริมาณท่ีแตกต่างกนัไปตามพันธุ์ข้าว อย่างไรก็ตามในการ
ทดลองนีไ้ด้แสดงให้เห็นว่าปริมาณ LMWOAs ท่ีหลัง่ออกมาจากรากข้าวนัน้ไม่สมัพนัธ์กบัการสะสมน า้หนกัของ
ล าต้นและรากข้าว ซึง่อาจจะบ่งชีไ้ด้วา่ปริมาณ LMWOAs ท่ีหลัง่นัน้อาจไมเ่ก่ียวข้องกบัความต้านทานฟอสฟอรัส
ต ่าในดินของพนัธุ์ท่ีมี PUP1 และ PSTOL1 เป็น DNA markers ซึง่สอดคล้องกบั Kirk et al. (1999) ท่ีได้รายงาน

Ve
ry 

hig
h 

se
cre

tio
n 

Hi
gh

 se
cre

tio
n 

Lo
w 

se
cre

tio
n 

Ve
ry 

lo
w 

se
cre

tio
n 

Bl
an

k c
on

tro
l 

51



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ว่าการท่ีข้าวเจริญเติบโตในสภาพฟอสฟอรัสต ่านัน้แต่ละพันธุ์ ข้าวก็มีการตอบสนองในการหลั่ง  LMWOAs ท่ี
แตกตา่งกนัไปโดยบางสายพนัธุ์นัน้หลัง่ LMWOAs ลดลง ในขณะท่ีบางพนัธุ์นัน้หลัง่เพ่ิมขึน้ หรือบางพนัธุ์ไมม่ีการ
เปลี่ยนแปลงในการหลัง่ LMWOAs เมื่อเจริญเติบโตทัง้ในภาวะฟอสฟอรัสปกติและฟอสฟอรัสต ่าในอนาคตควร
ท าการศกึษาหาบทบาทของการหลัง่ LMWOAs จากรากข้าวตอ่การดดูใช้ฟอสฟอรัสของต้นข้าว 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจัยนีเ้ป็นส่วนหนึ่งของโครงการ การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวไทยท่ีมีประสิทธิภาพในการดูดใช้ธาตุ
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การตรวจวัดกลิ่นโคลน และการทดสอบทางประสาทสัมผัสของปลานิลที่เลีย้งในบ่อดิน
Determination of Earthy Aroma and Sensory Evaluation of  

Nile Tilapia Cultured in Earthen Ponds 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดสารให้กลิ่นโคลนในเนือ้ปลานิลที่เลีย้งในบ่อดิน และประเมิน
คณุภาพทางประสาทสมัผสัด้านกลิ่นโคลนของเนือ้ปลานิลจากบ่อเลีย้งปลานิลของเกษตรกรผู้ เลีย้งปลานิลในอ าเภอพาน
ทอง จงัหวดัชลบรีุทัง้หมด 4 บ่อ ระยะเวลาการเลีย้ง 10 เดือนช่วงเร่ิมต้นของการเลีย้งน า้ในบ่อเลีย้งบางบ่อตรวจไม่พบ 
geosmin และ 2-methylisoborneol (MIB) แต่ในช่วงท้ายของการเลีย้งปลาพบ geosmin ในน า้ของทุกบ่อโดยพบ
ปริมาณ geosmin ในน า้อยู่ระหว่าง 0.001 - 0.43 ppb สว่น geosmin ในเนือ้ปลานิลมีปริมาณอยู่ระหว่าง 0.22-14.60 
ppb ระหว่างการทดลองไม่พบ MIB ในน า้และเนือ้ปลาทุกช่วงเวลาของการเลีย้ง เพื่อลดความเสี่ยงของการสะสม 
geosmin ในเนือ้ปลาจนเกิดกลิน่โคลนดงันัน้ควรควบคมุ geosmin ในน า้ไมเ่กิน 0.01 ppb ผลทดสอบทางประสาทสมัผสั
พบวา่เนือ้ปลาที่มีปริมาณ geosmin ≤ 0.53 ppb ผู้ทดสอบจะไมส่ามารถรับรู้ถึงกลิน่โคลนในเนือ้ปลาได้  
 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to determine of earthy aroma compound and sensory evaluation of 
Nile Tilapia cultured for 10 months in four earthen ponds from the farms in Panthong District, Chonburi 
Province.  Geosmin and 2-methylisoborneol (MIB)  were not detected in some pond water samples during 
initial culture period, however only geosmin was found in the all water samples at the final culture state. 
Amounts of geosmin in water were 0.001 to 0.43 ppb during culture, while, geosmin in tilapia flesh were 0.22 
to 14.60 ppb. MIB was not found in all samples in this research. To reduce the risk of geosmin accumulation 
expressed earthy aroma in flesh, geosmin in pond water should be controlled lower than 0. 01 ppb. 
According to sensory evaluation, panels could not detect earthy aroma in flesh which contained geosmin 
lower than ≤ 0.53 ppb.  
 

 
 

Key Word: Geosmin, 2-Methylisoborneol (MIB), Nile Tilapia, Earthy Aroma, 
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ค าน า 

 ปลานิล นิยมเลีย้งกนัอย่างกว้างขวางในประเทศไทยมีแนวโน้มการเพาะเลีย้ง และการบริโภคเพ่ิมมาก

ขึน้เร่ือยๆ เพราะปลานิลเป็นปลาท่ีเจริญเติบโตเร็ว ปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้ดี และมีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ โดยปัจจบุนัมีการจดัส่งสินค้าออกสูต่า่งประเทศในลกัษณะของปลานิลแลเ่นือ้โดยตลาดท่ีส าคญัๆ อาทิ 

ประเทศญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา อิตาลี เป็นต้น (กรมประมง, 2549) การเพาะเลีย้งปลานิลมีทัง้จากการเลีย้งแบบบ่อ

ดิน กระชงั และการเลีย้งแบบผสมผสาน เป็นต้น ระหว่างการเลีย้งมีการเพ่ิมจ านวนของแพลงก์ตอนมากเกินไป

เรียกว่าแพลงก์ตอนบลูม (plankton bloom) สกุลท่ีพบมีการบลูมในบ่อเลีย้งสัตว์น า้เป็นประจ า ได้แก่ สกุล 

Oscillatoria, Microcystis, Anabaena, Cylindrospermopsis, Lyngbya และ Phormidium เป็นต้น โดยแพลงก์

ตอนท่ีเพ่ิมจ านวนมากเกินไปเป็นสาเหตุ ให้เกิดการสร้างสารประกอบท่ีมีกลิ่นโคลน (earthy aroma) ขึน้ในน า้ 

และรวมถึงเกิดกลิ่นโคลนในเนือ้ปลาน า้จืด เช่น ปลานิล ปลาทับทิม หรือปลาดุก เป็นต้น สารประกอบท่ีมีกลิ่น

โคลนดงักล่าว ได้แก่ geosmin และ 2-methylisoborneol (MIB) กลิ่นโคลนในเนือ้ปลาจึงเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีเป็น

อปุสรรคการบริโภค การแปรรูป และการส่งออก (Juettner and Watson, 2007)  สารประกอบกลิ่นโคลนเข้าหรือ

ผ่านเข้าสูต่วัปลาโดยการดดูซมึของอวยัวะตา่งๆ (Tanchotikul, 1990) สารประกอบนีก้ลุม่นีไ้มส่ามารถก าจดัออก

ได้โดยวิธีการล้างน า้ หรือการให้ความร้อนระหวา่งการแปรรูปก็ไมส่ามารถก าจดักลิ่นโคลนได้ (วรพงษ์ และคณะ, 

2545) ผู้ วิจยัจงึท าการส ารวจเก็บตวัอย่างปลานิล และน า้ในบ่อเลีย้งของเกษตรกรท่ีเลีย้งปลานิลในบริเวณ  

อ.พานทอง จ.ชลบุรี เพ่ือติดตามปริมาณสารให้กลิ่นโคลน geosmin และ MIB ในตวัอย่างน า้ และเนือ้ปลานิล 

โดยผลการศกึษาครัง้นีอ้าจน ามาใช้เป็นแนวทางในการควบคมุการเกิดกลิ่นโคลนในเนือ้ปลานิลเพ่ือลดปัญหาการ

ไมย่อมรับของผู้บริโภค 

 
อุปกรณ์ และวิธีการ 

พืน้ที่ศึกษา 

 เก็บตวัอย่างน า้ในบ่อเลีย้ง และเนือ้ปลานิลจากบ่อเลีย้งปลานิลของเกษตรกรในบริเวณ  
 อ.พานทอง จ.ชลบรีุ จ านวน 4 บ่อ โดยมีเกษตรกรผู้ เลีย้งปลานิล 3 ราย ซึง่อยู่บริเวณใกล้เคียงกนัเป็นการเลีย้งใน
สถานการณ์จริงตามท่ีเกษตรกรเคยเลีย้ง การทดลองนีม้ีการควบคุมเร่ืองพันธ์ปลา และขนาดของลูกปลาโดย
สัง่ซือ้ลูกปลาท่ีมีขนาดใกล้เคียงกันจากฟาร์มเพาะพันธ์ปลานิลเดียวกัน  แต่บางปัจจัยไม่สามารถควบคุมได้
เพราะเป็นรูปแบบการเลีย้งของเกษตรกรแตล่ะราย เช่นขนาดของบ่อ ปริมาณการให้อาหาร รวมถึงคณุภาพน า้ใน
แตล่ะบ่อ  
  
วิเคราะห์กลิ่นโคลน (geosmin และ MIB) ในน า้บ่อเลีย้งปลานิล 
 วิเคราะห์ geosmin และ MIB ในน า้บ่อเลีย้งปลานิล  โดยสุ่มตวัอย่างทุก 1 เดือน จากทัง้หมด 4 บ่อ สุ่ม
เก็บตวัอย่างน า้บ่อเลีย้งปลา 1 ลิตร เพ่ือน ามาวิเคราะห์กลิ่นโคลนโดยแบ่งตวัอย่างน า้ 25 มิลลิลิตร น าไปใส่ใน
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ขวดไวอัล  (vial) ขนาด 60 มิลลิลิตร ใส่  Internal Standard (IS) 2 ชนิดคือ borneol และ decahydro-1-
naphthol ปริมาณ 0.05 µg เติมโซเดียมคลอไรด์ 5 กรัม และใส ่magnetic bar ปิดฝาด้วยจกุยางทนความร้อนสงู 
น าขวดไวอลัวางบนเคร่ืองกวนแม่เหล็กไฟฟ้า และให้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที 
แล้วแทงเข็มไฟเบอร์กบัอปุกรณ์ Solid Phase Microextraction (SPME) เข้าไปในขวดตวัอย่างเป็นเวลา 20 นาที 
เพ่ือให้ไฟเบอร์จับสารประกอบ geosmin และ MIB น า SPME ฉีดเข้ากับเคร่ือง GC/MS: เคร่ือง GC ท่ีต่อกับ 
mass selective detector; Leco Pegasus III การค านวณปริมาณ (Quantification) ของ geosmin ค านวณจาก
พืน้ท่ีพีคของ geosmin/IS (Grimm et al., 2004) จากกราฟความเข้มข้นของสารมาตรฐาน geosmin ท่ี 0.0002, 
0.0006, 0.006, 0.06 และ 0.2 ไมโครกรัม/ลิตร (ดดัแปลงจาก Zhu et al. 1999) 
 
การวิเคราะห์กลิ่นโคลน (geosmin และ MIB) ในเนือ้ปลานิล  

สุ่มเก็บตวัอย่างปลานิล 15 ตวัทุกเดือนในแต่ละบ่อเลีย้ง แบ่งปลามา 5 ตวัแล้วหัน่ขนาดประมาณ 2x2
เซนติเมตรจากปลานิลทัง้หมด ผสมเนือ้ปลาท่ีหั่นแล้วทัง้ 5 ตวัให้เข้ากันแล้วสุ่มออกมากปริมาณ 40 กรัม เพ่ือ
วิเคราะห์ในแต่ละซ า้ใส่ Internal Standard คือ borneol และ decahydro-1-naphthol ปริมาณ 0.5 µg ท าการ
สกดักลิ่นโคลนโดยใช้ Microwave extraction ท่ี 600 วตัต์ ก าหนดอตัราการไหลของไนโตรเจนท่ี 1.2 มิลลิลิตร/
นาที ใช้เวลา 5 นาที (ดดัแปลงจาก Zhu et al. 1999) จากนัน้น าของเหลวท่ีได้จาก condenser มาใส่ในขวดแก้ว 
(vial) เพ่ือวิเคราะห์ด้วยวิธี Head Space-Solid Phase Microextraction (HS-SPME) และ GC/MS ดังท่ีได้
อธิบายในการวิเคราะห์กลิ่นโคลนในน า้ เพ่ือป้องกันการปนเปือ้นข้ามของ geosmin และ MIB ระหว่างตวัอย่าง 
ผู้ วิจยัได้ท า blank analysis เพ่ือยืนยนัไมม่ีการปนเปือ้นข้าม  

 
การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

 การฝึกหดัผู้ทดสอบทางประสาทสมัผสัใช้ผู้ทดสอบจ านวน 8 คน เร่ิมต้นจากให้ผู้ทดสอบท าการทดสอบ
ความแมน่ย าด้วยการทดสอบจดุเร่ิมต้นความรู้สกึของกลิ่นโคลน (Threshold sensitivity)  ของผู้ทดสอบแตล่ะคน 
โดยเตรียมสารละลาย geosmin เจือจางจนมีความเข้มข้น 0, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.0 ไมโครกรัมต่อลิตร ให้ผู้
ทดสอบดมกลิ่นจากตัวอย่างสารละลายมาตรฐาน geosmin จากนัน้ผู้ ทดสอบต้องเรียงล าดับสารละลาย 
geosmin ท่ีมีความเข้มข้นต ่าสดุไปยงัความเข้มข้นสงูสดุตามล าดบัให้ถูกต้อง (ทวีทรัพย์, 2542) ล าดบัถดัไปให้ผู้
ทดสอบได้ทดสอบกลิ่นโคลนในเนือ้ปลาด้วยวิธี 2 out of 5 โดยเตรียมเนือ้ปลากะพงนึง่สกุท่ีไมม่ีกลิ่นโคลน ชัง่เนือ้
ปลา 10 กรัม จากนัน้ท าการ spike geosmin ท่ีความเข้มข้น 10 ppb ลงไปในตวัอย่างเนือ้ปลา แล้วให้ผู้ทดสอบ
ท าการแยกปลาท่ีมีกลิ่นโคลนและไม่มีกลิ่นโคลน จาก 2 ตวัอย่างใน 5 ตวัอย่าง (2 out of 5) โดยท าการทดสอบ
ซ า้ 2 รอบ ผู้ทดสอบต้องสามารถตอบได้ถกูต้องทัง้ 2 รอบ (ดดัแปลงจาก Meilgaard et al., 1999) 

การประเมินคุณภาพทางประสาทสมัผัสของกลิ่นโคลนในเนือ้ปลานิลน าเนือ้ปลานิลท่ีผ่านการนึ่งเป็น
เวลา 15 นาที หั่นปลาเป็นชิน้ขนาดเท่าๆกัน น าไปชั่งปริมาณ 10 กรัม ให้ผู้ทดสอบท่ีผ่านการฝึกหดัดม และชิม
ตวัอย่าง เพ่ือประเมินคณุภาพทางประสาทสมัผสัด้านกลิ่น  ท าการให้คะแนนท่ีระดบัคะแนน 0 - 5 ก าหนดเกณฑ์
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การให้คะแนนดงันี ้0 = ไม่มีกลิ่นโคลน 1 = มีกลิ่นโคลนเล็กน้อย 2 = มีกลิ่นโคลนปานกลาง 3 = มีกลิ่นโคลน
คอ่นข้างมาก 4 = มีกลิ่นโคลนมาก และ 5 มีกลิ่นโคลนมากท่ีสดุ คะแนนท่ีได้จากผู้ทดสอบท าการหาคา่เฉลี่ยของ
แตล่ะตวัอย่าง โดยคะแนน 0, 1, 2, 3, 4 และ 5 ใช้สารละลายจีออสมินท่ีมีความเข้มข้น  0  0.25  0.50  0.75 และ  
1.0  ไมโครกรัมต่อลิตร ตามล าดบั (Robertsona et al., 2005) แล้วน าข้อมลูมาหาคา่เฉลี่ยเพ่ือจดัระดบัคณุภาพ
ด้านกลิ่นโคลน  การตดัสินการพบกลิ่นโคลนในตวัอย่างตดัสินจากจ านวนผู้ ทดสอบท่ีพบว่าตวัอย่างมีกลิ่นโคลน
ต้องมีจ านวนของผู้ทดสอบไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 จากจ านวนผู้ทดสอบทัง้หมด (Grimm et al., 2004) 
 

การวิเคราะห์ทางสถติิ 

 ข้อมูลท่ีได้จากการทดลองวัดปริมาณ  geosmin วางแผนการทดลองแบบ completely randomized 
design (CRD) โดยใช้ระยะเวลาการเลีย้งเป็นอิทธิพลของแตล่ะทรีทเมนต์ วิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of 
Variance) และเปรียบเทียบความแตกตา่งโดยใช้ Duncan’s multiple range test (DMRT)  

 น าข้อมลูจากการศกึษาปริมาณของ geosmin ในน า้บ่อเลีย้ง และในเนือ้ปลานิลมาทดสอบความ 
สมัพนัธ์ทางสถิติแบบสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์สเปียร์แมน 
 

ผล และวิจารณ์ผลการทดลอง 
ปริมาณกลิ่นโคลนในน า้บ่อเลีย้ง และในเนือ้ปลานิล 

 จากการวิเคราะห์ปริมาณ geosmin ท่ีพบในน า้บ่อเลีย้งปลานิลทัง้ 4 บ่อ ระหวา่งเดือนมกราคมถึงเดือน
ตลุาคม 2559 ดงัแสดงใน Table 1 พบวา่ปริมาณ geosmin อยู่ระหว่าง 0.001 - 0.43  ppb โดยบ่อท่ี 4 ในเดือน
สิงหาคมมีปริมาณ geosmin สูงท่ีสุดคือ 0.43 ppb (p<0.05) และมีปริมาณ geosmin ในเนือ้ปลาอยู่ท่ี 10.07 
ppb (Table 2) ซึ่งสูงกว่าระดบั odor threshold (ความเข้มข้นต ่าสดุท่ีท าให้ผู้ทดสอบสามารถรับรู้กลิ่นรส) ของ 
geosmin ท่ีก่อให้เกิดกลิ่นโคลนในเนือ้ปลา คือ 0.9 ppb (Robertson et al., 2005) จากการวิเคราะห์ค่าสมัประ
สิทธิสหสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมน พบวา่ปริมาณ geosmin ในน า้บ่อเลีย้งมีความสมัพนัธ์กบัปริมาณ geosmin ใน
เนือ้ปลามีคา่เท่ากบั 0.58 (p<0.05) 
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Table 1 Concentration of geosmin in pond water during culture 

Amount of geosmin (ppb) 
Pond Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct 

1 ND ND 0.02a ND ND ND ND 0.02a 0.01a ND 

2 0.02a 0.04a ND 0.05a 0.07a 0.07a 0.08a 0.03a ND 0.01a 

3 ND 0.06b 0.04cd 0.05c 0.05c 0.11a 0.08 ab 0.001e 0.02de 0.02de 

4 ND ND ND ND 0.07bc 0.04c 0.05bc 0.43a 0.12b 0.08bc 
abc     Mean within a row are significant (p<0.05) 

 ND   Geosmin < 0.001 μg/kg 

 

 ปริมาณ geosmin ในเนือ้ปลาของทัง้ 4 บ่อมีปริมาณอยู่ระหว่าง 0.10 - 14.60 ppb โดยพบวา่ ในเดือน
กรกฎาคมทุกบ่อมีปริมาณ geosmin มีค่าสงูกว่าระดบั odor threshold โดยบ่อท่ี 4 มีค่าสูงท่ีสดุคือ 14.60 ppb
ส่วนบ่อ 1, 2 และ 3 มีค่าดังนี ้1.98, 4.13 และ 2.41 ตามล าดับ (Table 2)  จากค่า odor threshold ของกลิ่น
โคลนท าให้สามารถระบุได้ว่าปลาท่ีมีค่า geosmin สูงกว่า 0.9 ppb มีโอกาสพบกลิ่นโคลนในตัวอย่างปลานัน้ 
จากผลการทดลองใน Table 1 และ 2 พบวา่ในช่วงเดือนตลุาคม ปริมาณ geosmin ในเนือ้ปลา มีคา่ต ่ากวา่ odor 
threshold (0.9 ppb) โดยพบวา่ปริมาณ geosmin ในน า้ของบ่อท่ี 1-3 มีค่าระหว่าง 0.01-0.02 ppb สว่นบ่อท่ี 4 
ปริมาณ geosmin ในน า้มีปริมาณอยู่ท่ี 0.08 ส่งผลให้ปริมาณ geosmin ในเนือ้ปลามีค่า 1.64 ppb ซึ่งสูงกว่า 
odor threshold ดังนัน้เพ่ือหลีกเลี่ยงการสะสมของ geosmin ในเนือ้ปลาไม่ให้เกินระดับ odor threshold ควร
รักษาระดบัของ geosmin ในน า้ไมใ่ห้เกิน 0.01 ppb 

Table 2 Concentration of geosmin in tilapia flesh during culture 

      Amount of geosmin (ppb) 

Pond  March          April  May            June         July            August     September       October 

1  0.54bA            0.47bAB          0.35bC        0.17bC       1.98aB          0.10bB            0.43bB               0.71bA 

2  0.70cA           0.81cA            2.34bB         4.89aAB      4.13aB         0.79 cB           0.53cB               0.77cA 

3  0.26eA          0.30deB            0.22eC         1.85bBC      2.41aB          0.79cB           0.14eA               0.71cdA 

4  0.68dA          0.42dAB           6.82bcA        7.18±bcA     14.60aA       10.07abA        1.93cdA             1.64cdA 

abcde Means within a row are significant (p<0.05) 
AB       Means within a column are significant (p<0.05) 
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อาหารปลาจะใช้อาหารเม็ดส าเร็จรูปให้แก่ปลานิลจนเพียงพอต่อความต้องการของปลาแตร่ะหว่างการ
เลีย้งมีการตายของปลาในแต่ละบ่อไมเ่ท่ากนัดงันัน้จ านวนอาหารท่ีให้แก่ปลาในแต่ละบ่อย่อมไมเ่ท่ากนัดงัแสดง
ภาพ Figure 1 จากการวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์แบบสเปียร์แมนพบว่าปริมาณอาหารปลา (Feed) มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณ geosmin ในเนือ้ปลามีค่าเท่ากับ 0.31 (p<0.05) เมื่อเปรียบเทียบปริมาณอาหาร 
(กราฟเส้น) กบั geosmin ในเนือ้ (กราฟแท่ง) และเส้นท่ีระบุความเข้มข้นของ odor threshold คือ 0.9 ppb เนือ้
ปลา จาก Figure 1 b-d แสดงให้เห็นวา่เม่ือมีการให้อาหารอย่างตอ่เน่ืองแก่ปลานิลช่วงเดือน พ.ค.- ก.ย. ปริมาณ 
geosmin ในเนือ้ปลานิลจะลดลงถึงแม้ว่าในเดือนกรกฎาคม ปริมาณ geosmin ในเนือ้ปลาจะสงูแต่หลงัจากให้
อาหารอย่างต่อเน่ืองส่งผลให้ปริมาณ geosmin ในเนือ้ปลาลดลงอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05)  การลดลงของ 
geosmin ในเนือ้ปลาอาจเกิดจากปลานิลท่ีกินอาหารเม็ดส าเร็จรูปจะกินอาหารธรรมชาติในบ่อลดลง (แพลงก์
ตอน และสิ่งมีชีวิตเล็กๆ) ซึง่อาหารธรรมชาติเหล่านีเ้ป็นแหล่งของ geosmin ดงันัน้เมื่อปลากินอาหารธรรมชาติ
ลดลงย่อมสง่ผลให้การสะสม geosmin ในเนือ้ปลาลดลง  

Figure 1 Concentrations of geosmin in flesh (ppb) and amount of feed (Kg), (a) Pond 1, (b) Pond 2, 
(c) Pond 3, and (d) Pond 4  

abcde Means above a bar graph are significant (p<0.05) 
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การรับรู้กลิ่นโคลนในเนือ้ปลานิล 
 จากการทดสอบทางประสาทสมัผัสโดยใช้ผู้ทดสอบ จ านวน  8 คน ท าการทดสอบตวัอย่างเนือ้ปลานิล
จากบ่อเลีย้งท าการทดสอบตวัอย่างตัง้แต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตลุาคม (Table 3) ผลการทดสอบพบสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม  โดยกลุ่มท่ี 1 เนือ้ปลามีปริมาณ geosmin ≤ 0.53 ppb ทุกตวัอย่างท่ีทดสอบทางประสาท
สมัผัสพบว่าไม่มีกลิ่นโคลน (6 ตัวอย่าง)  กลุ่มท่ี 2 เนือ้ปลามีปริมาณ geosmin ระหว่าง 0.71 - 4.13 ppb เมื่อ
ทดสอบทางประสาทสมัผสับางตวัอย่างไมพ่บวา่มีกลิ่นโคลน (7 ตวัอย่าง) แตบ่างตวัอย่างสามารถรับรู้กลิ่นโคลน 
(4 ตวัอย่าง) เมื่อพิจารณาเฉพาะตวัอย่างท่ีพบกลิ่นโคลน 4 ตวัอย่างคิดเป็นร้อยละ 36.3 จากตวัอย่างทัง้หมด 11 
ตวัอย่าง กลุ่มท่ี 3 เนือ้ปลามีปริมาณ geosmin ≤ 4.89 ppb การทดลองนีใ้นช่วงสดุท้ายของการเลีย้ง (ตลุาคม) 
ซึ่งเป็นปลาที่จะจ าหน่ายให้กับผู้บริโภค ตวัอย่างปลามีปริมาณ geosmin ในเนือ้อยู่ระหวา่ง 0.71-1.64 ppb โดย
ผู้ทดสอบทัง้ 8 คนให้การยอมรับในด้านกลิ่นรสของเนือ้ปลานิล จาการสืบค้นมีรายงานว่าปริมาณ geosmin ใน
เนือ้ปลานิลที่ยงัเป็นท่ียอมรับของผู้ทดสอบอยู่ท่ี 5 -10 ppb (วรพงษ, 2545; ประพนัธ์ศกัด์ิ, 2559) 
 
Table 3 Sensory score of earthy aroma in Nile tilapia 

Taint intensity (sensory scores; 0-5) 

Pond  May             June       July              August            September       October 

1  ND (0.35)      nd       nd              ND (0.10)       ND (0.43)         1.88 (0.71) 

2  ND (0.22)    2.25 (1.85)       1.63 (2.41)    ND (0.79)        ND (0.14)      ND (0.71) 

3  ND (2.34)    1.38 (4.89)       ND (4.13)      ND (0.79)        ND (0.53)       ND (0.77) 

4  2.75 (6.8)   1.00 (7.18)      3.25 (14.60)   4.38 (10.07)    3.13 (1.93)      ND (1.64) 

ND Not detect earthy aroma 

nd No data  

(  )  Concentrations of geosmin in flesh tilapia  (ppb) 

 

สรุป 

 ปริมาณ geosmin ในน า้บ่อเลีย้งมีปริมาณระหว่าง 0.001 - 0.43 ppb โดยบ่อท่ี 4 มีปริมาณ geosmin 
ในน า้และในเนือ้ปลาสูงท่ีสุดคือ 0.43 และ 14.60 ppb (p<0.05) ตามล าดับ จากผลการทดสอบทางประสาท
สมัผัสพบว่าเนือ้ปลานิลท่ีมีปริมาณ geosmin ต ่ากว่า 0.53 ppb ผู้ ทดสอบไม่สามารถรับรู้ถึงกลิ่นโคลนในเนือ้
ปลาแต่ถ้ามีปริมาณ geosmin มากกว่า 4.89 ppb ผู้ ทดสอบสามารถรับรู้ถึงกลิ่นโคลนในเนือ้ปลาได้  ในช่วง
สดุท้ายของการเลีย้งตวัอย่างปลามีปริมาณ geosmin ในเนือ้อยู่ระหว่าง 0.71 - 1.64 ppb โดยผู้ทดสอบให้การ
ยอมรับ ปริมาณ geosmin ในน า้บ่อเลีย้งมีความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของ geosmin ในเนือ้ปลา (p<0.05) 
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เพ่ือลดความเสี่ยงของการสะสม geosmin ในเนือ้ปลาไม่เกินระดบั odor threshold ควรรักษาระดบั geosmin 
ในน า้น้อยกวา่ 0.01 ppb  
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การเพิ่มกลิ่นรสของสารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือกุ้ง 
Flavor Enhancement of the Protein Hydrolysate Extract from Shrimp By-Product 
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Wanwarang Watcharananun3 

 

บทคัดย่อ 

การศึกษานีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของปฏิกิริยาเมลลาร์ดและการเติม methionine ต่อการเพิ่มกลิ่นรส
ของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากผลพลอยได้กุ้ งขาว (Litopenaeus vannamei) ทัง้ 3 ตัวอย่างมีรายละเอียดดังนี ้1) 
โปรตีนไฮโดรไลเสทของกุ้ งขาว (shrimp protein hydrolysates; SPH) 2) โปรตีนไฮโดรไลเสทกุ้ งขาวท่ีผ่านปฏิกิริยา
เมลลาร์ดโดยไม่เติม methionine (Maillard reaction-shrimp protein hydrolysates; MSPH1) และ  3) โปรตีน
ไฮโดรไลเสทกุ้ งขาวท่ีผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดโดยเติม methionine (MSPH2) โดยรายละเอียดเอกลกัษณ์ของกลิ่นรส
ถกูวิเคราะห์ด้วย gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS)และ gas chromatography–olfactometer 
(GC-O) โดยผลการทดลองท่ีได้จะแสดงผลเป็นค่า Odor active value (OAV) คือ ค่าท่ีค านวณได้จากอัตราส่วน
ความเข้มข้นและค่า odor threshold ของสารระเหยในตวัอย่าง ผลการทดลอง พบว่า ตวัอย่าง MSPH2 มีผลรวมคา่ 
OAV ท่ีสงูสดุ ส่งผลให้ตวัอย่างนีมี้สารประกอบให้กลิ่นรสสงูท่ีสดุ ดงันัน้กระบวนการเพิ่มกลิ่นรสของโปรตีนไฮโดรไล
เสทท่ีผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดเม่ือเติมกรดอะมิโน methionine สามารถน าไปพฒันาท าเป็นซอสปรุงรสหรือผลิตภณัฑ์
สารเสริมกลิ่นรสท่ีต้องการได้ตอ่ไป  

 

ABSTRACT 
 This study was carried out to determine the combined effects of Maillard reaction and methionine 
addition on flavor enhancement of shrimp ( Litopenaeus vannamei)  by- product protein hydrolysate.  The 
characteristic flavor profiles of 3 samples; that is, shrimp protein hydrolysate (SPH), Maillard reaction product 
from shrimp protein hydrolysate (MSPH1), and Maillard reaction product from shrimp protein hydrolysate with 
methionine addition (MSPH2) , were obtained by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS), and gas 
chromatography–olfactometry (GC-O). On the basis of the results obtained, odor activity values (OAVs) were 
calculated as ratio of the concentration and odor threshold of the individual compounds in the samples.  The 
MSPH2 sample showed the highest of total OAVs, resulting in the most odor-active components.  The MSPH2 
compound was therefore suggested to be used as seasoning sauce or flavor enhancer. 
 

Key Words: Shrimp By-Product, Protein Hydrolysate, Methionine, Maillard Reaction, Flavor Enhancement  
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ค าน า 

 กุ้งขาวแปซิฟิก (ช่ือวิทยาศาสตร์ : Litopenaeus Vannamei) หรือ Pacific white Shrimp เกษตรกรใน
ประเทศไทยนิยมเรียกวา่กุ้งขาวแวนนาไม  หรือเรียกกนัวา่ “กุ้งขาว” มีความส าคญัตอ่การเพาะเลีย้งในประเทศ
ไทยมาก มีการเลีย้งเพ่ิมมากขึน้ในประเทศไทยตัง้แตปี่ พ.ศ.2542 เน่ืองจากเป็นกุ้งท่ีโตเร็วเลีย้งได้ในระดบัความ
หนาแน่นสงู และได้ผลผลิตตอ่พืน้ท่ีมากกวา่กุ้งกลุาด า (Wyban, 2007) กุ้งขาว เป็นหนึง่ในผลิตภณัฑ์แปรรูปสตัว์
น า้ท่ีมีความส าคญั และมีการบริโภคสงู เน่ืองจากอร่อย มีคณุคา่ทางโภชนาการสงู จากความต้องการ และการ
บริโภคกุ้งท่ีสงู ปัจจบุนัประเทศไทยมีโรงงานแปรรูปกุ้งจ านวน 119 โรงงาน ใช้วตัถดุิบกุ้งผลิตได้ในประเทศสงูถงึ 
5-6 แสนตนั (สถาบนัอาหาร, 2559) จงึท าให้เกิดผลพลอยได้เป็นจ านวนมากในอตุสาหกรรมแปรรูปกุ้ง โดยสว่น
หวัของกุ้งคิดเป็น 35-45% ของน า้หนกักุ้งทัง้หมด ดงันัน้อาจท านายได้วา่ในช่วงปี 2558-2559 จะมสีว่นท่ีเป็นหวั
กุ้งขาวถงึ 175,000-270,000 ตนัตอ่ปี ซึง่หวักุ้งขาวอดุมไปด้วยโปรตีนสงูถงึ 60% ของน า้หนกัแห้ง (Cao et al. 
2008) ดงันัน้หวักุ้งขาวจงึสามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านตา่งๆได้ อาทิเช่น เป็นสารให้กลิ่นรสในอาหาร ปฏิกิริยา
เมลลาร์ด ถกูใช้ส าหรับอาหารท่ีต้องการปรุงสกุเพ่ือผลิตอาหารให้มีลกัษณะ  และกลิ่นรสท่ีดงึดดู และ
อตุสาหกรรมอาหารสมยัใหมต้่องอาศยัการประยกุต์โดยใช้ปฏิกิริยาเมลลาร์ดเพ่ือผลิตอาหาร เช่น ผงปรุงรสต้มย า
กุ้ง  เป็นต้น เพ่ือให้มสีีและกลิน่รสท่ีเพ่ิมขึน้  และเป็นท่ีต้องการของผู้บริโภค ในระหวา่งกระบวนการให้ความร้อน
แก่อาหารทะเลเพ่ือให้เกิดการปรุงสกุนัน้ สารให้กลิน่รสในอาหารทะเลจะเกิดการเปลี่ยนแปลงจากกระบวนการให้
ความร้อน (thermal process) โดยกระบวนการส าคญัในการเกิดสารให้กลิ่นรส คือ กระบวนการเมลลาร์ด (Pan 
and Kuo, 1994) เพ่ือเป็นการเพ่ิมมลูคา่ให้กบัหวักุ้งซึง่เป็นวตัถดุิบท่ีมีโปรตีนสงู จงึมงีานวิจยัท่ีศกึษากาผลิตกลิ่น
กุ้งจากเศษเหลือกุ้งโดยปฏิกิริยาเมลลาร์ด เพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตหวัเชือ้กลิ่นกุ้ง ซึง่นิยม
น าไปใช้เป็นผงปรุงรสหรือกลิ่นผสมอาหาร (Dong et al., 2013; Liu et al., 2009) อย่างไรก็ตามจากการสืบค้น
ข้อมลูพบวา่มีการศกึษาน้อยมากเก่ียวกบัการสร้างกลิ่นรสท่ีมาจากโปรตีนไฮโดรไลเสทจากเศษเหลือกุ้งขาวโดย
ใช้ปฏิกิริยาเมลลาร์ด ซึง่ปฏิกิริยาเมลลาร์ด มีปัจจยัท่ีส าคญัในการสร้างกลิ่นรส คือ กรดอะมิโน และน า้ตาลรีดิวซ์   
(Su et al., 2011)  โดยปฏิกิริยานีจ้ะก่อให้เกิดสารระเหย เช่น intermediate products  , browning products 
และ fluorescent products พร้อมกบัการก่อตวัของสารท่ีให้กลิ่นรสเพิ่มขึน้ซึง่เป็นสารประกอบท่ีส าคญัในการ
ผลิตหวัเชือ้กลิ่นกุ้ง (Domínguez et al., 2014)  การศกึษานีมุ้ง่เน้นการเพ่ิมสารให้กลิ่นรสจากโปรตีนไฮโดรไลเสท
ของหวักุ้งขาวโดยผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ด 

 

อุปกรณ์ และวิธีการ 
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุ้งขาว (Shrimp protein hydrolysate; SPH)  

 น าหวักุ้งขาวมาตดัให้เป็นชิน้เลก็โดยใช้ไซเลนท์คตัเตอร์ จากนัน้น ามาผสมกบัน า้ ในอตัราสว่นหวักุ้ง:น า้ 
เท่ากบั 1:4 โดยน า้หนกั ตามวิธีของ Cao et al. (2009) น าสว่นใสท่ีได้บรรจุใสข่วด และเกบ็รักษาท่ีอณุหภมูิ -20 
oC เพ่ือรอน าสารละลายท่ีได้ไปใช้ในการทดลองตอ่ไป 
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การผลิตสารโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้งขาวที่ ผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ด (Maillard reaction-Shrimp 
protein hydrolysate; MSPH) 
 น าโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุ้งขาว ไปผสมกบั methionine และ glucose ตามอตัราสว่นใน Table 1 
ดดัแปลงตามวิธีของ Kim (2010) น าสว่นผสมบรรจใุนกระป๋องขนาด 307×113 น าไปให้ความร้อนในเคร่ืองหม้อ
นึง่ฆ่าเชือ้ (Autoclave) ท่ีอณุหภมูิ 120 oC เป็นเวลา 120 นาที ตัง้ทิง้ไว้ให้เย็น และเก็บรักษาไว้ท่ีอณุหภมูิห้อง 
Table1  Experimental amino acid addition in process of enhance flavor from shrimp hydrolysate 

Ingredient (g) 
 

MSPH1 MSPH2 SPH 
(control) 

Methionine 
 

- 1 - 

Glucose 
 

1 1 - 

SPH 
 

178 178 180 

Water  1 - - 

Total 
 

180 180 180 

 
การศึกษาการเตมิ methionine ต่อชนิดและปริมาณสารให้กลิ่นรสของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุ้งขาว
ที่ผ่านปฏกิริิยาเมลลาร์ด วิเคราะห์ด้วย Gas chromatography mass spectrometry (GC/MS) ร่วมกับ 
Gas chromatography-Olfactometry (GC-O) 

น าตวัอย่าง SPH, MSPH1 และ MSPH2 มาวิเคราะห์โดยใช้ ปริมาณ 5 กรัม และน า้ปริมาณ 5 กรัม ผสม
เกลือปริมาณ 5 กรัม และสารมาตรฐาน คือ 2-methyl-3-heptanone ความเข้มข้น 10 ppm ปริมาณ 5 ไมโครลิตร 
ลงในขวด vial น าไปให้ความร้อนบนเคร่ืองกวนสารท่ีอุณหภูมิ 55 ºC 15 นาทีหลงัจากนัน้ดูดซบัสารระเหยโดย 
SPME (Solid Phase Microextraction) เป็นระยะเวลา 20 นาที หลงัจากนัน้น าไปวิเคราะห์โดยเทคนิค GC-MS 
จากผลการทดลองท่ีได้น ามาท าการระบุชนิดองค์ประกอบของสารให้กลิ่นรสโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจาก 
National Institute of Standards and Technology (NIST) ร่วมกับการเปรียบเทียบค่า Retention index (RI) 
ของสารให้กลิ่นรสแต่ละชนิด การวิเคราะห์ทางสถิติข้อมูลท่ีได้จากการทดลอง วางแผนการทดลองแบบ 
completely randomized design (CRD) และวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งโดยใช้ Duncan’s multiple range test (DMRT) 

การพิสจูน์สารให้กลิ่นรสวิเคราะห์โดย GC-O ร่วมกบัคา่ Odor Activity Value (OAV) โดยสารระเหยท่ีมี
คา่ OAV มากกวา่ 1 มีแนวโน้มวา่เป็นสารระเหยส าคญัในการเกิดกลิ่นรส (Grosch, 1993)  

 
 
 
 
 

64



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผล และวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลของการเตมิกรดอะมิโน methionine ต่อชนิด และปริมาณสารให้กลิ่นรสของสารสกัดกลิ่นรสกุ้งที่
ผ่านปฏกิริิยาเมลลาร์ด 

จากการสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้ งขาว (Litopenaeus vannamei) ด้วยวิธี Autolysis (Cao et 
al., 2009) ได้มีการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้ภายใต้การผลิตสารโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้ งขาวท่ีผ่าน
ปฏิกิริยาเมลลาร์ดท่ีสภาวะเดียวกัน น าตัวอย่าง SPH, MSPH1 และ MSPH2 ไปวิเคราะห์องค์ประกอบและ
ปริมาณของสารระเหย โดยใช้เทคนิค Headspace SPME ร่วมกับเทคนิค GC-MS (Table 2) พบองค์ประกอบ
ของสารระเหยท่ีระบุได้ 20 ชนิดโดยจะแบ่งเป็น สารให้กลิ่นรสในกลุม่ Alcohols ได้แก่ 2-furanmethanol และ 2-
ethyl- 1- hexanol ส า ร ใ ห้ ก ลิ่ น ร ส ใ น ก ลุ่ ม  Aldehyde ไ ด้ แ ก่  2-methylpropanal, 3-methylbutanal, 2-
methylbutanal, hexanal, benzaldehyde และ benzeneacetaldehyde สารให้กลิ่นรสในกลุม่ Ketones ได้แก่2-
butanone, 2-heptanone และ  acetophenone สาร ใ ห้กลิ่ นรสในกลุ่ม  Pyrazine ไ ด้แก่  methylpyrazine, 
ethylpyrazine, 2,5-dimethylpyrazine, trimethylpyrazine และ 2,5-dimethyl-3-ethylpyrazine สารให้กลิ่นรส
ในกลุม่ Sulfurs ได้แก่ dimethyl disulfide, methional, dimethyl trisulfide และ 2-acetylthiazole 

โดยพบองค์ประกอบของสารระเหยท่ีมีความเข้มข้นท่ีสงู ในสารสกดัโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุ้งขาวท่ี
ผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ด คือ dimethyl disulfide, ethylpyrazine, 2,5-dimethylpyrazine และ 2,5-dimethyl-3-
ethylpyrazine ซึง่มีปริมาณความเข้มข้น เท่ากบั 0.383, 0.260, 0.258 และ 0.151 ppm ตามล าดบั จากรายงาน
ของ Waller and Feather (1983) dimethyl disulfide ให้ลกัษณะกลิ่น onion และ cooked cabbage รายงาน
ของ Karahadian and Johnson (1993) Ethylpyrazine ให้ลกัษณะกลิ่น roasted รายงานของ Morita et al. 
(2001) 2,5-dimethylpyrazine ให้ลกัษณะกลิน่คล้ายกุ้ง และ รายงานของ Fors (1983) 2,5-dimethyl-3-
ethylpyrazine ให้ลกัษณะกลิน่ย่าง  
Table2 Flavor profile of SPH, MSPH1 and MSPH2  

No Odorants RI  Odor threshold 
(ppm) 

Concentration* (ppm) 

SPH MSPH1 MSPH2 
 Alcohols      

1 2-furanmethanol 872 1 ND 0.006b 0.014a 

2 2-ethyl-1-hexanolns 1034 270 0.001 0.010 0.016 
 Aldehydes      

3 2-methylpropanalns 581 0.0007 0.005 0.012 0.009 
4 3-methylbutanal 658 0.00025 0.051a 0.025b 0.027b 

5 2-methylbutanal 666 0.0009 0.022b 0.062a 0.084a 

6 hexanalns 818 0.0075 0.007 0.002 0.004 
7 benzaldehyde 969 0.3 0.016a 0.004b 0.005b 

8 benzeneacetaldehyde 1054 0.004  0.002b 0.006a 0.009a 

 Ketones      
9 2-butanonens 543 50 0.005 0.015 0.008 
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No Odorants RI  Odor threshold 
(ppm) 

Concentration* (ppm) 

SPH MSPH1 MSPH2 
10 2-heptanone 884 0.2 0.002b 0.011a 0.008ab 

11 acetophenone 1062 0.065 ND ND 0.001 

 Pyrazines      
12 methylpyrazinens 818 0.25 ND 0.036 0.055 

13 ethylpyrazine 909 6 ND 0.176b 0.260a 

14 2,5-dimethylpyrazine 902 0.02 ND 0.173b 0.258a 

15 trimethylpyrazinens 995 0.071 ND 0.042 0.064 

16 2,5-dimethyl-3-ethylpyrazine 1071 1.5 ND 0.092b 0.151a 

 Sulfurs      
17 dimethyl disulfide 725 0.00006 ND 0.05b 0.383a 

18 methional 897 0.00004 ND 0.003b 0.047a 

19 dimethyl trisulfide 964 0.000008 ND 0.007b 0053a 

20 2-acetylthiazolens 1011 0.01 ND 0.011 0.012 
ns-Not significant,  A = Gemert (2003),  a,b  Mean within a row are significant (p<0.05) 
ND-Not detected,  * 3 replications 

เมื่อเปรียบเทียบ SPH กับ MSPH1 และ MSPH2 พบว่า เมื่อน าสารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทไปผ่าน
ปฏิกิริยาเมลลาร์ดท าให้เกิดสารระเหยขึน้มาใหม่ ได้แก่ 2-furanmethanol, methylpyrazine, ethylpyrazine, 
2,5-dimethylpyrazine,  trimethylpyrazine, 2,5-dimethyl-3-ethylpyrazine, dimethyl disulfide, methional, 
dimethyl trisulfide และ 2-acetylthiazole  
 เปรียบเทียบ MSPH1 กับ MSPH2 พบว่า สารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทท่ีผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดท่ีเติม 
methionine จะมีสารให้กลิ่นรสท่ีเพ่ิมขึน้เม่ือเทียบกบัตวัอย่างท่ีไม่เติม methionine โดยมีองค์ประกอบของสารให้
กลิ่นรสท่ีเพ่ิมขึน้อย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) ใน MSPH2 มี 7 ชนิด ได้แก่ 2-furanmethanol, ethylpyrazine, 2,5-
dimethylpyrazine, 2,5-dimethyl-3-ethylpyrazine, dimethyl disulfide, methional และ  dimethyl trisulfide 
โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Pyrazines และ Sulfurs ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ Yang and Yu (2013) ศึกษา
สารประกอบกลิ่นท่ีสร้างจาก L-methionine ท่ีผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดท่ีอณุหภูมิ 145 ºC พบวา่ สารประกอบกลิ่น
หลักท่ีเกิดขึน้อยู่ ในกลุ่มของ Pyrazines และ Sulfurs ซึ่ง methionine เป็นสารประกอบท่ีมีซัลเฟอร์ เป็น
องค์ประกอบ และมีบทบาทส าคัญในการสร้างตัวกลางปฏิกิริยาท่ีน าไปสู่การก่อตัวของ  sulfur-containing 
Maillard reaction products 
 โดยสารระเหยในกลุ่ม Sulfurs ท่ีส าคญั ได้แก่ methional ซึง่เป็นสารให้กลิ่นรสท่ีพบในกุ้ งปรุงสกุ (Pan 
and Kuo, 1994) เกิดได้จากปฏิกิริยา Strecker degradation ของ methionine ได้ผลิตภณัฑ์เป็น methional แล้ว
ยังสามารถเ กิด  dimethyl disulfide และ dimethyl trisulfide อีกทั ง้สารระเหยในกลุ่ม  Pyrazine ก็ เ ป็น
องค์ประกอบท่ีส าคัญในการเกิดกลิ่นรส โดยเป็นสารระเหยท่ีให้กลิ่น Roasted (Maga, 1982) ใน MSPH2 มี
ปริมาณเพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั MSPH1 เน่ืองจากปฏิกิริยา Strecker degradation ของ Aminoketone โดย
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เป็นการท าปฏิกิริยากนัระหวา่งสารในกลุม่ของ Dicarbonyl กบั กรดอะมิโน ได้ผลิตภณัฑ์เป็น Aminoketone และ
เมื่อสูญเสียน า้จะเกิดเป็นสารในกลุ่มของ Pyrazine (Shibamoto et al., 1979) จากนัน้น าความเข้มข้นของสาร
ระเหยท่ีระบไุด้ มาหาคา่ OAV และตรวจสอบลกัษณะกลิ่นรสของสารให้กลิ่นรสโดยใช้เคร่ือง GC-O ดมกลิ่นผ่าน 
Sniffing port (Table 3) 
Table3 Odor activity value and odor description of active volatiles identified in SPH, MSPH1 and MSPH2  

No Odorants RI Odor Description 
(GC-O) 

OAV* 

SPH MSPH1 MSPH2 

 Aldehydes      
1 3-methylbutanal 658 Chesse 201.5 103 95.4 

2 2-methylbutanal 666 Sweet 29.0 69.3 48.5 

 Pyrazines      
3 2,5-dimethylpyrazine 902 Sweet ND 8.7 3.6 

 Sulfurs      
4 dimethyl disulfide 725 Gas ND 604 778.9 

5 methional 897 Shrimp ND 112 540.6 

6 dimethyl trisulfide 964 Garlic ND 674 309.6 

7 2-acetylthiazole 1011 Fragrance ND 1.1 0.6 

 Total 230.5 1572.1 1777.2 
* The odor activity value (OAV) is calculated from the relative concentration of the substance divided by its threshold  
 

 สารระเหยท่ีมีค่า OAV มากกว่า 1 มีแนวโน้มว่าเป็นสารระเหยส าคัญในการเกิดกลิ่นรส (Grosch, 1993) 
โดยสารระเหยท่ีมีคา่ OAV มากกวา่ 100 ได้แก่ dimethyl disulfide (OAV = 778.9), dimethyl trisulfide (OAV = 
674), methional (OAV = 540.6) และ 3-methylbutanal (OAV = 103) เป็นสารหลกัท่ีให้กลิ่นในสารสกดัโปรตีน
ไฮโดรไลเสทจากหวักุ้ ง และสารระเหยท่ีมีค่า OAV น้อยกว่า 100 จดัว่าเป็นสารระเหยรองท่ีช่วยเสริมกลิ่นรสใน
สารสกัดโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัวกุ้ งขาวท่ีผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ด ได้แก่ 2-methylbutanal (OAV = 69.3), 2-
methylpropanal (OAV = 17.2), 2,5-dimethylpyrazine (OAV = 8.7), 2-acetylthiazole (OAV = 1.1) ซึ่งจะ
เห็นได้ว่า MSPH2 ท่ีมีการเติม methionine สารระเหยท่ีมีค่า OAV สงูท่ีเห็นได้ชดั เช่น dimethyl disulfide (OAV 
= 778.9) และ methional (OAV = 540.6) เม่ือเปรียบเทียบกบั SPH และ MSPH1 สารระเหยดงักลา่วอาจจะเป็น
สารท่ีให้กลิ่นท่ีเป็นลักษณะพิเศษคือ กลิ่นย่าง และความหอมหวาน แต่อย่างไรก็ตามสารระเหยท่ีมีค่า  OAV 
มากกวา่ 100 สว่นใหญ่มีลกัษณะเป็นกลิ่นรสกุ้ง ซึง่เป็นกลิ่นรสของสารนัน้อยู่แล้ว แตส่ารระเหยท่ีมีคา่ OAV น้อย
กวา่ 100 และ สารท่ีมีคา่ OAV ต ่า เช่น 2,5-dimethylpyrazine (OAV = 8.7) และ 2-acetylthiazole (OAV = 1.1) 
อาจจะเป็นกลิ่นรสท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะเมื่อกลิ่นรสรวมกันท าให้เกิดสารระเหยท่ีให้กลิ่นรสแล้วระบุได้ว่าเป็น
กลิ่นกุ้ง 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ และปริมาณของสารระเหยในสารสกดัโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุ้งขาว 
พบว่า MSPH2 มีความเข้มข้นของสารระเหยท่ีมากกว่า SPH และ MSPH1 และค่า OAV ท่ีมีผลรวม เท่ากับ 
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1777.2 ซึง่มากกวา่ SPH และ MSPH1 เช่นเดียวกนั จงึสรุปได้วา่สารสกดัโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุ้งขาวท่ีผ่าน
ปฏิกิริยาเมลลาร์ด โดยมีการเติม methionine ท าให้เกิดสารระเหยและอาจจะให้กลิ่นรสกุ้งท่ีเข้มข้นมากท่ีสดุ 
 

สรุป 
 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ และปริมาณของสารระเหยในสารสกดัโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุ้งขาว 
พบสารระเหยอยู่ 10 ชนิด และเม่ือน าสารไปผ่านปฏิกิริยาเมลลาร์ดท าให้เกิดสารระเหยขึน้มาใหมอ่ีก 10 ชนิด 
โดยท่ีสารสกดัโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุ้งขาวท่ีเติม methionine จะมีความเข้มข้นของสารระเหยหลกัท่ีเพ่ิมขึน้
อย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) เม่ือเปรียบเทียบกบัสารสกดัโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหวักุ้งขาวท่ีไมเ่ติม methionine 
และสารระเหยท่ีมีคา่ OAV สงูท่ีเห็นได้ชดั เช่น dimethyl disulfide และ methional สารระเหยดงักลา่วเป็นสารท่ี
ให้กลิ่นรสกุ้งย่างและกุ้งต้มสงูขึน้ จงึสรุปได้วา่ประโยชน์จากการศกึษาครัง้นีส้ามารถน าไปพฒันาท าเป็นซอสปรุง
รส หรือผลิตภณัฑ์สารเสริมกลิน่รสได้ตอ่ไป 
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การพัฒนาระบบควบคุมการตดิตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทติย์ด้วยฟัซซีลอจิก 
Development of Maximum Power Point Tracking Using A Fuzzy Logic Control Scheme 

 
สุธาสิน น่ิมมา1* และ อคัรกิตติ์ ไชยธนกลุวฒัน์1 

Sutasin Nimma1* and Arckarakit Chaithanakulwat1 

 

บทคัดย่อ 
ในการพัฒนาระบบควบคมุการติดตามก าลงัไฟฟ้าสูงสดุของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยหลกัการฟัซซีลอจิก 

เพ่ือใช้กบัเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 275 วตัต์ ซึง่น ามาอนุกรมกนั 6 แผงและต่อร่วมกบัโหลดเชิงเส้นและไม่เชิงเส้น
เพ่ือดูการท างานของระบบการติดตามก าลังไฟฟ้า และผลการทดสอบพบว่าในการควบคุมแบบฟัซซีลอจิก
สามารถติดตามก าลงัไฟฟ้าสงูสดุของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ซึง่มีค่าประสิทธิภาพในการท างานอยู่ท่ี 92.58 % และ
เม่ือท าการต่อร่วมกบัโหลดเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นพบว่าการติดตามก าลงัไฟฟ้าในโหลดเชิงเส้นมีค่าประสิทธิภาพ 
93.01 % และโหลดไมเ่ชิงเส้นมีคา่ประสิทธิภาพ 92.15 % ซึง่มีการติดตามก าลงัไฟฟ้าท่ีใกล้เคียงกนั 
 

ABSTRACT 
 In development maximum power point tracking using a fuzzy logic control system for use in 
maximum power of 275 W solar cells , which are serialized to 6 panels, and connect linear load, and 
Nonlinear load for see the work of maximum power point tracking system. The experiment results of 
maximum power point tracking a fuzzy logic control system are shown that the fuzzy logic control 
system can use maximum power point tracking, efficiency 92.58 % .  When connect linear load , 
Nonlinear load are shown that maximum power point in linear load, efficiency 93.01 % and Nonlinear  
load, efficiency 92.15 %. The maximum power point at is similar to.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key Words: MPPT, Fuzzy Logic, Photovoltaic, Boost Converter 
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ค าน า 

เน่ืองจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤตพลงังานท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน เป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดมลพิษและ
ภาวะโลกร้อน การเลือกเซลล์แสงอาทิตย์มาเป็นตวัช่วยแก้ปัญหาเน่ืองจากเป็นแหล่งพลงังานท่ีสะอาด แต่ในการ
ใช้เซลล์แสงอาทิตย์จะมีจุดอ่อนอยู่ท่ีการควบคุมการผลิตก าลงัไฟฟ้า ซึ่งจะขึน้อยู่กับค่าความเข้มของแสงและ
โหลดท่ีใช้งาน ดงันัน้การควบคมุก าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์จึงต้องมีการออกแบบตวัควบคุม Aït Cheikh. 
Et al (2007) เพ่ือการติดตามก าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ ในบทความนีจ้งึเลือกใช้ฟัซซีลอจิกมาประมวลผล
ควบคมุการติดตามก าลงัไฟฟ้าเน่ืองจากเป็นหลกัการที่มีความไมแ่น่นอนเป็นลกัษณะเด่น (พยงุ มีสจั, 2555) จึง
น ามาใช้ในการควบคมุการติดตามก าลงัไฟฟ้า เพราะแสงอาทิตย์ท่ีเป็นแหลง่ก าเนิดพลงังานของเซลล์แสงอาทิตย์
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจงึน าหลกัการฟัซซีลอจิกมาควบคมุเพ่ือเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กบัระบบควบคมุ ซึง่จะ
ท าให้ระบบมีการติดตามท่ีเข้าใกล้ก าลงัไฟฟ้ามากย่ิงขึน้ 

การศกึษานีจ้งึเห็นประโยชน์ท่ีจะใช้พลงังานท่ีผลิตออกมาได้อย่างเตม็ท่ี จงึศกึษาและพฒันาการติดตาม
ก าลงัไฟฟ้าสูงสดุของเซลล์แสงอาทิตย์ โดยใช้เทคนิคควบคมุแบบฟัซซีลอจิก เพ่ือควบคมุระดบัก าลงัไฟฟ้าให้มี
ความเหมาะสมกับการใช้งาน ซึ่งในการทดลองจะใช้การเปรียบเทียบระหว่างการติดตามก าลังไฟฟ้าและไม่
ติดตามก าลงัไฟฟ้าเพ่ือให้เห็นความแตกต่างของก าลงัไฟฟ้า และเช่ือมต่อโหลดแบบเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นเพ่ือดู
จดุก าลงัไฟฟ้าสงูสดุท่ีได้เม่ือมีการใช้งานร่วมกบัโหลดแตล่ะชนิด 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
หลักการในการตดิตามก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
 ในการติดตามก าลังไฟฟ้าจะใช้หลักการสังเกตค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าก าลังไฟฟ้าเทียบกับ
แรงดนัไฟฟ้า ถ้าค่าการเปลี่ยนแปลงท่ีได้มีค่าเป็น 0 แสดงว่าค่าก าลงัไฟฟ้าอยู่ในจุดท่ีเป็นค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุด    
ซึง่เป็นดงัรูปท่ี 1  

 
 

Figure 1 Power-voltage characteristic of a PV module 
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การหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้ Matlab/Simulink 
 การหาจุดจ่ายก าลังไฟฟ้าสูงสุดจากโปรแกรม Matlab/Simulink จะจ าลองการท างานของเซลล์
แสงอาทิตย์โดยแสดงเป็นกราฟ I-V Curve และ P-V Curve และหาจุดตดัของแกน X , Y เพ่ือให้ทราบก าลงัไฟฟ้า
สงูสดุของแตล่ะคา่ความเข้มแสง ซึง่เป็นดงัรูปท่ี  2 

1000 W/m
3

800 W/m
3

600 W/m
3

400 W/m3

200 W/m
3

 
(a) Simulation of I-V Curve and P-V Curve          (b) Result of simulation 

 
Figure 2 Simulation of I-V Curve and P-V Curve 

 
กรอบแนวคดิในการตดิตามก าลังไฟฟ้าสูงสุด 

ในการติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ด้วยหลักการฟัซซีลอจิก มีกรอบแนวคิดในการ
ติดตามก าลงัไฟฟ้าดงัรูปท่ี 3 

 
 

 
Figure 3 MPPT with Fuzzy logic control scheme 

 

(a) Block diagram Photovoltaic system. 

(b) Hardware of MPPT with Fuzzy logic 
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ระบบการจ่ายการตดิตามก าลังไฟฟ้าโดยใช้หลักการฟัซซีลอจกิ 
วงจรท่ีใช้ในระบบการจ่ายการติดตามก าลังไฟฟ้าจะใช้วงจรเพ่ิมระดบัแรงดันไฟฟ้า ซึ่งท าหน้าท่ีเป็น

โหลดตวัหนึ่งในระบบเพ่ือใช้ดงึกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เม่ือเซลล์แสงอาทิตย์ถูกดงึกระแสเพ่ิมมากขึน้
จะท าให้ก าลงัไฟฟ้าเข้าใกล้จดุจ่ายก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ วงจรเพ่ิมระดบัแรงดนัไฟฟ้าจะประกอบไปด้วย ตวัเหน่ียวน า       
มอสเฟต ไดโอดและตวัเก็บประจ ุซึง่มีการตอ่ใช้งานดงัรูปท่ี 4 

 
 

Figure 4 Boost Converter circuit 
 

จากรูปท่ี 4 วงจรเพ่ิมระดับแรงดันทางด้านเอาต์พุต ประกอบไปด้วยตัวเหน่ียวน าและตัวเก็บประจ ุ       
ในสภาวะท่ีสวิตช์น ากระแสตวัเหน่ียวน าจะท าการสะสมพลงังาน และเม่ือสวิตช์ไม่น ากระแสตวัเหน่ียวน าจะคาย
พลังงานไปยังโหลด โดยท่ีในสภาวะท่ีสวิตช์ไม่น ากระแสนีข้ัว้ของตวัเหน่ียวน าจะกลับขัว้เสมือนไปอนุกรมกับ
แรงดันดีซี เป็นผลท าให้แรงดันดีซีเอาต์พุตของวงจรเพ่ิมระดบัแรงดนัมีค่าแรงดนัสูงกว่าแรงดันดีซีอินพุต ทัง้นี ้
ขึน้อยู่กบัการควบคมุดิวตีไ้ซเคิล (จกัรพงษ์ จารุมิศร์ , 2554) ซึง่มีสตูรค านวณดงัสมการที่ (1) 
 

DV

V

dc

Load




1

1                --- (1) 

 
โดยที ่ dcV  คือ แรงดนัไฟฟ้าทางด้านอินพตุ 
 LoadV  คือ แรงดนัไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุต 
 D  คือ ความกว้างของสญัญาณควบคมุ 
 
ระบบควบคุมการติดตามก าลังไฟฟ้าโดยใช้หลักการฟัซซีลอจกิ 
 ในการออกแบบระบบควบคมุแบบฟัซซีลอจิก ซึง่เป็นวิธีการควบคมุแบบชาญฉลาดท่ีอาศยัข้อมลูความรู้
และประสบการณ์การท างานของมนุษย์เป็นพืน้ฐานในการควบคุม เหมาะส าหรับระบบท่ีมีความซบัซ้อน หรือ 
คลุมเครือ (ปราจรี ประสมศักด์ิ, 2553) ในการท างานของระบบควบคุมแบบฟัซซีจะมีการออกแบบส่วนของ
เง่ือนไขการท างานของฟัซซีลอจิก (Fuzzy Rule) ซึ่งต้องใช้ความเชียวชาญในการออกแบบกฎให้สอดคล้องกับ
การติดตามก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ โดยมีรูปแบบดงัรูปท่ี 5 
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Figure 5 General diagram of a fuzzy controller 
จากรูปท่ี 5 ในการหาค่าความผิดพลาดของก าลงัไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าจะใช้ค่าเก่าลบกบัค่าใหม่เพ่ือ

หาคา่การเปลี่ยนแปลงของก าลงัไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้า ซึง่มีสมการหาคา่การเปลี่ยนแปลงได้ดงัสมการที่ (2) 
 

)1()()(  kkk EEdE                         --- (2) 
 
โดยท่ี )(kdE  คือ คา่อตัราการเปลี่ยนแปลงของคา่ความผิดพลาด ณ เวลาท่ี k 
 )(kE  คือ คา่ความผิดพลาด ณ เวลาท่ี k 
 )1( kE  คือ คา่ความผิดพลาด ณ เวลาท่ี k-1 
 

ในการสร้างเงื่อนไขเพ่ือก าหนดตัวแปรฟัซซีลอจิกจะมีการก าหนดสมาชิกของตัวแปรที่จะน าไป
ประมวลผลภายในของระบบ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะก าหนดตัวแปรดังรูปที่ 6-8 และก าหนดเป็นกฎฟัซซีลอจิกที่ใช้
ในการติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดดังตารางที่ 1 
 

 
 

Figure 6 Membership functions of “Error Power” 
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Figure 7 Membership functions of “Error Voltage” 
 

 
 

Figure 8 Membership functions of “Duty cycle” 
 
Table 1 Fuzzy rule of control system 
 

          Error 
Voltage 
 
 Error Power 

 
NB 

 
NS 

 
ZE 

 
PS 

 
PB 

NB NB NS ZE PS PB 
NS NB NS ZE PS PB 
ZE PB PS ZE NS NB 
PS PB PS ZE NS NB 
PB PB PS ZE NS NB 

 
จากตารางท่ี 1 ความหมายของคา่ตวัแปรตา่งๆ ในตารางท่ี 1 จะเป็นดงันี ้
  - NB คือ อยู่ในช่วงท่ีคา่การเปลี่ยนแปลงเป็นลบท่ีมีคา่มาก  
  - NS คือ อยู่ในช่วงท่ีคา่การเปลี่ยนแปลงเป็นลบท่ีมีคา่น้อยกวา่ NB 
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  - ZE คือ อยู่ในช่วงท่ีคา่การเปลี่ยนแปลงมีศนูย์เป็นจดุกึง่กลางอาจมีคา่เป็นลบหรือบวก 
  - PS คือ อยู่ในช่วงท่ีคา่การเปลี่ยนแปลงเป็นบวกท่ีมีคา่น้อยกวา่ PB 
  - PB คือ อยู่ในช่วงท่ีคา่การเปลี่ยนแปลงเป็นบวกท่ีมีคา่มาก 
 
การทดลองและเปรียบเทยีบการตดิตามก าลังไฟฟ้าสูงสุด 
 ในการเก็บข้อมลูจะแบ่งออกเป็น 4 เง่ือนไข ดงันี ้ 

- เง่ือน ไข ท่ี  1 หาค่ าก าลัง ไฟฟ้ าสู งสุด ของเซล ล์แสงอา ทิ ต ย์ จาก โป รแกรม 
Matlab/Simulink ดงัรูปท่ี 2 และน ามาท าเป็น I-V Curve และ P-V Curve  

- เง่ือนไขท่ี 2 หาค่าก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์โดยไม่มีการติดตามก าลังไฟฟ้า    
ซึ่งจะใช้โหลดเป็นหลอดไฟขนาด 100 วตัต์ จ านวน 20 หลอด และใช้เซลล์แสงอาทิตย์จ่ายก าลังไฟฟ้าให้กับ
หลอดไฟโดยเปิดหลอดไฟครัง้ละ 2 หลอด ตามความเข้มของแสงท่ี 200 400 600 800 และ 1000 หาค่า
ก าลงัไฟฟ้าสงูสดุของแตล่ะคา่ความเข้มแสงมาบนัทกึลงในกราฟ I-V Curve และ P-V Curve ของเง่ือนไขท่ี 1  

- เง่ือนไขท่ี 3 หาค่าก าลังไฟฟ้าโดยมีการติดตามก าลังไฟฟ้าด้วยหลักการฟัซซีลอจิก   
จะใช้การเก็บผลตามคา่ความเข้มของแสงเช่นเดียวกบัเง่ือนไขท่ี 2 แตเ่ง่ือนไขนีจ้ะมีการเก็บคา่ความเข้มของแสงท่ี
มีช่วงความถ่ีของแสงมากขึน้  เน่ืองจากต้องการความละเอียดในการเก็บผลของการติดตามก าลังไฟฟ้า          
ด้วยฟัซซีลอจิกตอ่ร่วมกบัโหลดเชิงเส้นและบนัทกึลงในกราฟ I-V Curve และ P-V Curve ของเง่ือนไขท่ี 1 

- เง่ือนไขท่ี 4 หาค่าก าลังไฟฟ้าโดยมีการติดตามก าลังไฟฟ้าและต่อโหลดไม่เชิงเส้น    
จะใช้เง่ือนไขเดียวกันกับเง่ือนไขท่ี 3 ซึ่งเปลี่ยนเป็นโหลดไม่เป็นเชิงเส้นและบันทึกลงในกราฟ I-V Curve และ      
P-V Curve ของเง่ือนไขท่ี 1 
 

ผลและวิจารณ์ผลการเก็บข้อมูล 
 จากการทดสอบการติดตามก าลงัไฟฟ้าทัง้ 4 เง่ือนไข เม่ือน ามาเปรียบเทียบกนัจะเห็นความแตกตา่งของ
การติดตามก าลงัไฟฟ้าของทัง้ 4 เง่ือนไข ซึง่กราฟ I-V Curve และ P-V Curve ได้มาจากการจ าลองของโปรแกรม 
Matlab/Simulink ดงัรูปท่ี 2 เพ่ือใช้เป็นค่าความเข้มแสงอ้างอิงในการเก็บผลของทัง้ 4 เง่ือนไข ในการทดสอบหา
ก าลงัไฟฟ้าท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์จะใช้โวลต์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์เป็นตวัเก็บค่าแรงดนัและกระแสไฟฟ้า
ของเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือน ามาคิดเป็นค่าก าลงัไฟฟ้าและผลท่ีได้เป็นดงันี ้ก าลงัไฟฟ้าท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์
โดยท่ียงัไม่มีการติดตามก าลงัไฟฟ้าสงูสดุจะมีค่าประสิทธิภาพอยู่ท่ี 83.11 % และเมื่อใช้การติดตามก าลงัไฟฟ้า
สูงสุดโดยใช้ฟัซซีลอจิกต่อกับโหลดเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นจะมีค่าประสิทธิภาพการท างานอยู่ท่ี 93.01 % และ 
92.15 % ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกนัจะเห็นว่ามีจดุก าลงัไฟฟ้าท่ีใกล้เคียงกนั เพราะฉนัน้โหลดเชิงเส้นและไม่
เชิงเส้นจงึไมม่ีผลกระทบตอ่การติดตามก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ ดงัรูปท่ี 9 และ 10 
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Figure 9 Graph I-V Curve and reference maximum power point 
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Figure 10 Graph P-V Curve and reference maximum power point 
 

สรุป 
 การพัฒนาระบบควบคุมการติดตามก าลงัไฟฟ้าสูงสุดโดยใช้หลกัการฟัซซีลอจิก ส่งผลท าให้การจ่าย
ก าลังไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับโหลดเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นไม่มีผลกระทบต่อการติดตามก าลงัไฟฟ้า
สงูสดุของระบบการติดตามก าลงัไฟฟ้าสงูสดุด้วยฟัซซีลอจิก จึงท าให้เซลล์แสงอาทิตย์ท าการจ่ายก าลงัไฟฟ้าได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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เทคนิคการตดิตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทติย์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 

Maximum Power Point Tracking Technique of Solar Cell by Artificial Neural Network 

 

จิรายุทธ์ เก็งรัมย์1* และ อคัรกิตติ์ ไชยธนกลุวฒัน์1 

Jirayoot kengram1*and Arckrakit ChaiThanakulwat1 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจยัท่ีน าเสนอนีใ้ช้เทคนิคการติดตามก าลงัไฟฟ้าสูงสดุโดยใช้หลกัการของโครงข่ายประสาทเทียม 

หลกัการดงักล่าวมีการสร้างเง่ือนไขโดยน าค่าพารามิเตอร์ท่ีประกอบไปด้วย แรงดนั กระแส อณุหภูมิ และความ

เข้มแสง น ามาค านวณหาค่าก าลงัไฟฟ้าสงูสดุของเซลล์แสงอาทิตย์โดยผ่านวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์เพ่ือเพ่ิมระดบั

แรงดนัเข้าสู่อินเวอร์เตอร์เพ่ือจ่ายโหลด ผลจากการจ าลองเพ่ือเปรียบเทียบกบัผลการทดสอบจากชิน้งานท่ีสร้าง

ขึน้พบว่าท่ีความเข้มแสงในระดบัต่างๆสามารถติดตามก าลังไฟฟ้าได้โดยมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่ากับ 74.63 

เปอร์เซน็ต์ 

 

ABSTRACT 

The Proposed Research Utilizes The Maximum Power Point Tracking Technique (MPPT) . 
Based on the Principles of Artificial Neural Net work (ANN) .  This Principle Creates Conditions by 
Applying the Parameters of Voltage, Current, Temperature and Solar Radiation.  to Calculate The 
Maximum Power of a Solar Cell by a Boost Converter to Increase The Voltage to the Inverter to Supply 
the Load. The Results of the Simulation Compared to the Test Results From the Work Pieces Found 
That The Solar Radiation at Various Levels Can Track the Power With The Highest Efficiency of 74.63 
Percent. 
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ค าน า 

พลงังานจากแสงอาทิตย์เป็นพลงังานทางเลือกใหมท่ี่มีความนิยมมากในปัจจบุนั เป็นพลงังานหมนุเวียน
ตามธรรมชาติท่ีเกิดขึน้เอง ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์การหมุนรอบตัวเองของโลก เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลงังานลม เป็นต้น พลงังานเหล่านีส้ามารถน ามาผลิตแปรรูปให้เป็นพลังงานไฟฟ้าไ ด้ โดยอาศัยการแปรรูป
พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นก าลงัไฟฟ้า ซึ่งในโครงงานนีไ้ด้ใช้เทคนิคการติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์
แสงอาทิตย์ จะใช้วงจรทางเพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการติดตามหาก าลงัไฟฟ้าสงูสดุจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ในโครงงานนีจ้ะใช้วงจรคอนเวอร์เตอร์แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสตรง (DC/DC Converter) [เกียรติกุล 
ส าอางค์กูล,2548] มาใช้ในการติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุด และมีวงจรแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ
(DC/AC Inverter) ท าหน้าท่ีจ่ายก าลงัไฟฟ้าให้กบัโหลด   

จากความส าคญัของประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีต้องการใช้งานได้อย่างเตม็ประสิทธิภาพ จงึได้
ท าการศกึษาและออกแบบระบบควบคมุ เพ่ือท่ีจะติดตามก าลงัไฟฟ้าสงูสดุของเซลล์แสงอาทิตย์โดยใช้เซนเซอร์
ในการวดัแรงดนั กระแส อณุหภูมิและความเข้มแสงจากเซลล์แสงอาทิตย์ แล้วจะส่งข้อมลูท่ีเซนเซอร์วดัได้มายงั 
ไมโครคอนโทรเลอร์ เพ่ือท่ีจะท าการประมวลผลข้อมลูที่เซนเซอร์วดัได้ โดยการเขียนโปรแกรมประมวลผลขัน้ตอน
ข้อมูลจากเซนเซอร์ (algorithm processing) โดยใช้ (Delfino F28335 Control Card Texas Instruments) ใน
การประมวลผลสญัญาณดิจิตอลเพ่ือควบคุมการท างานและติดตามหาก าลงัไฟฟ้าด้วยโครงข่ายประสาทเทียม 
(Artificial Neural Network) โด ย วิ ธี  P&O:(Perturbation and Observation Method) วิ ธี นี ้จ ะสั ง เกต ก าร
เปลี่ยนแปลงค่าแรงดนัและกระแสท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตออกมาในแต่ละวนัและน าค่าพารามิเตอร์ต่างๆ 
ในระบบมาท าการเปรียบเทียบผลตา่งของคา่พารามิเตอร์อ้างอิงท าการประมวลผลชดเชยคา่ก าลงัไฟฟ้าเพ่ือให้ได้
ค่าประสิทธิภาพสงูสดุ จึงต้องมีวิธีการควบคมุก าลงัไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ให้ท างานในจุด ท่ีเป็นก าลงัไฟฟ้า
สงูสดุตลอดเวลาหรือท่ีเรียกกนัวา่การติดตามคา่ก าลงัไฟฟ้าสงูสุด (Maximum Power Point Tracking: MPPT)  

 
แบบจ าลอง PV Array Matlab/Simulink 

แบบจ าลอง PV Array ท่ีได้ออกแบบนีโ้ดยใช้โปรแกรม Matlab/Simulink แสดงให้เห็นปัจจยัหลกัท่ีสง่ผล
ให้ PV Array สร้างก าลงัไฟฟ้านัน้คือ ความเข้มแสง และ อณุหภูมิ โดยการจ าลองนีจ้ะใช้ค่าอณุหภูมิท่ี 30 องศา 
และค่าความเข้มแสงตัง้แต่ 400 – 1000 w/m2[Divyansh Mathur,2014]  เพ่ือท่ีจะท าการจ าลองหาคณุลกัษณะ
ความสมัพนัธ์ของแรงดนัไฟฟ้าตอ่กระแสไฟฟ้าและคณุลกัษณะความสมัพนัธ์ของแรงดนัไฟฟ้าตอ่คา่ก าลงัไฟฟ้า 

 

 
 
 
 
 

Figure 1 PV Array Matlab/Simulink 
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Figure 2 V-I Characteristics 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 P-V Characteristics 

 

วงจรบูสคอนเวอร์เตอร์ 

วงจรบูสคอนเวอร์เตอร์วงจรแปลงผันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC/DC Converter)

ส่วนประกอบของวงจรจะประกอบไปด้วยตัวเหน่ียวน า  (Inductor) ท่ีท าหน้าท่ีเหน่ียวน ากระแสไปยังโหลด 

อุปกรณ์สวิตช์ (Switch Device) ท่ีท าหน้าท่ีความคุมการน ากระแสของวงจร ไดโอดก าลังและคาปาซิเตอร์ 

(Capacitor) ท่ีท าหน้าท่ีในการกรองไฟฟ้ากระแสตรงเอาต์พุตของวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์จะขึน้อยู่กับคาบสวิตช์  

หรือดิวตีไ้ซเคิล (Duty Cycle) จากรูป (Figure 4) เป็นการจ าลองการท างานของวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์โดย

Matlab/Simulink มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระตรงอินพุต 80 โวลต์ ความถ่ีสวิตช์ 30 กิโลเฮิรตซ์และมีโหลดความ

ต้านทานตวัเหน่ียวน า ในรูป (Figure 5) จะเป็นกระแสตวัเหน่ียวน าของวงจรบูสคอนเวอร์เตอร์ในสภาวะโหลด

ความต้านทานตัวเหน่ียวน า ในงานวิจัยนีไ้ด้ใช้วงจรบูสคอนเวอร์เตอร์ในการเพ่ิมระดับแรงดันให้กับวงจร

อินเวอร์เตอร์เพ่ือจ่ายโหลด 
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Figure 4 Boost converter 

 

 

 

 

 
Figure 5 Inductor Current Wave From 

 
โฟลวชาร์ตการออกแบบการตดิตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดจากเซลล์แสงอาทติย์ 

การออกแบบการติดตามก าลงัไฟฟ้าสงูสดุนีจ้าก (Figure 6) จะเป็นขัน้ตอนของโครงข่ายประสาทเทียม
มาประมวลผลโดยรับค่าพารามิเตอร์จากเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าพารามิเตอร์นีไ้ด้แก่ แรงดัน กระแส อณุหภูมิ และ
ความเข้มของแสงอาทิตย์ โดยค่าพารามิเตอร์ทัง้สี่ นี จ้ะเป็นเง่ือนไขในการหาก าลังไฟฟ้าสูงสุด จากนัน้
ค่าพารามิเตอร์ท่ีได้จะประมวลผลในฟังก์ชันการท างานอนาล็อกเป็นดิจิตอล (ADC) เพ่ือแปลงค่าอนาล็อกเป็น
ดิจิตอลมาประมวลผลด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือให้โครงข่ายประสาทเทียมค านวณหาก าลงัไฟฟ้าสูงสุด
อ้างอิง (P*pv) จากนัน้จะรับค่าพารามิเตอร์แรงดนัและกระแสจากเซลล์แสงอาทิตย์มาค านวณก าลงัไฟฟ้าจริง
(Ppv) จากนัน้เข้าสู่เง่ือนไขก าลงัไฟฟ้าสูงสดุอ้างอิง (P*pv) เท่ากับก าลงัไฟฟ้าจริง (Ppv) ถ้าค่าก าลงัไฟท่ีได้ตรง
กบัเง่ือนไขท่ีก าหนด ใช่(yes) จะย้อนกลบัมาขัน้ตอนประมวลผลแรก ถ้าค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีได้ไม่ตรงกับเง่ือนไขท่ี
ก าหนด ไมใ่ช่(No) จะค านวณหาดิวตีไ้ซเคิล (Duty cycle) แล้วย้อนกลบัมาการท างานในขัน้ตอนแรก 
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Figure 6 Flow Chart Maximum Power Point Tracking 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Figure 7 Block diagram Maximum Power Point Tracking 

จากบลอ็กไดอะแกรมท่ีออกแบบตามรูป (Figure 7) จะเป็นการติดตามก าลงัไฟฟ้าโดยใช้คา่พารามิเตอร์
จากการตรวจจับ ได้แก่ แรงดัน อุณหภูมิ กระแส และความเข้มแสง มาค านวณหาจุดก าลังไฟฟ้าสูงสุดด้วย
โครงข่ายประสาทเทียมจากนัน้ก าลังไฟฟ้าท่ีค านวณได้จะน าไปสร้างสญัญาณขับสวิตช์ (PWM) เพ่ือไปควบคุม
วงจรบสูคอนเวอร์เตอร์ 
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การออกแบบโครงข่ายประสาทเทียม 
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Figure 8 Neural network Design 
การออกแบบจะมีค่าตวัแปร 4 ตวัท่ีใช้ค านวณหาก าลงัไฟฟ้าสงูสุดได้แก่ แรงดนั กระแส อุณหภูมิ และ

ความเข้มแสงจากนัน้ค่าท่ีตรวจจับได้จะผ่านบล็อกควบคุมโครงข่ายประสาทเทียมแบ็คโพรพาเกชั่น (Back- 
Propagation) แบบฟีดฟอร์เวิรด์ (Feed forward) ท่ีมีขัน้อินพุต (Input Layer) ท าหน้าท่ีในการรับค่าเข้ามาแล้ว
น าค่าท่ีได้มาคูณกบัค่าน า้หนกั (Weight) ของแค่ละโนดจากนัน้จะส่งไปยังขัน้ซ่อน (Hidden Layer) เพ่ือรวมค่า
โดยผ่านทรานเฟอร์ฟังก์ชัน (Transfer function) และส่งไปยังขัน้สุดท้ายคือขัน้ เอาต์พุต (output Layer) ตาม
สมการ [A.M.Zaki,S.I. Amer,M.Mostafa] Error = (Pref – Pout )- k1*(d Pout /dt) 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

กราฟผลการจ าลองการตดิตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดด้วยโครงข่ายประสาทเทยีมโดย Matlab/Simulink 

Figure 9 Simulated P-V Characteristics of Solar Array and Calculated by Neural Network 
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จากผลการทดลองด้วยโปรแกรม Matlab/Simulink ดงัรูป (Figure 9) จะเป็นการจ าลองการท างานของ
โครงข่ายประสาทเทียมในรูป (Figure 9) นีแ้สดงให้เห็นว่าค่าก าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์         
(PV Array) เทียบกับผลของก าลังไฟฟ้าสูงสุดท่ีค านวณจากโครงข่ายประสาทเทียมผลการจ าลองนีส้ าหรับค่า
ความเข้มแสง 1000 W/m2 อุณหภูมิท่ี 30 องศาอย่างไรก็ตามผลจากการจ าลองเทียบค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุดของ
ก าลงัไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Array) กับค่าก าลงัไฟฟ้าท่ีค านวณได้จากโครงข่ายประสาทเทียมถือว่า
ยอมรับได้ 

 
ตารางบันทกึผลการทดสอบการตดิตามก าลังไฟฟ้าสูงสุดจากงานจริงของเซลล์แสงอาทติย์ 
 ตารางการบนัทึกผลนีจ้ะบนัทึกผลค่าก าลงัไฟฟ้าสงูสดุท่ีได้จากการติดตามจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 3
วิธีโดยการเปิดโหลดหลอดไฟ 100W จ านวน 20 หลอดเพ่ือหาค่าก าลงัไฟฟ้าสงูสดุ ส่วนตารางการบนัทึกผลของ
โครงข่ายประสาทเทียมจะบนัทกึผลจากโครงข่ายประสาทเทียมท่ีออกแบบในโปรแกรมโดยใช้เง่ือนไขท่ีก าหนด 
และสว่นของตารางบนัทกึผลวงจรบสูคอนเวอร์เตอร์จะเป็นการบนัทกึผลท่ีได้จากชิน้งานจริง เง่ือนไขในการบนัทึก
ผลนีจ้ะใช้คา่ความเข้มแสงท่ี 400-1000W/m2 ในการติดตามก าลงัไฟฟ้าสงูสดุในตาราง (Table 1) 
 
 Table 1 Maximum Power Point Tracking Test Results 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Irradiance(w/m2) 

Maximum Power point tracking Test Results 

Take Load Boost converter Neural Network 
Voltage 
(V) 

Amp 
(A) 

Power 
(W) 

Voltage 
(V) 

Amp 
(A) 

Power 
(W   

Voltage 
(V)  

Amp 
(A) 

Power 
(W   

400 69 1.8 124.2 70.02 2.5 175 76 2.8 212.8 

600 62 3.5 217 63 4.4 277 77 4.3 331.1 

800 61 4.1 250.1 62 5.1 316 76 5.8 440.8 

1000 60 5.4 324 62 6.5 403 75 7.2 540 
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กราฟความสัมพันธ์ของก าลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทติย์ของผลการทดสอบ 

Figure 10 Comparing P-V Characteristics 
กราฟความสมัพันธ์ของก าลงัไฟฟ้าและแรงดนัไฟฟ้าในรูป (Figure 10) จะเป็นการเทียบค่าก าลงัไฟฟ้า

สงูสุดด้วยวิธีการค านวณจากโครงข่ายประสาทเทียมท่ี 400W/m2, 600W/m2,800W/m2,1000W/m2 จากตาราง
บันทึกผลการทดสอบเทียบกับค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีใช้ในการติดตามก าลังไฟฟ้าสูงสุด
จ านวน2แผง เพ่ือเทียบแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าก าลังไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า วิธีของโครงข่าย
ประสาทเทียมกับค่าก าลงัไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีใช้ในการติดตาม ผลท่ีได้จะเห็นว่าค่าก าลงัไฟฟ้า
สูงสุดท่ีได้จากวิธีของโครงข่ายประสาทเทียมจะเข้าใกล้จุดก าลังไฟฟ้าสูงสุดของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีใช้ในการ
ติดตามผล 
 

สรุป 
เทคนิคการติดตามก าลงัไฟฟ้าสงูสดุด้วยโครงข่ายประสาทเทียมเป็นเทคนิคท่ีมีความรวดเร็วและแม่นย า

ในการติดตามจากการทดสอบจะเห็นได้ว่าจุดก าลงัไฟฟ้าสงูสุดกบัจุดท่ีโครงข่ายประสาทเทียมค านวณได้มีการ
ติดตามท่ีมีประสิทธิภาพในการติดตามก าลงัไฟฟ้าเข้าใกล้กับก าลงัไฟฟ้า ณ จุดติดตาม จะเห็นได้ว่าโครงข่าย
ประสาทเทียมนีส้ร้างมารถติดตามค่าก าลงัไฟฟ้าสงูสดุได้ใกล้เคียงกับจุดติดตาม (MPPT) ดงักราฟคุณลกัษณะ 
P-V Characteristics ท่ีได้ทดสอบ 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน อ.อคัรกิตต์ิ ไชยธนกุลวฒัน์ คณุศกัดาวฒิุ บุญตัว้ ท่ีให้ค าปรึกษา

และค าแนะน าในการท างาน และสถานท่ีปฏิบตัิงานห้องปฏิบตัิการ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ สมทุรปราการ 
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การควบคุมตัวประกอบกาํลังไฟฟ้าโดยใช้ฟลายแบ็คคอนเวอร์เตอร์สาํหรับแอลอีด ี

The Power Factor Controller by Using Flyback Converters for LED. 

 

พงษ์ดนัย จักรสอง1 และ อคัรกิตติ์ ไชยธนกลุวฒัน์1 

Pongdanai Jaksong1 and Arckarakit Chaithanakulwat1 

 

บทคัดย่อ 

 ในบทความนีไ้ด้นําเสนอการพฒันาวงจรฟลายแบ็คคอนเวอร์เตอร์โดยอาศยัการตรวจจบัการเปลี่ยนแปลง

ของแรงดนัท่ีเอาต์พุตเข้ามาทางโมดูลแปลงสญัญาณอานาล๊อกเป็นดิจิตอลแล้วนํามาเปรียบเทียบกับค่าแรงดนั

อ้างอิง ( refV ) ค่าความแตกต่างท่ีได้จะถูกนํามาประมวลผลในฟังก์ชนัซีซีพีทําการปรับเปลี่ยนช่วงคาบการสวิตช์ 

เพ่ือรักษาระดบัแรงดนัเอาต์พตุท่ีจ่ายให้กบัหลอดไฟแอลอีดี ให้คงท่ีและควบคมุคา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าทางด้าน

เอาต์พตุจาก 0.57 ล้าหลงัเพ่ิมขึน้เป็น 0.95 ล้าหลงั 

 

ABSTRACT 

 This article presents the development of a flyback converter circuit by detecting the change 

in voltage produced by the analogue-to-digital conversion module and compares it with the reference 

voltage ( refV ). The difference will be processed in the CCP function, changing the switching period. 

To maintain the output voltage supplied to the LED light bulb. Maintain and control the power factor on 

the output side from 0.57 lagging to 0.95 lagging. 
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คาํนํา 

ปัจจบุนัเทคโนโลยีของไฟฟ้าแสงสวา่งมีการพฒันาและก้าวหน้ามากขึน้ โดยสามารถผลิตหลอดไฟแอลอีดี

ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าหลอดไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆเทคโนโลยีไดโอดเรืองแสง (Light-emitting diodes, LED) หรือ

แอลอีดี ได้ถูกพัฒนาขึน้มาอย่างรวดเร็ว มีความสามารถเทียบเท่ากับหลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดไฟชนิดอ่ืน 

ได้แก่ทางด้านประสิทธิภาพลกัซ์ส่องสว่าง มีอายุการใช้งานท่ียาวนาน มีความร้อนของลําแสงน้อยมาก และยงัมี

ขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัหลอดไฟชนิดอ่ืนๆ โดยเม่ือพิจารณาวงจรขบัหลอดไฟแอลอีดี ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบนัเป็นวงจร

สวิตช่ิงท่ีมีกําลงัเอาท์พุตน้อยกว่า 100 วตัต์ แต่วงจรนีก้็ยังมีข้อเสียด้านการใช้พลงังานท่ียงัเกินความจําเป็นซึง่ไม่

เป็นผลดีตอ่ระบบการใช้ไฟฟ้า 

 ในบทความวิจัยนี ้จึงได้พัฒนาวงจรฟลายแบ็คคอนเวอร์เตอร์ เพ่ือใช้งานกับหลอดไฟแอลอีดี ให้มี

ประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึน้ โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เบอร์ 16F877 ป้อนคําสั่งควบคุม  

Pulse-Width-Modulation (PWM) และขบัมอสเฟตซึง่ทํางานเป็นสวิทช์ทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรฟลายแบคคอน

เวอร์เตอร์ เป็นวงจรขบัหลอดไฟแอลอีดี ให้ได้แสงสว่างเทียบเท่ากบัหลอดไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆโดยใช้ปริมาณกระแสไหล

น้อยทําให้ประหยดัการใช้พลงังานมากขึน้ 

 

วงจรสมมูลในทางอุดมคติของฟลายแบ็คคอนเวอร์เตอร์ 
 

Vo

Vin

ip is

pN sN LR

oD

oC

1M

 
 

Figure 1  Flyback converter circuit. 
 

 

                 จากวงจรสมมลูเม่ือวงจรทํางานอยู่ในสภาวะคงตวัคา่แรงดนัเอาต์พตุท่ีได้จากคอนเวอร์เตอร์จะเป็นไป

ตามสมการท่ี (1) 

                                            
D

on

satDSinpson
o V

tT
VVNNt

V −
−

−
=

)(
))(/( )(                                                 

(1) 
 

เม่ือ        T   คือ คาบเวลาการทํางานของ 
1M       

           ont  คือ ช่วงเวลาท่ี 
1M  นํากระแส 

           
pN  คือ จํานวนรอบของขดปฐมภมิู                                               

             sN  คือ จํานวนรอบของขดทติุยภมิู                                               
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             oV   คือ แรงดนัท่ีเอาต์พตุของคอนเวอร์เตอร์                                   

             inV  คือ แรงดนัท่ีอินพตุของคอนเวอร์เตอร์                                     

             )(satDSV  คือ แรงดนัตกคร่อม 1M  ขณะนํากระแสท่ีจดุอ่ิมตวั                     

             DV       คือ แรงดนัตกคร่อมไดโอด oD  ขณะนํากระแส 

 
 

หลอดไฟแอลอีดี 

                 จากรูปท่ี 3 วงจรสมมลูของหลอดไฟแอลอีดี หลกัการต่อวงจรของแอลอีดีไม่มีอะไรซบัซ้อน เพียงจ่ายไฟ

บวกกระแสตรงเข้าท่ีขาอาร์โนด (Anode) และต่อไฟลบเข้ากบัขาแคโธด (Cathode) จะทําให้เกิดแรงดนัตกคร่อม

ตวั แอลอีดี ท่ีเรียกว่า refV หรือ  Farword Voltage เม่ือมีแรงดนัตกคร่อม  refV   ท่ีว่านีด้้วยคณุสมบติัของสารกึ่ง

ตวันําภายในแอลอีดีก็จะเปล่งแสงออกมา แต่เพ่ือจํากดัไม่ให้กระแสไหลผ่านแอลอีดี มากจนเกินไป ก็จําเป็นต้อง

ตอ่อนกุรมเข้าไปในวงจร 
 

                                

DC

R

LED

Anode

cathode

Vf

         
 

Figure 2  Power LED. 
 

ตัวประกอบกาํลัง 

            ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้านัน้ คือค่าตัวเลขอัตราส่วนของกําลงังานไฟฟ้าท่ีใช้งานจริงหรือ Real Power 

(P)  ซึง่มีหน่วยเป็นวตัต์ (Watt :W) หารด้วยค่ากําลงังานปรากฏ หรือ Apparent Power (S) ซึ่งมีหน่วยเป็นโวลต์-

แอมแปร์ (VA) โดยสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายได้ว่าคา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าคือตวัเลขท่ีบอกถึงกําลงังานไฟฟ้า

ท่ีได้ใช้ประโยชน์หรือเกิดการทํางานจริงกบัขนาดของกําลงังานทัง้หมดท่ีต้องการจากระบบไฟฟ้าโดยสว่นท่ีเกินจาก

กําลังงานท่ีใช้ทํางานจริงจะเรียกว่า Reactive Power (Q) ซึ่งมีหน่วยเป็นวาร์ (VAR) สามารถหาค่ากําลังงาน

ปรากฏได้จากสมการท่ี 2 และหาคา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าได้จากสมการท่ี 3 

 

                                                22 QPS +=                                                                        

(2) 

                                               
                                                   

S
PPF == φcos                                                                      

(3) 
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ขัน้ตอนการทดสอบ 

           จากวงจรการควบคมุตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าโดยใช้ฟลายแบ็คคอนเวอร์เตอร์สําหรับแอลอีดีท่ีนําเสนอ เม่ือ

นําสว่นตา่งๆ มาประกอบรวมกนัจนสําเร็จเป็นวงจรท่ีสมบรูณ์ วงจรจะแบ่งออกเป็น 2 สว่นคือ สว่นภาคกําลงักบั

สว่นภาคคอนโทรลซึง่ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกลู PIC เบอร์ 16F877 มาเป็นตวัควบคมุ ดงัรูปท่ี3 และได้ทําการ

ทดสอบเปรียบเทียบคา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าระหวา่งวงจรควบคมุตวัประกอบกําลงัไฟฟ้ากบัวงจรท่ีไมมี่การ

ควบคมุคา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า 

 

Gate

Drive

Controller

PWM A/DCCP
+

-

PIC16F877

Fly back

Converter
fC

oC

oD

1M

fL

FBV

LoadF BR

refV

AC

 
Figure 3 PFC circuit diagram. 

 
 
 

             ซึง่ภาคกําลงัจะประกอบด้วย Low pass filter, Rectifier, Flyback transformer, High pass filter, Drive 

gateและภาคคอนโทรลจะมีอลักอริทมึการทํางาน ดงัรูปท่ี 4 
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start

Initial

Vout 

Vout = Vref

Vout – Vref = Σ(∆V*)

  (+∆V*) –Vout (−∆V*) + Vout

Increase(α)
duty cycle

Decrease(α)
duty cycle

Return

Vout = Vref

Relay

 
 

Figure 4 Microcontroller operation algorithm 
. 

ผลการทดลอง 

            ทําการทดสอบเปรียบเทียบคา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าระหวา่งวงจรท่ีไมมี่การควบคมุคา่ตวัประกอบ

กําลงัไฟฟ้ากบัวงจรท่ีมีการควบคมุคา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า 
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Figure 5 Parts of the circuit used to test. 
 

             จากการทดสอบวงจรท่ีไม่มีการควบคุมค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าใช้งานกับหลอดไฟแอลอีดีขนาด 50 

วตัต์ จะมีค่าตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าเท่าเท่ากบั 0.57 ซึ่งมีค่าตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าท่ีต่ํากว่ามาตรฐาน ทําให้เกิด

การสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในระบบและทําเกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าเกินความจําเป็น เน่ืองจากค่าตัวประกอบ

กําลังไฟฟ้าท่ีต่ํา ซึ่งค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าท่ีดีและเป็นผลดีต่อระบบไฟฟ้าควรอยู่ในช่วง 0.85 ถึง 1 (มยผ. 

4501-51: มาตรฐานงานติดตัง้ไฟฟ้าทัว่ไป) 
 

  
(a) Input parameters. (b) Input waveform. 

  
(c) Harmonic order of input current distortion. 

Figure 6  a) Input parameters. b) Input waveform and c) Harmonic order of input current distortion. 
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           จากการทดสอบวงจรท่ีมีการควบคุมค่าตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าใช้งานกับหลอดไฟแอลอีดีขนาด 50 วตัต์ 

และได้นําไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC เบอร์ 16F877 มาใช้ในการควบคุมตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าและได้ทํา

การเปรียบเทียบแรงดนัทางด้านเอาต์พุตกบัแรงดนัอ้างอิงทําการหาค่าผิดเพีย้นนํามาประมวลผลในคําสัง่และทํา

การควบคมุการสวิทช์ของมอสเฟต ซึง่จะได้คา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าเท่าเท่ากบั 0.95 ท่ีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ

คา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้า ท่ีกําหนดไว้ระหวา่ง 0.85 ถงึ 1(มยผ. 4501-51: มาตรฐานงานติดตัง้ไฟฟ้าทัว่ไป) 

   

 
 

 
 

(a) Output parameters. (b) Output waveform. 

 
(c) Harmonic order of input current  distortion. 

 

Figure 7  a) output parameters. b) output waveform and c) Harmonic order of input current   

               distortion. 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4
Fundamental (50Hz) = 0.230Arms , THDis = 13.46%

Harmonic order

M
a
g

Element 1 : Load 

Element 3 : Grid 

 

iS 

 

vS 

 

Vs = 100V/div, is = 10A/div, Time = 5ms/div  

 

95



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจําปีการศึกษา 2560 

 

สรุป 

            จากการทดสอบวงจรได้ทําการทดสอบเปรียบเทียบค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าระหว่างวงจรท่ีไม่มีการ

ควบคมุค่าตวัประกอบกําลงัไฟฟ้ามีค่าตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าเท่ากบั 0.57 กบัวงจรท่ีมีการควบคมุค่าตวัประกอบ

กําลงัไฟฟ้า มีคา่ตวัประกอบกําลงัไฟฟ้าเท่ากบั 0.95 จากสมการท่ี 3 
S
PPF == φcos

 
เม่ือกระแสเพ่ิมขึน้ย่ิงทําให้

ค่าตัวประกอบกําลงัไฟฟ้ามีค่าเข้าใกล้ 1 ซึ่งการปรับปรุงค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้าให้ไม่ต่ํากว่า 0.85 จะทําให้

ระบบอปุกรณ์ตา่งๆ ในระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายพลงังานไฟฟ้าได้เพ่ิมขึน้ ข้างต้นจะนํามาซึง่ประโยชน์ตอ่ผู้ ใช้ไฟฟ้า

ท่ีสามารถประหยดัคา่ไฟฟ้าลงได้ และยงัเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจ่ายไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าด้วย 
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การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 
บ้านนาง่ัวเหนือ หมู่ท่ี 11 ต าบลนาง่ัว อ าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

The Product Development Model of Traditional Herbal Medicines to Health with  
Community Participation Unit 11 of Na-nguanueo, Na-ngua Sub-district,  

Muange District, Phetchabun Province. 
 

สุภาพร วิสุงเร,1* ศิริกลู กล ำ่กลู2 และ พชัรำวรรณ รักภู่3 
Supaporn Wisungre,1* Sirikool Klumkool2 and Patcharawan Rugpoo3 

 

บทคัดย่อ 
  กำรวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และศึกษำ
ควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ  กลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ กลุ่มแม่บ้ำนบ้ำนนำงั่วเหนือ จ ำนวน 30 
คน และประชำชนบ้ำนนำงั่วเหนือ จ ำนวน 239 คน โดยใช้แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ เป็นเคร่ืองมือวิจัย สถิตท่ีิใช้ใน
กำรวิเครำะห์ข้อมลู คือ สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน ผลกำรวิจัยพบว่ำ ประชำชนบ้ำน
นำงั่วเหนือมีควำมต้องกำรพฒันำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ คิดเป็นร้อยละ  96.70 ต้องกำรพฒันำสบู่สมนุไพร คิดเป็น
ร้อยละ 79.20 สมุนไพรที่ต้องกำรพัฒนำ คือ ฟักข้ำว คิดเป็นร้อยละ 74.10 จัดเวทีประชำคมคัดเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ี
ต้องกำรพัฒนำ คือ สบู่ฟักข้ำว ผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ(สบู่ฟักข้ำว)  
พบว่ำ มีควำมพึงพอใจต่อสบู่ฟักข้ำวในภำพรวมระดับมำกที่สุด ( x̄ = 4.28) มีควำมพึงพอใจกลิ่นสบู่มำกที่สุด (x̄ = 4.48) 
รำยละเอียดบนฉลำกครบถ้วนมำกท่ีสุด (x̄ = 4.43) และขนำดของสบูม่ำกท่ีสดุ (x̄ = 4.28)  
 

ABSTRACT 
  The objective of this study was to the product development model of traditional herbal medicines to 
health with community participation  and study satisfaction of customer to herbal health products. The sample used 
in this study were 30 na-nguanueo housewife group and 239 people of na-nguanueo. A questionnaire and interviews 
was used as tool and statistics analysis used includes percentage, mean, standard deviation.  The results were that 
product development requirements of the community 96.70%, herbal soap 79.20% and gac herbal (Momordica 
cochinchinensis (Lour.) Spreng.) 74.10%. The community forum selection of gac soap is the product development. 
The satisfaction of product development (gac soap)  shown that most ( x̄ =  4.28) ,  fragrance of soap in most ( x̄ = 
4.48), details on the label are the most complete in most (x̄ = 4.43) and size of soap in most (x̄ = 4.28) 
Keywords: Product Development, Participatory, Na-nguanueo 
*Corresponding author; e-mail address: Supaporn.w@pcru.ac.th 
1สำขำวิชำสำธำรณสขุศำสตร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี มหำวิทยำลยัรำชภฏัเพชรบรูณ์ 
1Department of Public Health, Faculty of Science and Technology, Phetchabun Rajabhat University 
2สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยกุต์ ส ำนกัวิชำวิทยำศำสตร์สขุภำพ มหำวิทยำลยัแม่ฟำ้หลวง 
2 Applied Thai Traditional Medicine Programme, School of Health Science, Mae Fah Luang University 
3ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ บ้ำนนำงัว่เหนือ หมู่ท่ี 11 ต ำบลนำงั่ว อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 
3 Study Centre Sufficiency Economy of Na-nguanueo Unit 11, Na-ngua Sub-district, Muange District, Phetchabun Province 
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ค าน า 

  กำรน ำภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยมำใช้ในกำรดูแลสุขภำพ เป็นยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศโดยใช้
รำกฐำนภูมิปัญญำและยึดหลักกำรเจริญเติบโตจำกกำรเพ่ิมผลิตภำพกำรผลิตบนฐำนกำรใช้ภูมิปัญญำและ
นวัตกรรม (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2560: 63) ซึ่งสอดคล้องกับแผน
ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรแพทย์ดัง้เดิมขององค์กำรอนำมัยโลก พ.ศ. 2557 – 2566 มีเป้ำหมำยให้ประเทศสมำชิกใช้
ศกัยภำพของกำรแพทย์ดัง้เดิมและกำรแพทย์เสริม เพ่ือสร้ำงเสริมสขุภำพ ควำมอยู่ดีมีสขุและกำรสำธำรณสขุท่ีเน้น
คนเป็นศนูย์กลำง และสง่เสริมกำรใช้กำรแพทย์ดัง้เดิมและกำรแพทย์เสริมอย่ำงปลอดภยัและมีประสิทธิผล (วิชยั โชค
วิวฒัน, 2559: 33-48) อีกทัง้พระรำชบญัญตัิสขุภำพแห่งชำติ พ.ศ. 2550 ได้ก ำหนดให้มีธรรมนญูวำ่ด้วยระบบสขุภำพ
แห่งชำติ ให้มีกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรใช้และกำรพัฒนำภูมิปัญญำท้องถ่ินด้ำนสุขภำพ กำรแพทย์แผนไทย 
กำรแพทย์พืน้บ้ำน และกำรแพทย์ทำงเลือก จนกลำยมำเป็นแผนยทุธศำสตร์ชำติ กำรพฒันำภมูิปัญญำไท สขุภำพวิถี
ไท ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2559) ขึน้ เพ่ือให้มีกำรน ำภูมิปัญญำกำรแพทย์แผนไทยมำผสมผสำนดูแลสุขภำพและ
ผสมผสำนในระบบบริกำรสำธำรณสุขของภำครัฐและเอกชน โดยเน้นกำรใช้องค์ควำมรู้จำกฐำนเดิม กำรส่งเสริม
สนบัสนนุกำรใช้และกำรพฒันำภมูิปัญญำท้องถ่ินด้ำนสขุภำพ กำรคุ้มครองและอนรัุกษ์ภมูิปัญญำกำรแพทย์แผนไทย
(คณะอนุกรรมกำรจดัท ำแผนยุทธศำสตร์ชำติ กำรพัฒนำภูมิปัญญำไท สุขภำพวิถีไท พ.ศ. 2555-2559, 2555: 50-
78)  
  ประเทศไทยและทัว่โลกก ำลงัก้ำวสู่สงัคมผู้สงูอำยุ และกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้วิถีชีวิตของผู้คน พฤติกรรม
กำรบริโภคท่ีไม่เหมำะสม จนน ำมำซึง่กำรเกิดโรคภยัไข้เจ็บ โดยเฉพำะโรคเรือ้รังต่ำงๆ ท่ีท ำให้เสียค่ำใช้จ่ำยสงูและใช้
เวลำในกำรรักษำพยำบำลยำวนำน เช่น โรคเบำหวำน โรคควำมดนัโลหิตสงู โรคหัวใจ เป็นต้น ส่งผลให้เกิดกระแส
นิยมกำรดูแลสุขภำพทำงเลือก เน้นกำรป้องกันและดูแลสุขภำพก่อนท่ีจะมีกำรเจ็บป่วย ส่งผลให้สมุนไพรและ
ผลิตภณัฑ์จำกสมนุไพรได้เข้ำมำตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกขึน้ กระแสสมนุไพรจงึเร่ิมหวนกลบัมำเป็น
ส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตคนไทย โดยพบว่ำ ปัจจุบันมีกำรน ำสมุนไพรมำสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจในระบบธุรกิจและ
ระบบบริกำรหลำกหลำยรูปแบบ ท ำให้ประชำชนหันมำใช้ยำสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพมำกขึน้  
(กฤตธัช โชติชนะเดชำ, 2556: 157-206) ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ สำมำรถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ 
ผลิตภณัฑ์อำหำร ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส ำอำง และผลิตภณัฑ์ยำ (ประสิทธ์ิ ศรีทิพย์สโุข และพนิตนำฏ ค ำนุ้ย, 2549) และ
รูปแบบผลิตภณัฑ์สมนุไพรที่มีกำรสง่เสริมให้ประชำชนผลิตเพ่ือใช้เอง ลดกำรใช้สำรเคมีและสำมำรถสร้ำงเป็นอำชีพ
ได้ เช่น สบู่สมนุไพร แชมพูสมนุไพร น ำ้มนัไพลและน ำ้มนัเหลือง ยำหม่องสมนุไพร ลกูประคบสมนุไพร เป็นต้น (คม
สนัต์ หตุะแพทย์, 2559: 113-115) 
  กำรวิจยันีต้อ่ยอดมำจำกโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สงัคมประจ ำปี 2557 ในโครงกำรอบรมเชิงปฏิบตัิกำร เร่ือง 

กำรดูแลสุขภำพตนเองตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ ประชำชนบ้ำนนำงั่วเหนือ มีควำมพร้อมและ

ศกัยภำพกำรพฒันำตนเองตำมขีดควำมสำมำรถและทรัพยำกรในท้องถ่ิน จึงได้น ำควำมรู้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร

แก่สังคมมำต่อยอดพัฒนำผลิตภัณฑ์ มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรบนพืน้ฐำนของกำรใช้
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ทรัพยำกรและภูมิปัญญำท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนกำรมีส่วนร่วมทัง้ภำครัฐและชุมชน มีกำรบูรณกำรกันอย่ำงยัง่ยืน 

เพ่ือให้ชุมชนเกิดอำชีพ เกิดงำน และใช้ทุนทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ินเข้ำมำดูแลสุขภำพ น ำไปสู่กำร

พึง่ตนเองตลอดจนเป็นกำรสร้ำงมลูคำ่เพ่ิมทำงเศรษฐกิจให้ประเทศตอ่ไป  

 

วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  

  2. เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
  1. ชมุชนบ้ำนนำงัว่เหนือได้รูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ 

  2. ผู้บริโภคมีควำมพงึพอใจตอ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ  

  3. มีรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
รูปแบบการวิจัย 
  รูปแบบกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยและพัฒนำ (Research and Development) รวมทัง้ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory Action Research)  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชำกร คือ ประชำชนบ้ำนนำงั่วเหนือ หมู่ที่ 11 ต ำบลนำงั่ว อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  จ ำนวน 

520 คน 

  กลุม่ตวัอย่ำง แบ่งตำมเคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั ดงันี ้

   ขัน้ท่ี 1 กำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ แบ่งกลุ่มตวัอย่ำง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มประชำชนบ้ำนนำงั่วเหนือ จ ำนวน 227 คน ใช้กำรสุ่มตัวอย่ำงแบบบังเอิญ เป็นกำร

ส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ กลุ่มแม่บ้ำนบ้ำนนำงั่วเหนือ จ ำนวน 30 คน 

เป็นกำรสมัภำษณ์ควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ และกลุ่มคณะกรรมกำรหมู่บ้ำน

นำงั่วเหนือ จ ำนวน 15 คน เป็นกำรสนทนำกลุ่มย่อย 

   ขัน้ที่ 2 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ 

กลุ่มตัวอย่ำงเป็นกลุ่มแม่บ้ำนบ้ำนนำงั่วเหนือ จ ำนวน 30 คน และกำรจัดเวทีประชำคมคัดเลือกผลิตภัณฑ์

สมุนไพรท่ีต้องกำรพัฒนำ กลุม่ตวัอย่ำงคือ ประชำชนบ้ำนนำงั่วเหนือ จ ำนวน 227 คน 
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   ขัน้ท่ี 3 กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมนุไพร กลุ่มตัวอย่ำงเป็นกลุ่มแม่บ้ำนบ้ำนนำงั่วเหนือ จ ำนวน 30 

คน และกำรส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ กลุ่มตวัอย่ำงคือ ประชำชนบ้ำน

นำงั่วเหนือ จ ำนวน 239 คน สุม่ตวัอย่ำงแบบเจำะจงผู้ ท่ีใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีพัฒนำขึน้  

   ขัน้ที่ 4 กำรเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมนุไพร กลุ่มตวัอย่ำงคือ ประชำชนบ้ำนนำงั่วเหนือ จ ำนวน 227 

คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  แบบส ำรวจและแบบสมัภำษณ์ควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ และแบบ
ส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ  
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ 
  กำรวิจยัครัง้นีใ้ช้สถิติพรรณนำ (Descriptive Statistics) เป็นกำรวิเครำะห์ข้อมลูในรูปของกำรบรรยำย
ลกัษณะข้อมลูที่เก็บรวบรวม โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใช้ได้แก่คำ่ร้อยละ (Percentage) 
คำ่เฉลี่ย (Mean) และคำ่สว่นเบ่ียงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation SD)  
ขัน้ตอนการสร้างเคร่ืองมือ 
  1. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง จำกนัน้สร้ำงเคร่ืองมือตำมวตัถปุระสงค์   
  2. หำคำ่ควำมเท่ียงตรงและตรวจสอบเคร่ืองมือจำกผู้ เช่ียวชำญ ของแบบส ำรวจควำมพงึพอใจของผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ จ ำนวน 3 ท่ำน โดยประเมินควำมสอดคล้องของข้อค ำถำมกบัจดุมุง่หมำย 
(Item Objective Congruence)  
  3. น ำแบบส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร ไปทดลองใช้ (Try Out) กบักลุม่ตวัอย่ำง
ท่ีมีคณุลกัษณะเดียวกนักบักลุม่ตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจยั 
  4. หำค่ำควำมเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้วิธีกำรหำค่ำสมัประสิทธ์ิแอลฟำของครอนบำค (Cronbach) ได้ค่ำ
สัมประสิทธ์ิแอลฟำของแบบสอบถำมของควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ มีค่ำ
เท่ำกบั 0.88  
  5. น ำแบบสอบถำมไปใช้เก็บรวบรวมข้อมลู 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
     1. ประสำนงำนกบักลุม่ตวัอย่ำงและส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ 
และแบบสมัภำษณ์ควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ และกำรสนทนำกลุ่มย่อย  
   2. จดัโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ ให้กับ
กลุ่มแม่บ้ำนบ้ำนนำงั่วเหนือ หมู่ท่ี 11 ต ำบลนำงั่ว อ ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จ ำนวน 30 คน และจดั
ประชำคมคดัเลือกผลิตภณัฑ์สมนุไพรเพ่ือสขุภำพ      
  3. พฒันำผลิตภณัฑ์สมนุไพรร่วมกบักลุ่มแม่บ้ำนบ้ำนนำงั่วเหนือ โดยมีวิธีกำรเตรียม ดงันี ้
    ส่วนประกอบ เบสสบู่แบบใส 1 กิโลกรัม น ำ้ฟักข้ำว 14 มิลลิลิตร น ำ้ผึง้ 10 มิลลิลิตร น ำ้หอม

101



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

กลิ่นกล้วยไม้ 14 มิลลิลิตร และเอทธิลแอลกอฮอล์    
   อุปกรณ์ ประกอบด้วย แม่พิมพ์ซิลิโคนสี่เหลี่ยมหรือตำมต้องกำร โถแก้วหรือบีกเกอร์ ไมโครเวฟ
หรือหม้อตุน๋ ช้อนส ำหรับกวนสบู่ ขวดบรรจแุอลกอฮอล์ ตะแกรงส ำหรับกรอง 
   วิธีท ำ เตรียมน ำ้ฟักข้ำว โดยน ำฟักข้ำวท่ีแก่เตม็ท่ีมำผ่ำเอำแตเ่มลด็และเย่ือฟักข้ำวสีแดง คัน้เอำแต่
น ำ้ฟักข้ำวกรองผ่ำนตะแกรง น ำเบสสบู่แบบใสมำหลอม โดยใสใ่นโถแก้วหรือน ำมำตุน๋ในหม้อสแตนเลส น ำน ำ้ฟักข้ำว
และน ำ้ผึง้ใสใ่นเบสสบู่ท่ีหลอม กวนจนเข้ำกนัโดยคนไปทำงเดียวกนั เพ่ือป้องกนักำรเกิดฟอง น ำสบู่มำพกัไว้สกัพกั
แล้วจงึเติมน ำ้หอมลงไปกวนให้เข้ำกนัแล้วเทลงพิมพ์ ใช้สเปรย์เอทธิลแอลกอฮอล์ฉีดไลฟ่องอำกำศ ทิง้สบู่ให้เย็นแล้ว
จงึแกะออกจำกพิมพ์ห่อด้วยพลำสติกใส ติดฉลำก 
  4. ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ  
  5. น ำข้อมลูมำวิเครำะห์ทำงสถิติและเขียนรำยงำนวิจยั 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ขัน้ที่ 1 การส ารวจความต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ   
  กำรส ำรวจควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ พบวำ่ กลุม่ตวัอย่ำงทัง้หมด 212 คน 
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 68.40 และเป็นเพศชำย คิดเป็นร้อยละ 31.60 มีควำมต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ คิดเป็นร้อยละ  96.70 รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ีต้องกำร คือ สบู่สมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 79.20 
แชมพสูระผม/ครีมนวดผมสมนุไพร คิดเป็นร้อยละ 52.40 ยำหมอ่งสมนุไพร คิดเป็นร้อยละ 43.90 และต้องกำรพัฒนำ
สมุนไพรฟักข้ำว คิดเป็นร้อยละ 74.10 ขมิน้ชัน คิดเป็นร้อยละ 46.70 มะขำม คิดเป็นร้อยละ 41.00  
   กำรสมัภำษณ์ควำมต้องกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ พบว่ำ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ี
เคยผลิต ได้แก่ ยำหม่องสมุนไพร พิมเสนน ำ้ สบู่ฟักข้ำว สบู่ข้ำวไรท์เบอรร่ี น ำ้สมุนไพรฟักข้ำว อัญชัน ครีมหมัก
ผมอัญชัน น ำ้ยำล้ำงจำน เกลือสปำ น ำ้มันเหลือง ยำดมสมุนไพร เหตุผลที่ต้องกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ เน่ืองจำกเห็นคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ท่ีมำจำกธรรมชำติ มีควำมปลอดภัย ใช้แล้วเห็นผล อีก
ทัง้วัตถุดิบหำง่ำยในชุมชน ซึ่งมีกำรปลูกอยู่รอบบ้ำนและจัดปลูกไว้ท่ีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจแบบพอเพียงบ้ำนนำ
งั่วเหนือ สำมำรถน ำมำเป็นอำชีพเสริมเพ่ิมรำยได้ ซึ่งรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรท่ีต้องกำรพัฒนำ ได้แก่ สบู่ฟัก
ข้ำว สบู่ขมิน้ชัน สบู่ข้ำวไรท์เบอรร่ี สบู่มะขำม แชมพูหมักผม ลูกประคบสมุนไพร และของช ำร่วยที่มำจำก
สมุนไพร ปัญหำของกำรผลิตท่ีผ่ำนมำ คือ ขำดงบประมำณสนับสนุน ขำดควำมรู้ บรรจุภัณฑ์ไม่สวยงำม ไม่มี
ตลำดในกำรจ ำหน่ำย ประกอบกับกลุ่มแม่บ้ำนมีงำนประจ ำ ปัจจุบันกำรผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นกำรผลิตเพ่ือใช้ใน
ครัวเรือน  
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Figure 1 Original gac soap product 

   กำรสนทนำกลุม่ย่อย พบว่ำ ผู้ เข้ำร่วมกำรสนทนำมีควำมต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ เนื่องจำก เคยมีกำร
ผลิตผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ เช่น สบู่สมุนไพร ขิงดอง เคร่ืองจักสำน กระเป๋ำ เป็นต้น แต่เป็นกำรผลิตเพื่อใช้ใน
ครัวเรือนหรือผลิต เพื่อแสดงในงำนต่ำงๆ กำรผลิตก็จะเปลี่ยนไปตำมกระแสสังคม ท ำให้ไม่มีผลิตภัณฑ์เด่นท่ี
เป็นของชุมชน ประกอบกับรูปแบบและบรรจุภัณฑ์มีรำคำสูง ท ำให้กำรผลิตผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ไม่มีจุดเด่น จึงมี
ควำมต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เด่นของชุมชน ด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนและรำคำบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สูงมำก 
โดยเน้นน ำสมุนไพรพืน้บ้ำนมำพัฒนำเพื่อช่วยส่งเสริมกำรใช้สมุนไพรและลดกำรใช้สำรเคมี เพื ่อควำม
ปลอดภัยของชุมชน 
  ผลกำรวิเครำะห์ชุมชนต่อกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ พบว่ำ จุดแข็งของชุมชนต่อ
กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพ พบว่ำ ผู้ น ำชุมชนมีควำมเข้มแข็ง กลุ่มแม่บ้ำนให้ควำม
ร่วมมือ วัตถุดิบสมุนไพรมีในชุมชน และมีภำคีเครือข่ำยท่ีให้กำรสนับสนุน มีศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียงบ้ำนนำ
งั่วเหนือท่ีเป็นศูนย์กลำง จดุออ่นของชุมชน พบว่ำ กลุ่มแม่บ้ำนส่วนใหญ่มีงำนประจ ำ ท ำให้กำรรวมตัวเพ่ือผลิต
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ตรงกัน รวมกลุ่มได้จ ำนวนไม่มำก โอกำสของของชุมชนต่อกำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพื่อสุขภำพ พบว่ำ มีตลำดนัดชุมชนทุกวันพุธ และก ำลังมีกำรสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวของบ้ำนนำงั่ว 
อปุสรรคของชุมชนต่อกำร พบว่ำ งบประมำณในกำรลงทุนมีไม่เพียงพอ ไม่มีเวลำผลิตผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ไม่
สวย ไม่มีเอกลักษณ์ และขำดผู้ เช่ียวชำญท่ีมำให้ควำมรู้และดูแลกำรผลิต  
 

ขัน้ที่  2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ  
  กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ จัดขึน้ใน วนัท่ี 11-
12 มิถุนำยน 2559 ณ ศนูย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้ำนนำงัว่เหนือ โดยมีวตัถุประสงค์ เพ่ือให้ควำมรู้และฝึก
ปฏิบัติเก่ียวกับกำรจัดท ำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ และเพ่ือพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพ่ือสุขภำพ 
โดยมีผู้ เข้ำร่วมโครงกำรจ ำนวน 30 คน กิจกรรมประกอบด้วยกำรบรรยำยและฝึกปฏิบตัิเร่ือง กำรผลิตสบู่สมนุไพร 
กำรผลิตน ำ้มนัว่ำน กำรผลิตลกูประคบสมนุไพรสดและแห้ง กำรผลิตยำดมสมนุไพร กำรผลิตยำหม่องสมนุไพร และ
กำรบรรยำยเร่ือง กำรออกแบบบรรจภุณัฑ์ โดยวิทยำกรท่ีมีควำมเช่ียวชำญ 
   กำรจัดเวทีประชำคม หลังจำกที่มีกำรอบรมให้ควำมรู้และฝึกปฏิบัติแล้วได้ประชำคมกับชุมชน พร้อม
รำยงำนข้อมูลที่ได้จำกกำรส ำรวจ  เพื่อคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนต้องกำรพัฒนำ พบว่ำ รูปแบบผลิตภัณฑ์ท่ี
ต้องกำรพัฒนำ คือ สบู่สมุนไพร ด้วยเบสสบู่แบบใส เนื่องจำกมีวิธีกำรผลิตง่ำย สมุนไพรที่ต้องกำรพัฒนำคือ 
ฟักข้ำว เพรำะมีกำรปลูกไว้ในชุมชนและรอบศูนย์เ รียนรู้เศรฐกิจพอเพียงบ้ำนนำงั ่วเหนือ บรรจุภ ัณฑ์ ใช้
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สัญลักษณ์หน้ำวัวทองค ำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของต ำบลนำงั่ว  และบรรจุภัณฑ์ชุมชนสำมำรถผลิตได้เอง รำคำไม่
สูง และใช้ช่ือผู้ ผลิตเป็น กลุ่มวิสำหกิจชุมชนบ้ำนนำงั่วเหนือ(Na-nguanueo Nature Soap)  

ขัน้ที่  3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
  กำรพัฒนำสบู่ฟักข้ำว แบ่งกำรพัฒนำออกเป็น 4 ครัง้ โดยกำรพัฒนำแต่ละครัง้จะทดลองใช้กับกลุ่ม
แม่บ้ำนบ้ำนนำงั่วเหนือ ประเมินผลจำกกำรสนทนำกลุ่มย่อย สำมำรถสรุปผลกำรสนทนำได้ดังนี  ้
   กำรพัฒนำครัง้ท่ี 1 ส่วนผสม ได้แก่ เบสสบู่แบบใส 1 กิโลกรัม น ำ้ฟักข้ำว 10 มิลลิลิตร ใช้พิมพ์
รูปสี่เหลี่ยมขอบมน ผลกำรสนทนำกลุ่มย่อย พบว่ำ สบู่ฟักข้ำวท่ีผลิตขึน้มีสีส้ม ไม่มีกลิ่น ควรมีกำรเพ่ิมกลิ่นของ
สมุนไพรโดยใช้กลิ่นของฟักข้ำว 
   กำรพัฒนำครัง้ที่ 2 ส่วนผสม ได้แก่ เบสสบู่แบบใส 1 กิโลกรัม น ำ้ฟักข้ำว 10 มิลลิลิตร กลิ่น
ฟักข้ำว 15 มิลลิลิตร ใช้พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมขอบมน ผลกำรสนทนำกลุ่มย่อย พบว่ำ สบู่ฟักข้ำวที่ผลิตขึน้มีสีส้ม มี
กลิ ่นฉุน ไม่น่ำใช้ ควรเปลี่ยนกลิ่นของสบู่ไปใช้กลิ่นของน ำ้หอม จึงจัดให้มีกำรสนทนำกลุ่มย่อยอีกครัง้เพื่อ
คัดเลือกน ำ้หอมจำกกลิ่นต่ำงๆ จ ำนวน 48 กลิ่น คัดเลือกเหลือ 1 กลิ่นที่จะน ำมำใช้ได้แก่ กลิ่นกล้วยไม้ (spa 
orchid)  
    กำรพัฒนำครัง้ท่ี 3 ส่วนผสม ได้แก่ เบสสบู่แบบใส 1 กิโลกรัม น ำ้ฟักข้ำว 10 มิลลิลิตร น ำ้มัน
มะพร้ำว จ ำนวน 10 มิลลิลิตร น ำ้ผึง้ จ ำนวน 10 มิลลิลิตร กลิ่นกล้วยไม้ 10 มิลลิลิตร ใช้พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมขอบ
มน บรรจุภัณฑ์เป็นกระดำษสติ๊กเกอร์ปร๊ินท์สี กำรสนทนำกลุ่มย่อย พบว่ำ สบู่มีปริมำณฟองน้อย ขนำดของสบู่
เล็ก รำคำแพงเมื่อเทียบกับรำคำต้นทุน โดยเฉพำะรำคำบรรจุภัณฑ์ท่ีมีรำคำสูง  
   กำรพัฒนำครัง้ท่ี 4 ได้แก่ เบสสบู่แบบใส 1 กิโลกรัม น ำ้ฟักข้ำว 14 มิลลิลิตร น ำ้ผึง้ จ ำนวน 10 
มิลลิลิตร กลิ่นกล้วยไม้ 14 มิลลิลิตร ใช้พิมพ์รูปสี่เหลี่ยมผ้ำ บรรจุภัณฑ์เป็นกระดำษ กำรสนทนำกลุ่มย่อย
พบว่ำ กลุ่มแม่บ้ำนมีควำมพึงพอใจต่อสบู่ฟักข้ำวในระดับมำก จึงได้ผลิตสบู่ฟักข้ำวและส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพของประชำชนบ้ำนนำงั่วเหนือ พบว่ำ กลุ่มตวัอย่ำงทัง้หมด 239 
คน เป็นเพศหญิง จ ำนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 และเพศชำย จ ำนวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 45.60 ผลกำร
ส ำรวจพบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมพึงพอใจในภำพระดับมำกท่ีสุด ( x̄ = 4.28) มีควำมพึงพอใจกลิ่นสบู่มำกท่ีสุด 
(x̄ = 4.48) รำยละเอียดบนฉลำกครบถ้วนมำกท่ีสุด (x̄ = 4.43) และขนำดของสบู่มำกท่ีสดุ (x̄ = 4.28)  

  

 

 

Figure 2 New gac soap product 
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ขัน้ที่  4 การเผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
  กำรเผยแพร่ผลิตภณัฑ์สมนุไพรสบู่ฟักข้ำว ได้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ในกิจกรรมจงัหวดัเคลื่อนท่ี ซึง่เป็นกิจกรรม
ท่ีจดัร่วมกนัระหวำ่งภำคประชำชนและหน่วยงำนของภำครัฐ ในวนัท่ี 19 เมษำยน 2560 ณ ส ำนกังำนเทศบำลต ำบล
นำงัว่ หมูท่ี่ 13 ต.นำงัว่ อ.เมือง จ.เพชรบรูณ์ ซึง่ได้มีกำรสำธิตกำรท ำสบู่ฟักข้ำวจำกงำนวิจยั โดยมีผู้ ร่วมงำนจ ำนวน 
250 คน 
 

สรุป 
  กำรพัฒนำรูปแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภำพโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน  โดยกำรใช้แบบส ำรวจ 
แบบสัมภำษณ์ สนทนำกลุ่มย่อย จัดโครงกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติกำร จัดเวทีประชำคมคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ต้องกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งเป็นกระบวนกำรวิเครำะห์สภำพของชุมชนและ
ศึกษำควำมต้องกำรของชุมชน โดยให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องกำร
พัฒนำ มีกำรวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในชุมชนและศักยภำพของชุมชนต่อกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ ท ำให้ได้สบู่ฟักข้ำว ท่ีตรง
ตำมควำมต้องกำรและศักยภำพของชุมชน ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำท่ีมีควำมมั่นคงและยั่งยืนต่อไป  
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การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากน า้แร่ธรรมชาตจัิงหวัดตรัง  
กรณี: ศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพบ่อน า้ร้อนกันตัง 

Value Creation of Healthy Care Products from Natural Mineral Water in Trang 
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บทคัดย่อ 

วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพบ่อน า้ร้อนกันตัง จังหวดัตรัง มีผลิตภัณฑ์ท่ีมีอัตลกัษณ์เพราะมี
สว่นผสมของน า้แร่และมีประโยชน์ต่อสขุภาพผิว ซึง่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดโลกในปัจจุบนั แต่ด้วย
กลุม่มีปัญหาเร่ืองคณุภาพของผลิตภณัฑ์และบรรจุภณัฑ์ ผู้ วิจยัจงึได้ด าเนินการพฒันากระบวนการผลิตและบรรจุ
ภณัฑ์ โดยใช้การสงัเกต การสมัภาษณ์และแบบสอบถามเพ่ือน าข้อมลูมาพฒันาผลิตภณัฑ์ให้ตรงตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน ซึง่ผลการวิจยัพบว่าการน าน า้และน า้แร่มาฆ่าเชือ้ท่ีอณุหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 
เป็นเวลา 15-20 นาที สามารถลดจ านวนจุลินทรีย์ในผลิตภณัฑ์ลงได้ สง่ผลให้ผลิตภณัฑ์มีคณุภาพด้านจุลินทรีย์
น้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีก าหนด ในสว่นของการพฒันาบรรจภุณัฑ์ ผู้ วิจยัได้ด าเนินการพฒันา
ตราสินค้า และบรรจุภัณฑ์โดยยึดหลกัการปกป้องผลิตภัณฑ์ , การส่งเสริมการจ าหน่าย และการอ านวยความ
สะดวก พบวา่บรรจภุณัฑ์ใหมท่ี่ด าเนินการพฒันาผู้บริโภคมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัดีในทกุประเดน็ แตกตา่งกบั
บรรจุภัณฑ์เดิมท่ีอยู่ในระดบัพอใช้และต้องปรับปรุง เมื่อค านวณมลูค่าของผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบก่อนและหลงั
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์พบว่า ผลิตภัณฑ์โลชันบ ารุงผิวมีมูลค่าเพ่ิมมากขึน้สูงสุด รองลงมาคือ ครีมนวดสปาตัว 
สเปรย์น า้แร่ และโคลนพอกตวั ตามล าดบั 
 

Abstract 
 The Kantang community enterprise in Trang province had the identity products from mineral water 
which had benefits to skin and responded to the global market demand. But the products had the problems 
about the microbiological quality and packaging so the products were developed the quality and the 
packaging according to the Community Product Standard by Participant Observation, In-depth Interview and 
Customer Satisfaction Survey. The result showed that the suitable method for disinfection in the water and 
mineral water was boiling at 100 C about 15-20 minutes due to the products had the total viable count lower 
than the quantity was defined in Community Product Standard. Besides the products were developed the 
packaging by brand building and studied of packaging efficiency which was divided into three areas, i.e.   1) 
product protection 2) promotion and  3) convenience . The result of consumer’s opinion was founded that the 
new packaging was a good level which higher than original packaging. The analysis of value creation was 
founded that mineral moisturizing body lotion was the higher value creation than mineral spa body cream, 
mineral water spray and mineral mud mask respectively. 
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ค าน า 
ภูมิปัญญาดัง้เดิมด้านสขุภาพและความงาม อยู่คู่กบัวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบัน 

โดยมีการแยกเป็นสาขาต่างๆมากมาย แต่ท่ีได้รับความนิยมและมีการพัฒนาเร่ือยมาจนเป็นท่ีรู้จกัของผู้บริโภค
อย่างแพร่หลาย คือ “สินค้าเพ่ือสุขภาพและความงาม” ปัจจุบันตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและความงามโลกมี
แนวโน้มเติบโตต่อเน่ือง และจากกระแสความต้องการดูแลสขุภาพท่ีกระจายไปสู่คนทุกเพศทุกวยั ท าให้สินค้าท่ี
ผลิตจากธรรมชาติได้รับความนิยมมากกวา่สินค้าท่ีผลิตจากสิ่งสงัเคราะห์ ซึง่นบัเป็นโอกาสดีท่ีผู้ประกอบการไทย
จะได้ใช้วตัถุดิบกลุ่มดงักล่าวมาผลิตสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม โดยหนึ่งใน
ผู้ประกอบการด้านสินค้าเพ่ือสขุภาพและความงามจากธรรมชาติท่ีโดดเดน่และมีสินค้าท่ีเป็นอตัลกัษณ์เน่ืองจาก
ผลิตจากน า้แร่ธรรมชาติของจงัหวดัตรัง คือ วิสาหกิจชมุชนผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพบ่อน า้ร้อนกนัตงั ซึง่มีผลิตภัณฑ์
เพ่ือการดแูลสขุภาพและความงาม 4 ผลิตภณัฑ์ ได้แก่ โลชนับ ารุงผิวจากน า้แร่ สเปรย์สมนุไพรน า้แร่  โคลนพอก
ตวัน า้แร่ ครีมนวดสปาตวัจากน า้แร่ โดยผลิตภณัฑ์เหล่านีเ้ป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคในด้านคณุประโยชน์ในการ
ดแูลสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยพบว่าผลิตภัณฑ์ดงักล่าวกลบัมีคุณภาพท่ีไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชมุชน อีกทัง้มีข้อด้อยในด้านบรรจภุณัฑ์ เน่ืองจากความไม่เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของฉลากบรรจุภณัฑ์ กราฟิก
ไม่เป็นเอกภาพ ยากต่อการจดจ า ผลิตภัณฑ์ไม่มีรูปแบบเป็นของตัวเอง รูปแบบการจัดวางตัวอักษรยังไม่ได้
มาตรฐาน ท่ีส าคญัคือข้อมลูส าคญัท่ีแสดงบนฉลากบรรจุภณัฑ์ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน อาทิ 
เคร่ืองหมายการค้า ส่วนประกอบส าคัญ สถานท่ีผลิต เป็นต้น จากปัญหาดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะสร้าง
มลูคา่เพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์ทัง้สี่ผลิตภณัฑ์ โดยมีวตัถปุระสงค์ของการด าเนินงานวิจยั ดงันี ้

1. เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนให้มีคุณภาพตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ชมุชน 

2. เพ่ือพฒันาบรรจภุณัฑ์และฉลากบรรจภุณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวทัง้ 4 ชนิด ของวิสาหกิจชมุชน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนและตอบสนองตอ่ความต้องการของตลาด 

ทัง้นี ้ผลของการวิจยัคาดว่าจะสามารถช่วยพฒันาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ พฒันาบรรจภุณัฑ์ และฉลาก
บรรจุภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน มีแนวทางของแบรนด์และทิศทางของบรรจุภัณฑ์ท่ีชัดเจน เกิดการส่งเสริมกลไก
ทางด้านการตลาดของสินค้า การจดจ าของผู้บริโภค และการขยายตลาดตอ่ไปในอนาคต 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการประสานงานไปยังส านักทรัพยากรน า้บาดาลเขต 6 (ตรัง) เพ่ือขอความอนุเคราะห์

เจ้าหน้าท่ีและอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน า้แร่จากบ่อน า้ร้อนควนแคง อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณแร่ธาตุและโลหะหนัก เพ่ือศึกษาปริมาณแร่ธาตุในน า้แร่ธรรมชาติท่ีมีคุณประโยชน์ต่อการ
พฒันาผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพและความงาม 

นอกจากนี ้ผู้ วิจัยยังได้ส่งตัวอย่างผลิตผลิตภัณฑ์จากน า้แร่ทัง้ 4 ชนิด ได้แก่ โลชัน ครีมนวดตัว สเปรย์
สมุนไพร และโคลนพอกตวั ไปตรวจวิเคราะห์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ประเภทอุปโภค ตามผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว 
(ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม , 2553) ผลิตภัณ ฑ์บ ารุงห น้า  (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม, 2553) และผลิตภณัฑ์พอกตวั (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม, 2547) และ
ด าเนินการพฒันากระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชนในทกุด้าน 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวทัง้ 4 ชนิด 
1. รวบรวมข้อมูลพืน้ฐานของชุมชนและความต้องการในการพัฒนาฉลากบรรจุภัณฑ์ โดยใช้การเก็บ

ข้อมลู 3 รูปแบบ คือ 
    1.1 การรวบรวมข้อมูลโดยการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม โดยผู้ วิจยัจะใช้วิธีนีใ้นการ
เก็บข้อมูลช่วงแรก เพ่ือศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นด้านสภาพทั่วไปของผลิตภัณฑ์ ประวตัิความเป็นมาของกลุ่ม และ
กระบวนการผลิตผลิตภณัฑ์ โดยการสมัภาษณ์อย่างไมเ่ป็นทางการ 
    1.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการเพ่ือเป็นข้อมูลทางด้าน
บรรจภุณัฑ์จากงานเอกสาร งานวิจยั และการสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒิุ ได้แก่ หวัหน้ากลุม่ เจ้าหน้าท่ีของกลุม่ และผู้
ท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้ น าข้อมลูมาสร้างเป็นแบบสอบถามในการพฒันาบรรจภุณัฑ์ 
    1.3 ผู้ วิจัยได้ใช้แบบสอบถามส ารวจความต้องการของผู้บริโภค จ านวน 30 คน ซึ่งคดัเลือกจากผู้ ท่ีมี
ส่วนเก่ียวข้องกับกลุ่มวิสาหกิจ อาทิ เทศบาลต าบลบ่อน า้ร้อน ส านักงานเกษตรอ าเภอกันตัง ส านักงาน
อตุสาหกรรมจงัหวดัตรัง ส านักงานพาณิชย์จังหวดัตรัง เป็นต้น ต่อการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากบรรจุภัณฑ์
ส าหรับผลิตภณัฑ์จากน า้แร่ทัง้ 4 ผลิตภณัฑ์  

2. ผู้ วิจยัน าข้อมูลท่ีได้จากผลการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคมาด าเนินการออกแบบฉลากบรรจุ
ภัณฑ์ โดยอ้างอิงข้อมูลฉลากตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553) ผลิตภัณฑ์บ ารุงหน้า (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553) และ
ผลิตภณัฑ์พอกตวั (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม, 2547)  

3. ผู้ วิจยัใช้แบบสอบถามส ารวจความพงึพอใจของผู้บริโภค จ านวน 30 คน ท่ีมีตอ่ฉลากบรรจภุณัฑ์ใหมท่ี่
ได้รับการพัฒนาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์เดิม โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ การปกป้องผลิตภัณฑ์, 
การสง่เสริมการจ าหน่าย และการอ านวยความสะดวก  

4. จดัท าตวัอย่างผลิตภณัฑ์ต้นแบบ จ านวน 20 ชิน้/ผลิตภณัฑ์ ให้กลุม่ได้ศกึษาเรียนรู้  
5. ผู้ วิจัยได้ด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยผลิตภัณฑ์น า้แร่ทัง้ 4 ผลิ ตภัณฑ์ให้กับกลุ่ม

วิสาหกิจชมุชน จ านวนไมน้่อยกวา่ 20 คน  
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

คณะผู้ วิจยัได้ท าหนงัสือไปยงัผู้อ านวยการส านกัทรัพยากรน า้บาดาลเขต 6 (ตรัง) เพ่ือขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าท่ีและอปุกรณ์ในการเก็บตวัอย่างน า้แร่จากบ่อน า้ร้อนควนแคง อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง ไปตรวจวิเคราะห์
ปริมาณแร่ธาตแุละโลหะหนกั ซึง่ผลการวิเคราะห์น า้แร่พบวา่มีปริมาณไบคาร์บอเนตสงูท่ีสดุ (331 มิลลิกรัม/ลิตร)
รองลงมาคือ คลอไรด์ (180 มิลลิกรัม/ลิตร) แคลเซียม (120 มิลลิกรัม/ลิตร) โซเดียม (82 มิลลิกรัม/ลิตร)  ซลัเฟต 
(64 มิลลิกรัม/ลิตร) และแมกนีเซียม (29 มิลลิกรัม/ลิตร) ตามล าดับ นอกจากนี ้ยังพบโพแทสเซียม ไนเตรท 
ฟลูออไรด์ ไนไตรท์ เพียงเล็กน้อย สรุปผลการทดสอบ พบว่าน า้แร่ดงักล่าวสามารถอนุโลมให้ใช้บริโภคได้ตาม
มาตรฐานน า้บาดาลท่ีจะใช้บริโภคได้ (กรมทรัพยากรน า้บาดาล, 2557) จากปริมาณแร่ธาตุท่ีตรวจพบในน า้แร่
ธรรมชาติ พบว่าน า้แร่ดังกล่าวมีคุณสมบัติเหมาะสมในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงาม 
เน่ืองจากแร่ธาตแุตะละชนิดท่ีพบมีคณุสมบตัิในการบ ารุงผิวรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 1 
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Table 1 Properties of minerals to nourish the skin. 
 

Mineral  Property 
Bicarbonate Adjust the pH balance of the skin and make skin healthy 

Calcium Protect the skin 
Sodium and Potassium Balance and increase the water content of the skin. 

Sulfate Reduces toxic substances to the skin 
Fluoride Protects skin with anti-oxidant propertie 

Magnesium Skin regeneration 
  VICHY LABORATORIES, 2560 
 

จากคณุสมบัติของแร่ธาตุในน า้แร่ท่ีมีต่อการบ ารุงผิวดงักล่าว วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เพ่ือสขุภาพบ่อ
น า้ร้อนกันตงัจึงได้น าน า้แร่มาเป็นส่วนผสมส าคญัในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพและความงามทัง้ 4 
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจากการท่ีผู้ วิจัยได้ด าเนินการเก็บตวัอย่างผลิตภัณฑ์ทัง้ 4 ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ไป
ตรวจสอบมาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ ตาม เกณ ฑ์มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ บ า รุง ผิ ว  (ส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม, 2553) ผลิตภัณฑ์บ ารุงหน้า (ส านกังานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2553) และ
ผลิตภณัฑ์พอกตวั (ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม, 2547) พบวา่ผลิตภณัฑ์ทัง้ 4 ผลิตภณัฑ์มีจ านวน
จุลินทรีย์เกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดทุกรายการ จึงไม่ผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จากการสนันิษฐานของ
คณะท างานและกลุ่มคาดว่าปริมาณจุลินทรีย์ท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐานอาจมีสาเหตุมาจากน า้และน า้แร่ท่ีใช้เป็น
สว่นผสม เน่ืองจากเป็นวตัถุดิบหลกัท่ีใช้เป็นสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ทัง้ 4 ผลิตภณัฑ์ อีกทัง้ อณุหภมูิของน า้แร่
หรือน า้พุร้อน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 50 -55 องศาเซลเซียส และมีค่าความเป็นกรด-ด่างของน า้พุร้อน ระหว่าง 
6.98-7.46 มีคา่เป็นกลาง-เบสออ่น ไมส่ามารถฆ่าเชือ้จลุินทรีย์ได้ทัง้หมด ท าให้ผลิตภณัฑ์ท่ีได้มีคา่จลุินทรีย์สงูเกิน
มาตรฐาน จากสาเหตุดังกล่าวคณะท างานและกลุ่มจึงได้ด าเนินการฆ่าเชือ้จุลินทรีย์ในน า้และน า้แร่ ซึ่งเป็น
สว่นประกอบหลกัของผลิตภณัฑ์ โดยมีกรรมวิธีดงันี ้

1.1) การฆ่าเชือ้จุลินทรีย์ในน า้ท่ีเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ท าโดยการน าน า้ไปต้มให้เดือดท่ี
อณุหภมูิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15-20 นาที และทิง้ไว้ให้เย็นก่อนน ามาผสมในผลิตภณัฑ์  

1.2) การฆ่าเชือ้จุลินทรีย์ในน า้แร่ท าโดยการน าน า้แร่ไปต้มให้เดือดและทิง้ไว้ข้ามคืนเพ่ือให้เกิดการตก
ผลกึของสารละลายเกลือกลุ่มหินปูน พวกเกลือแคลเซียม แมกนีเซียม หรือซิลิก้า เน่ืองจากการต้มน า้ให้อณุหภูมิ
สูงกว่า 45-55 องศาเซลเซียส จะท าให้คาร์บอเนตเกิดการตกผลึก จากนัน้ น าน า้แร่ท่ีได้มาต้มซ า้ด้วยวิธีการ
ดงักล่าวเป็นเวลา 4 ครัง้เพ่ือก าจัดตะกอนเกลือแคลเซียมในน า้ให้หมด จากนัน้ทิง้ไว้ให้เย็นก่อนน ามาผสมใน
ผลิตภณัฑ์  

ผลจากการด าเนินการดงักลา่วพบว่าเม่ือสง่ผลิตภณัฑ์ทัง้ 4 ผลิตภณัฑ์ ไปตรวจสอบมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม, 2553) ผลิตภัณฑ์
บ ารุงหน้า (ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม , 2553) และผลิตภัณฑ์พอกตัว (ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2547) พบว่าผลิตภัณฑ์ทัง้ 4 ผลิตภัณฑ์มีจ านวนจุลินทรีย์น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดทกุรายการ  
 
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวทัง้ 4 ชนิด 

จากการส ารวจความต้องการของผู้ เก่ียวข้องและผู้บริโภคโดยใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการในการพัฒนาเคร่ืองหมายการค้าและฉลากบรรจุภัณฑ์ จ านวน 30 ชุด พบว่าผู้ บ ริโภคท่ีตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 90.0 และเป็นเพศชายร้อยละ 10.0 สถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 63.3 โสด และร้อยละ 36.7 แต่งงานแล้ว อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 26-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.0 รายได้เฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 43.3 และสว่นใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจคิดเป็นร้อยละ 50.0 เม่ือสอบถามประวตัิ
การใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของน า้แร่ พบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 100 เคยใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสมของ
น า้แร่ โดยสว่นใหญ่ใช้ผลิตภณัฑ์ 2-5 ครัง้ตอ่สปัดาห์ คิดเป็นร้อยละ 56.7 ส าหรับชนิดของผลิตภณัฑ์ท่ีมีสว่นผสม
ของน า้แร่ท่ีผู้ตอบแบบสอบถามนิยมใช้ คือ โลชั่นบ ารุงผิว คิดเป็นร้อยละ 70 รองลงมาคือ สเปรย์น า้แร่ คิดเป็น
ร้อยละ 26.7 โดยความถ่ีในการซือ้ผลิตภณัฑ์มีค่อนข้างมาก เน่ืองจากผู้บริโภคมีการซือ้ผลิตภณัฑ์หลายครัง้ต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 73.3 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภณัฑ์ท่ีมีส่วนผสมของน า้แร่ต่อครัง้ส่วนใหญ่น้อย
กวา่ 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0  

เม่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีมีต่อตราสินค้าจ านวน 8 แบบ ท่ีได้ด าเนินการออกแบบ พบว่า
ผู้บริโภคและกลุ่มมีความพึงพอใจต่อเคร่ืองหมายการค้ารูปแบบท่ี 3 มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 28.9 รองลงมาคือ
แบบท่ี 1 คิดเป็นร้อยละ 15.0 และแบบท่ี 4 และ 5 คิดเป็นร้อยละ 11.7 ตามล าดับ ทัง้นี ้ผู้บริโภคให้เหตุผลว่า
เคร่ืองหมายการค้าแบบท่ี 3 เป็นรูปท่ีสื่อถงึผลิตภณัฑ์ซึง่มีน า้แร่เป็นสว่นประกอบหลกั รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 2 
 

Table 2 Effect of percent satisfaction to eight trade marks  
 

Type Trade Mark % Type Trade Mark % 
1 

 

15.0 5 
 

11.7 

2 

 

9.4 6 

 

3.3 

3 

 

28.9 7 

 

10.6 

4 
 

11.7 8 

 

9.4 

 
จากการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อสีของฉลากบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวท่ีมี

สว่นผสมของน า้แร่เปรียบเทียบ 10 เฉดสี ได้แก่ สีน า้ตาล สีแดง สีส้ม สีชมพ ูสีม่วง สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง สีครีม สี
ขาว-ด า พบว่าผู้บริโภคเห็นว่าฉลากบรรจุภัณฑ์ควรมีสีฟ้ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 20.6 รองลงมา คือ สีเขียว 
และสีชมพู คิดเป็นร้อยละ 18.9 และ 11.1 ตามล าดบั โดยผู้บริโภคให้เหตผุลประกอบเพ่ิมเติมวา่สีฟ้าสื่อถงึน า้แร่
ซึง่เป็นสว่นประกอบหลกัของผลิตภณัฑ์ และผลจากการส ารวจความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่อรูปแบบการบรรจุ
ของผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวท่ีมีส่วนผสมของน า้แร่ เปรียบเทียบบรรจุภัณฑ์ 8 รูปแบบ ได้แก่ 1) บรรจุภัณฑ์จุกขวด
เปลือย 2) บรรจุภัณฑ์ท่ีจุกขวดเปลือยและมีการตกแต่งจุกขวดด้วยฝอยแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 3) บรรจุ
ภัณฑ์ท่ีมีฝาปิดจุกขวด 4) บรรจุภัณฑ์ท่ีมีฝาปิดจุกขวดและมีการตกแต่งบริเวณฝาปิดจุกขวดด้วยฝอยแสดง
รายละเอียดผลิตภัณฑ์ 5) บรรจุภณัฑ์ท่ีหุ้มขวดด้วยฟิล์มหด 6) บรรจุภณัฑ์ท่ีมีฝาปิดจุกขวด ตกแต่งจุกขวดด้วย
ฝอยแสดงรายละเอียดผลิตภณัฑ์และหุ้มขวดด้วยฟิล์มหด พบวา่ผู้บริโภคต้องการให้เลือกใช้บรรจภุณัฑ์รูปแบบท่ี 
6 มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 36.7 รองลงมา คือ บรรจภุณัฑ์รูปแบบท่ี 4 คิดเป็นร้อยละ 16.7 เน่ืองจากรูปแบบบรรจุ
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ภัณฑ์แบบท่ี 6 สามารถใช้งานได้ง่าย มีรูปแบบทันสมัย มีเอกลกัษณ์จดจ าได้ง่าย และมีความสวยงาม ดึงดูด
ความสนใจของผู้บริโภคเม่ือพบเห็น 

เมื่อได้รายละเอียดข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาฉลากและบรรจุภณัฑ์แล้ว คณะท างานจึงได้น าตราสินค้า สี
ฉลากบรรจภุณัฑ์สีฟ้า และรูปแบบการบรรจุท่ีมีฝาปิดจกุขวด ตกแต่งจุกขวดด้วยฝอยแสดงรายละเอียดผลิตภณัฑ์
และหุ้มขวดด้วยฟิล์มหดมาพฒันาฉลากและบรรจภุณัฑ์ พร้อมทัง้จดัท ารายละเอียดข้อมลูท่ีปรากฏบนฉลากอ้างอิง
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน “ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว” มผช.551/2553, “ผลิตภณัฑ์บ ารุงหน้า” มผช. 550/2553 
และ“ผลิตภณัฑ์พอกตวั” มผช. 551/2547 ผลการพฒันาบรรจภุณัฑ์เปรียบเทียบระหวา่งก่อนและหลงัการพฒันา
แสดงดงัภาพท่ี 1-4 
 

                                                                       
                                   (A)            (B) 

Figure 1 Effect of mineral moisturizing body lotion’ s packaging  
compare original packaging  and new packaging    

left to right  on packaging (A), Original packaging  (B), New packaging. 
 

                                                                         
                                   (A)            (B) 
 Figure 2 Effect of mineral spa body cream’s packaging compare original packaging and new packaging    

left to right  on packaging (A), Original packaging  (B), New packaging. 
 

                                                                           
                                 (A)                            (B) 
Figure 3 Effect of mineral mineral water spray’s packaging compare original packaging and new packaging    

left to right  on packaging (A), Original packaging  (B), New packaging. 
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                                    (A)                 (B) 
Figure 4 Effect of mineral mud mask’ s packaging compare original packaging  and new packaging    

left to right  on packaging (A), Original packaging  (B), New packaging. 
เม่ือศกึษาความพึงพอใจของผู้บริโภคท่ีต่อผลิตภณัฑ์ทัง้ 4 ชนิด โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมลูผู้บริโภค 

30 คน เปรียบเทียบก่อนและหลังการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ในประเด็นการปกป้องผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมการ
จ าหน่าย การอ านวยความสะดวก และความพึงพอใจในภาพรวม ซึง่ก าหนดคา่คะแนนออกเป็น 5 ระดบั ตามวิธี
ของลิเคอร์ต (Likert)  

พบว่า ผู้บริโภคมีความพงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์ภายหลงัการพฒันามากกวา่ก่อนการพฒันาในทุกประเด็น 
ดงัตารางท่ี 3 
 

Table 3 Effect of customer satisfaction compare original packaging and new packaging    
 

Measurement Customer Satisfaction 
Moisturizing Body Lotion Mineral Spa Body Cream Mineral Water Spray Mineral Mud Mask 

Original 
Packaging 

New 
Packaging 

Original 
Packaging 

New 
Packaging 

Original 
Packaging 

New 
Packaging 

Original 
Packaging 

New 
Packaging 

 Product Protection 

-External 
Protection 

3.00±0.53 3.67±0.61 2.60±0.49 3.80±0.56 3.03±0.49 3.93±0.58 2.97±0.61 4.10±0.66 

- Shock 
Protection 

3.13±0.43 4.20±0.41 2.53±0.50 4.33±0.48 3.20±0.66 4.40±0.50 3.03±0.56 4.03±0.56 

Promotion 
- Piquancy 2.63±0.49 3.70±0.47 2.00±0.53 3.80±0.41 2.63±0.49 3.76±0.68 2.33±0.48 3.63±0.49 
- Stylishness 2.50±0.51 3.70±0.47 1.87±0.35 3.93±0.59 2.40±0.50 4.07±0.64 2.27±0.45 4.20±0.61 
- Remarkable 2.30±0.47 3.47±0.51 2.20±0.56 3.53±0.63 2.53±0.51 3.80±0.66 2.20±0.41 3.67±0.66 
- Information 2.70±0.47 4.43±0.50 2.53±0.51 4.60±0.49 2.80±0.41 4.67±0.48 2.50±0.51 4.20±0.41 
Convenience 
-Transportation 3.13±0.35 4.13±0.43 2.90±0.31 3.73±0.64 3.20±0.48 4.13±0.51 3.07±0.64 4.30±0.59 
- Using 3.33±0.48 3.4±0.49 2.67±0.48 3.66±0.61 3.17±0.65 4.06±0.52 2.80±0.61 3.70±0.65 
Overall 
satisfaction 

2.84±0.57 3.84±0.60 2.41±0.58 3.93±0.64 2.87±0.60 4.10±0.64 2.65±0.63 3.98±0.63 

Level Moderate  Good Improvement  Good Moderate Good Moderate Good 
 

เพ่ือให้ชุมชนมีการบริหารจัดการกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าผลการพัฒนานวตักรรม
ผลิตภัณฑ์และการต่อยอดผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์ ประกอบกับสามารถผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่ายในเชิง

113



การประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังท่ี 2 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

พาณิชย์ได้อย่างมีคุณภาพ คณะท างานจึงได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีได้จากการพัฒนาต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ให้กบัชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน า้ร้อน และวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพบ่อน า้
ร้อนกันตัง ต าบลบ่อน า้ร้อน อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมีผู้ เข้าร่วมอบรม 26 คน แบ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 13 คน และนกัวิชาการจากภาครัฐ ภาคเอกชน ท่ีเก่ียวข้อง จ านวน 13 คน ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ เข้าอบรม พบว่าผู้ เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดบัดี มีคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากบั 4.39 ซึง่อยู่ในระดบัดี และเม่ือเปรียบเทียบมลูค่าของผลิตภณัฑ์ก่อนและหลงัการพฒันาฉลากและ
บรรจุภณัฑ์พบวา่ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวทัง้ 4 ผลิตภณัฑ์ มีมลูคา่เพ่ิมขึน้ โดยโลชนับ ารุงผิวมีมลูคา่เพ่ิมมากขึน้สงูสดุ 
คือ ร้อยละ 216.66  รองลงมาคือ ครีมนวดสปาตวัสเปรย์น า้แร่ และโคลนพอกตวั คิดเป็นร้อยละ 33.33, 26.53 
และ 10.53 ตามล าดบั ดงัตารางท่ี 4 

 
Table 4  Effect of product’s value creation compare between before and after development (per kilogram) 
 

Product ก่อนการพัฒนา 
(Baht) 

หลังการพัฒนา 
(Baht) 

Value Creation 
(%) 

Moisturizing  Body Lotion 60 190 216.66 
Mineral Spa Body Cream 150 200 33.33 
Mineral Water Spray 490 620 26.53 
Mineral Mud Mask 190 210 10.53 

 
สรุป 

จากผลการส ารวจสภาพปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพบ่อน า้ร้อนกันตงัเบือ้งต้น 
พบว่า กลุ่มวิสาหกิจมีปัญหา 2 ส่วน คือ ผลิตภัณฑ์มีปริมาณจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน และบรรจุภัณฑ์ไม่
ตอบโจทย์ของตลาดและผู้บริโภค ผู้ วิจยัจงึได้ด าเนินงานวิจยัการสร้างมลูค่าเพ่ิมผลิตภณัฑ์ดแูลสขุภาพจากน า้แร่
ธรรมชาติจังหวดัตรังขึน้ เพ่ือแก้ปัญหาดงักล่าว โดยปัญหาผลิตภัณฑ์ท่ีมีปริมาณจุลินทรีย์เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
ผู้ วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุงกระบวนการเตรียมวตัถุดิบในการผลิต โดยการใช้ความร้อนท่ีอุณหภูมิ 100 องศา
เซลเซียส ฆ่าเชือ้จลุินทรีย์ในน า้และน า้แร่ ก่อนน ามาผสมในผลิตภณัฑ์ ซึง่ผลจากการด าเนินการ พบวา่ผลิตภณัฑ์
ทัง้ 4 ผลิตภณัฑ์มีจ านวนจุลินทรีย์น้อยกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดทุกรายการ ทัง้นี ้เน่ืองจากท่ีอณุหภูมิเดิมของ
น า้แร่ ซึง่น้อยกว่า 55 องศาเซลเซียส ไม่สามารถฆ่าเชือ้จุลินทรีย์ได้ สอดคล้องกบัการศกึษาของศกัดา กริชก าจร
และคณะ (2550) ท่ีแนะน าว่าอณุหภูมิน า้ควรต้องสงูกว่า 60 องศาเซลเซียสขึน้ไป ถึงจะช่วยก าจัดแบคทีเรียรวม
ในน า้ได้ เช่นเดียวกับหลักวิชาการและมาตรฐาน Food Code ในประเทศต่างๆ ท่ีพบว่าการต้มท่ีอุณหภูมิ 100 
องศาเซลเซียส สามารถท าลายลายเชือ้จลุินทรีย์ได้เป็นส่วนใหญ่ ตวัแบคทีเรีย ไวรัสและเชือ้ราจะตายเม่ือน าไปต้ม
ในน า้เดือด เพราะสว่นใหญ่จะไมส่ามารถทนความร้อนท่ีอณุหภมูิ 70 องศาเซลเซียส มากกวา่ 5 นาทีได้  

ในสว่นของปัญหาบรรจภุณัฑ์ไมต่อบโจทย์ของตลาดและผู้บริโภค ผู้ วิจยัได้ด าเนินพฒันาบรรจภุณัฑ์และ
ฉลากบรรจภุณัฑ์ส าหรับผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวทัง้ 4 ชนิด ขึน้ใหม ่โดยเร่ิมจากการสร้างตราสินค้าให้กบักลุม่ ปรับปรุง
ข้อมลูบนฉลากให้ตรงตามมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน ปรับปรุงรูปแบบบรรจภุณัฑ์ และฉลากบรรจภุณัฑ์ให้มีความ
เป็นเอกภาพ สามารถปกป้องผลิตภณัฑ์ได้ดี มีรูปแบบท่ีส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้า และอ านวยความสะดวกให้กบั
ผู้บริโภค จากนัน้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตดงักลา่วกลบัสู่ชมุชน ทัง้นี ้เมื่อเม่ือเปรียบเทียบมลูค่าของผลิตภณัฑ์
ก่อนและหลงัการพฒันาฉลากและบรรจภุณัฑ์พบวา่ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวทัง้ 4 ผลิตภณัฑ์ มีมลูค่าเพ่ิมขึน้ โดยโลชนั
บ ารุงผิวมีมลูค่าเพ่ิมมากขึน้สงูสดุ คือ ร้อยละ 216.66  รองลงมาคือ ครีมนวดสปาตวั สเปรย์น า้แร่ และโคลนพอก
ตวั คิดเป็นร้อยละ 33.33, 26.53 และ 10.53 ตามล าดบั 
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ความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบัญชีที่เป็นเลิศและความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี: 
การศึกษาเชิงประจักษ์ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย 

Excellence Audit Professionalism and Audit Sustainability: 
An Empirical Investigation of Tax Auditors in Thailand 

 
อัครวิชช์ รอบคอบ1* 
Aukkarawit Robkob1* 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบญัชีท่ีเป็น
เลิศ และความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี: การศกึษาเชิงประจกัษ์ของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย
โดยเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างซึง่เป็นผู้สอบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย จ านวน 65 คน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถามทางไปรษณีย์  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคูณ  ผลการวิจยัพบว่า ความรอบรู้ด้านการสอบบญัชีอย่างมืออาชีพ และความส าเร็จ
ด้านการสอบบญัชีท่ีต่อเน่ืองมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี  งานวิจยันีส้ามารถ
น าไปใช้ในการอธิบายถึงหลกัการของการประกอบวิชาชีพด้านการสอบบญัชีอย่างเป็นมืออาชีพท่ีเป็นเลิศได้นัน้
น าไปสูแ่นวทางการพฒันาการท างานด้านการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีภาษีอากรจนเกิดการยอมรับ ความ
เช่ือมัน่ ความไว้วางใจจากลกูค้ารายเดิมเก่า ส่งผลให้มีลูกค้ารายใหม่ท่ีเกิดขึน้จากการบอกต่อ เกิดความมัน่คง
และก้าวหน้าในวิชาชีพด้านการสอบบญัชีท่ีตอ่เน่ืองและยัง่ยืนได้ 

 
Abstract 

The objective of this research is to examine the relationship between Excellence Audit 
Professionalism and Audit Sustainability: An Empirical Investigation of Tax Auditors in Thailand. The 
samples are 65 Tax auditors in Thailand by using a mail questionnaire as a research instrument. Data 
analysis includes descriptive statistics and multiple regression analysis for hypotheses testing.  The 
results show that professional audit well-roundedness and continuous audit success, that have a 
positive relationship with audit sustainability.  This research explain to concept of excellence audit 
professionalism effects to the audit practice development of tax auditors be accepted, reliability, trust 
continues by stakeholders as well as new clients come from word of mouth have a stable and 
continuous professional advancement and sustainable. 

 
Key words: Excellence Audit Professionalism, Audit Sustainability, Tax Auditor. 
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บทน า 
ข้อมูลทั่วไป 

ในการประกอบธุรกิจในปัจจุบนันีไ้ม่สามารถปฎิเสธได้ว่าการมีระบบบัญชีและการเงินท่ีดีส่งผลถึงการ
ประกอบการที่ดีไปด้วย ซึง่กิจการจะน าเสนอในรูปงบการเงินซึง่เก่ียวกบับคุคลหลายๆ ฝ่าย ได้แก่ ผู้ ถือหุ้น เจ้าหนี ้
ของกิจการ และนกัลงทุน เป็นต้น  ดงันัน้ ความถูกต้องเช่ือถือได้ของงบการเงินของกิจการจึงมีความส าคญัอย่าง
ย่ิงท่ีจะต้องเกิดจากระบบบญัชีท่ีมีคณุภาพท่ีได้รับการรับรองจากผู้สอบบญัชีท่ีมีคณุภาพด้วยเช่นกนั  ดงันัน้จึงมี
ความจ าเป็นอย่างย่ิงท่ีกิจการจะต้องได้รับการสอบบัญชีโดยผู้ สอบบัญชีท่ีมีความเป็นอิสระ มีความรู้ 
ความสามารถ  ทกัษะ  และความช านาญในการตรวจสอบบญัชี และรายงานหลกัฐานท่ีจ าเป็นต่อการตดัสินใจ 
ตลอดจนการแสดงความเห็นต่องบการเงินท่ีถูกต้อง  เพ่ือท าให้ผู้ ใช้งบการเงินหรือผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง หรือท่ีมี
ผลประโยชน์ได้เสียกบักิจการไม่เกิดความเข้าใจผิดจากการให้ข้อมลูในงบการเงินดงักลา่ว (สชุาย ยงัประสิทธ์ิกลุ, 
2555: 1)  นอกจากความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่แล้ว ประสบการณ์ในการท างาน  ความเช่ียวชาญด้านการสอบ
บญัชีในอดีตท่ีมีความน่าเช่ือถือ  จะช่วยในเร่ืองของการใช้วิจารณญาณในการสงัเกตและสงสยัเย่ียงผู้ประกอบ
วิชาชีพ  แตใ่นปัจจบุนัสงัคมและผู้มีสว่นได้เสียเร่ิมมีการร้องถามถงึการปฏิบตัิด้านการสอบบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพ 
จรรยาบรรณ  ความเป็นมืออาชีพจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  ซึ่งปัญหาดงัท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ได้เช่ือมโยงไปถึง
รากเหง้าของการขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพด้านการสอบบญัชี  ขาดความเป็นมืออาชีพ  ขาดความมีอิสระในการ
ปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชี  โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้สอบบญัชีรับอนุญาตท่ีถือได้ว่าเป็นผู้ ท่ีต้องกลัน่กรอง  รับรอง 
และตรวจสอบรายงานทางการเงินหรืองบการเงินของบริษัทเป็นอันดับแรกก่อนท่ีจะน าเสนอข้อมูลนัน้ออกสู่
สาธารณชนให้ได้รับทราบ (Akarak, P. and Ussahawanitchakit, P, 2009) รวมถึงกิจการในปัจจบุนัมีรูปแบบท่ี
ซบัซ้อน ผู้สอบบญัชีมีจ านวนน้อย การรับงานในกิจการท่ีตนไมถ่ดั ผู้สอบบญัชีย่ิงต้องมีความรู้ ความสามารถด้าน
การตรวจสอบบัญชีท่ีสงูย่ิงในงานท่ีตนปฏิบตัิ  ถึงแม้ว่าสภาวิชาชีพบญัชีฯ หรือหน่วยงานก ากบัดแูลวิชาชีพอื่นๆ 
จะมีหลักเกณฑ์เก่ียวกับเร่ืองมาตรฐานการสอบบัญชี และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้ สอบบัญชีเอาไว้ก็ตาม    
(สภาวิชาชีพบญัชี, 2553)  ซึง่จากเหตผุลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้นนัน้อาจน าไปสูก่ารปฏิบตัิงานตรวจสอบบญัชีท่ีไม่
มีประสิทธิภาพ  ส่งผลเสียต่อความความน่าเช่ือถือ  คณุภาพงานด้านการสอบบญัชี  และความยัง่ยืนในวิชาชีพ
ด้านการสอบบญัชีในท่ีสดุ (Gordon et al., (2009)  

ดังนัน้  ความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบัญชีท่ีเป็นเลิศ (excellence audit professionalism) จึงมี
ความจ าเป็นอย่างสงูย่ิงท่ีผู้สอบบญัชีจะต้องมี  ซึง่หมายความรวมถึง  ความรู้ ความสามารถทกัษะด้านการสอบ
บัญชีของผู้สอบบัญชีฯ ในการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการตรวจสอบบัญชี  ความมีอิสระในการตรวจสอบ 
การตดัสินใจ และความระมดัระวงั  ภายใต้งานด้านการตรวจสอบบัญชีท่ีตนปฏิบตัิท่ีสงูกว่างานสอบบัญชีปกติ  
จนมีผลงานด้านการตรวจบัญชีจนมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสงัคม (Askary, 2006)  และเกิดความยั่งยืนใน
วิชาชีพด้านการสอบบญัชีในท่ีสดุ (Libby, 2007)   

ในประเทศไทย  มีหน่วยงานอิสระหรือองค์กรท่ีควบคมุดแูลวิชาชีพของผู้สอบบญัชีนัน้มีอยู่หลายองค์กร 
อาทิเช่น  ธนาคารแห่งประเทศไทย  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น แต่มีอยู่  2 สถาบัน ท่ีมี
ความส าคญักบัวิชาชีพด้านการสอบบญัชี  ได้แก่  สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์ ซึง่เป็นหน่วยงานอิสระ
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ท่ีดแูล “ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต”  ตัง้แต่การขึน้ทะเบียนเป็นผู้สอบบญัชี  ต่ออายุ  อบรม จนถึงการถอดถอนหรือ
ลงโทษในกรณี ท่ีมีการกระท าผิดจรรยาบรรณ (สภาวิชาชีพบัญ ชีฯ , 2553)  อีกหน่วยงานหนึ่ง ได้แก่  
กรมสรรพากร กระทรวงการคลงั  เป็นหน่วยงานราชการท่ีก ากบัดแูลและควบคมุผู้ตรวจสอบและรับรองบญัชี หรือ
ท่ีเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ผู้สอบบญัชีภาษีอากร” (กรมสรรพากร, 2545) 

ผู้สอบบญัชีภาษีอากร (Tax Auditor) เป็นบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิขัน้พืน้ฐาน ได้แก่  ส าเร็จการศกึษาไม่ต ่า
กวา่ปริญญาตรีทางการบญัชี หรือประกาศนียบตัรทางการบญัชี  มีสญัชาติไทย  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อม
เสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอนัดี  หรือเคยต้องโทษจ าคกุในคดีเก่ียวกบัคดีภาษีอากร  ไม่เคยถูกสัง่พัก ถูกเพิก
ถอนใบอนุญาต  และสอบผ่านการทดสอบ  ขึน้ทะเบียน  รวมถึงเข้ารับการอบรมตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากร
ก าหนด  สามารถลงลายมือช่ือรับรองการตรวจสอบบัญชี  รายงานทางการเงินเฉพาะนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนใน
รูปของห้างหุ้ นส่วนจดทะเบียน  ซึ่งตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยท่ีมีทุนจดทะเบียนท่ีช าระแล้วเต็ม ณ วันสิน้รอบ
ระยะเวลาบัญชีท่ีไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมและรายได้รวมก่อนหักรายจ่ายไม่เกิน 30 บาทเท่านัน้ 
(กรมสรรพากร, 2545) 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
จากเหตุผลท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น  ผู้ วิจยัจึงมีความสนใจศกึษาความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบญัชีท่ี

เป็นเลิศและความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี: การศกึษาเชิงประจกัษ์ของผู้สอบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย  
โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ ทดสอบความสมัพนัธ์ระหวา่งความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบญัชีท่ีเป็นเลิศในแตล่ะมิติ 
ซึง่มีองค์ประกอบย่อยท่ีประกอบไปด้วย  ความรอบรู้ด้านการสอบบญัชีอย่างมืออาชีพ  ความมุง่มัน่การสอบบญัชี
ท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน  การปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชีท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย  และความส าเร็จด้านการสอบ
บัญชีท่ีต่อเน่ือง ท่ีส่งผลกระทบต่อความยัง่ยืนของการตรวจสอบบัญชี  ผลลพัธ์ท่ีได้จากการวิจัยสามารถน าไป
เป็นแนวทางประยุกต์ใช้ในการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพมากขึน้  และสง่เสริมความ
แข็งแกร่งของวิชาชีพด้านการสอบบญัชีให้มีคณุภาพและเกิดความยัง่ยืนในวิชาชีพขึน้ได้ในอนาคต 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1  ความรอบรู้ด้านการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับ ความยั่งยืน

ของการตรวจสอบบญัชี 
สมมติฐานท่ี 2  ความมุ่งมั่นการสอบบัญชีท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับ ความ

ยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี 
สมมติฐานท่ี 3  การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ 

ความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี 
สมมติฐานท่ี 4  ความส าเร็จด้านการสอบบญัชีท่ีตอ่เน่ือง มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบั ความยัง่ยืนของการ

ตรวจสอบบญัชี 
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การทบทวนวรรณกรรม 
ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

การวิจยันี ้เป็นการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบัญชีท่ีเป็นเลิศ และ
ความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี: การศกึษาเชิงประจกัษ์ของผู้สอบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย  ผู้ วิจยัได้ใช้
ทฤษฎีตามสถานการณ์ (contingency theory) ในการอธิบายความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีประกอบอยู่ในการวิจยั 
ซึง่สามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้

ทฤษฎีตามสถานการณ์ (Contingency Theory) เป็นทฤษฎีท่ีใช้อธิบายความแตกต่างระหว่าง การ
ปฏิบตัิงานผู้บริหารกบัการจดัการงานขององค์การด้านต่างๆ มีความซบัซ้อน  โดยผู้บริหารจะมีการปรับแนวคิด 
วิสยัทศัน์เก่ียวกบัการบริหาร การปฏิสมัพนัธ์แตกตา่งกนัไปตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
(Bandura, 1997) ซึง่ในงานวิจยันีน้ ามาอธิบายถึงความพยายามของผู้สอบบญัชีภาษีอากรที่ปฏิบตัิงานด้านการ
ตรวจสอบ  วางแผน  ตดัสินใจตรวจสอบบญัชีย่ิงผู้ประกอบวิชาชีพกับองค์การต่างท่ีมีความซบัซ้อน  หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมแตกตา่งกนัไปในการปฏิบตัิงานสอบบญัชีท่ีตนได้เข้าท าการตรวจสอบ 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบัญชีท่ีเป็นเลิศ (excellence audit professionalism) มีงานวิจัยใน

อดีตได้กล่าวถงึ งานด้านการสอบบญัชีท่ีเกิดจากความสามารถในการท างานด้านการสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีฯ
ในการตรวจสอบบญัชีท่ีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี (Hilton and Southgate, 2007) ความรู้ ทกัษะ และ
ความเชียวชาญในการสอบบัญชีท่ีต่อเน่ือง (Dittenhofer, 2001) การตระหนักถึงจริยธรรมด้านการสอบบัญชี 
ความมีปฏิสัมพัน ธ์ ท่ีดีของผู้ สอบบัญ ชีฯ  ท่ีมีต่อลูกค้า (Leung and Trotman, 2005)  โดยปรับตัวตาม
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ดงันัน้ ในงานวิจยันีจ้ึงได้ก าหนดองค์ประกอบของความเป็นมืออาชีพด้านการ
สอบบญัชีท่ีเป็นเลิศ ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ความรอบรู้ด้านการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ (professional audit well-roundedness) หมายถึง 
ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ สอบบัญชีท่ีมีคุณลักษณะท่ีมุ่งเน้นการเรียนรู้ ค้นหาความรู้ ทักษะด้านการ
ตรวจสอบ บนพืน้ฐานของการมีจรรยาบรรณในวิชาชีพอยู่ต่อเวลา  อย่างตอ่เน่ืองจนเกิดความรู้และประสบการณ์
เฉพาะ (Dittenhofer, 1994). ในการตรวจสอบบัญชีเชิงลกึของแต่ละบุคคล   Hilton and Southgate, (2007)ได้
น าเสนอว่า การแสวงหาความรู้ของผู้สอบบัญชีท่ีต่อเน่ือง หรือการค้นพบความรู้ท่ีได้รับจากงานตรวจสอบบัญชี
ใหม่ๆ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของลูกค้าท่ีแตกต่าง  Bou-Raad, (2000) ได้น าเสนอว่า ความสามารถท่ี
จ าเป็นท่ีต้องใช้ในการปรับตวัของผู้สอบบัญชี  ความรู้ด้านการสอบบญัชีท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการ
สอบบญัชีท่ีตื่นตวั การยอมรับความรู้ในบริบทใหม่ๆ อยู่เสมอ ส่งผลท าให้เกิดมลูค่าเพ่ิมในงานด้านการสอบบญัชี
ขึน้ได้ Beelde, (2002) ได้น าเสนอว่า การเรียนรู้ การเป็นผู้น าด้านความรู้ องค์ความรู้ใหม่ การคิดวิเคราะห์ และ
การสร้างสรรค์ มาใช้ในงานด้านการสอบบญัชี 

ความมุ่งม่ันการสอบบัญชีที่เป็นไปตามมาตรฐาน (norms achieve concentrate audit) หมายถึง  
กระบวนการรับรู้ถึงแผนการสอบบัญชีและขัน้ตอนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบบัญชีเพ่ือให้
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เข้าใจในธุรกิจของลกูค้าท่ีตนท าการตรวจสอบบญัชีอย่างครบถ้วน รอบด้านก่อนด าเนินการสอบ  เพ่ือให้ได้มาซึง่
หลกัฐานการตรวจสอบท่ีเหมาะสม และลดความเสี่ยงในการตรวจสอบ ขัน้ตอนการสอบบญัชีจนน าไปสูก่ารแสดง
ความเห็นตอ่งบการเงินท่ีถกูต้องเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชี  Maria, A. et al., (2004) ได้น าเสนอ การน า
มาตรฐานการสอบบญัชีท่ีก าหนดไว้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชีจะท าให้งานด้านการสอบบัญชีมี
ประสิทธิภาพ  Price Waterhouse, (1985) ได้น าเสนอว่า การวางแผนการสอบบญัชี การปฏิบตัิตามก าหนดการ 
แผนการสอบบญัชีท่ีเข้มงวด และเป็นไปอย่างมืออาชีพ สามารถปรับปรุงงานด้านการสอบบญัชีให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลได้   

การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีที่ส าเร็จตามเป้าหมาย (goal accomplishment audit practice) 
หมายถึง  การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีท่ีเกิดขึน้จากการเรียนรู้ประสบการณ์ในอดีต ท่ีจะปรับเปลี่ยน
กระบวนการสอบบญัชีให้เหมาะสมเป็นไปตามสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมด้านการสอบบญัชีท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้
ตอ่เน่ือง  รวมถงึการน าความรู้ด้านเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัไปใช้ในการตรวจสอบจนน าไปสู่ผลการด าเนินงานท่ีประสบ
ความส าเร็จ  Kuasirikun, N, (2005) ได้น าเสนอวา่ กระบวนการด้านการบญัชีของผู้สอบบญัชีจะต้องมีข้อมลูที่มีผล
ต่อการตัดสินใจท่ีส าคัญต่องานสอบบัญชีซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จด้านการสอบบัญชี  Cooper and Robson, 
(2006) ได้น าเสนอว่า ความสามารถในการเรียนรู้ของผู้สอบบญัชีจะสามารถน าไปปรับปรุงงาน แก้ปัญหา ด้านการ
สอบบญัชีให้ดีขึน้ได้ 

ความส าเร็จด้านการสอบบัญชีที่ ต่อเน่ือง (continuous audit success) หมายถึง ผลลัพธ์ในงาน
ด้านการสอบบัญชีท่ีเกิดจากพัฒนาการเรียนรู้ ทักษะด้านการสอบบัญชีท่ีเพ่ิมขึน้จาก ประสบการณ์ ความ
ช านาญด้านการสอบบญัชีความรู้ความสามารถพิเศษ และความมีเหตมุีผล รวมถึงการคิดวิเคราะห์  เทคนิค และ
ทกัษะในการตดัสินใจท่ีมีอยู่ในการปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชีซึง่น าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายในหลายต่อ
หลายครัง้ จนเกิดการยอมรับจากลกูค้าขึน้  O’Donnell, (2002) ได้น าเสนอว่า ประสบการณ์ และความช านาญ
ด้านการสอบบัญชีจะท าให้เกิดผลการสอบบัญชีท่ีดีขึน้ได้  Libby, (2007) ได้น าเสนอว่า ประสิทธิภาพด้านการ
สอบบัญชีของผู้ สอบบัญชีจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือ และเกิดความยั่งยืนในวิชาชีพของผู้ สอบบัญชี   
Quattrone, (2006) ได้น าเสนอว่า ความสามารถในการเรียนรู้น าไปสู่การจดัการด้านการสอบบญัชีท่ีสง่ผลให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบบญัชีท่ีดีขึน้ 

ความยั่ งยืนของการตรวจสอบบัญชี (audit sustainability) หมายถึง ความมั่งคงในงานด้านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับจากลกูค้ารายเดิมอย่างต่อเน่ือง  และโอกาสท่ีได้รับการยอมรับจากลกูค้าราย
ใหมใ่ห้ผู้สอบบญัชีเข้ารับงานตรวจสอบเพ่ิมมากขึน้ ซึง่เกิดจากความเช่ือมัน่ในงานด้านการสอบบญัชี (Baotham 
and Ussahawanichakit, 2009) ความส าเร็จในงานด้านการสอบบัญชี  (Robkob and Ussahawanichakit, 
2009), รายงานการสอบบัญชีท่ีมีคุณภาพ (Pincus and Ludwig, 1999) ผลการปฏิบัติงานท่ีได้รับการยอมรับ 
(Sinchuen and Ussahawanichakit, 2010) ซึ่งปัจจัยเหล่านีท้ าให้เกิดความมัง่คงในวิชาชีพด้านการตรวจสอบ
บญัชี 
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กรอบแนวคดิงานวิจัย 
งานวิจัยนี ้ ได้ท าการทดสอบความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบัญชีท่ีเป็นเลิศ และความยั่งยืนของการ

ตรวจสอบบญัชี:  การศกึษาเชิงประจกัษ์ของผู้สอบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย  ซึง่ความเป็นมืออาชีพด้านการ
สอบบญัชีท่ีเป็นเลิศมีองค์ประกอบย่อยๆ ท่ีประกอบไปด้วย ความรอบรู้ด้านการสอบบญัชีอย่างมืออาชีพ, ความ
มุ่งมั่นการสอบบัญชีท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน, การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย, และ
ความส าเร็จด้านการสอบบญัชีท่ีต่อเน่ือง ท่ีมผีลต่อความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี  ซึง่ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ตวัแปรดงักลา่วข้างต้นสามารถอธิบายตามกรอบแนวคิดของงานวิจยั ในรูปภาพท่ี 1  ได้ดงันี ้
 

Figure 1: Conceptual Model of Excellence Audit Professionalism and Audit Sustainability:  
An Empirical Investigation of Tax Auditors in Thailand 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระเบียบวิธีวิจัยและวิธีการศึกษา 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประขากรและกลุ่มตวัอย่าง (populations and Samples) ท่ีใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้ได้แก่ ผู้สอบบัญชี

ภาษีอากรในประเทศไทย จ านวน 1,726 คน  จากฐานข้อมูลของผู้ สอบบัญชีภาษีอากร ของกรมสรรพากร 
กระทรวงการคลงั (กรมสรรพากร, 2557: เว็บไซต์) น ามาคดัเลือกหากลุ่มตวัอย่าง (Samples) ท่ีเป็นตวัแทนของ
ประชากรท่ีเหมาะสม ในการวิจัยใช้ระดบัความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตวัอย่าง 5% (สดัส่วน 0.05)  โดยเปิด
ตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 99 - 100) และเพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของ
ประชากรท่ีแท้จริง  ผู้ วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยจ าแนก
ผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทยตามภูมิภาค  ก าหนดกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วน และเลือกตวัอย่างโดยใช้
คอมพิวเตอร์ จนได้จ านวน 313 คน 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  (questionnaires) จ านวน 313 ชุด  ท าการแจก

แบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างท่ีได้คัดเลือกไว้ทางไปรษณีย์ ได้แก่ ผู้ สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย  
แบบสอบถามประกอบไปด้วย ข้อค าถาม 4 สว่น ได้แก่   

Excellence Audit Professionalism 
-   Professional Audit Well-Roundedness 
-   Norms Achieve Concentrate Audit 
-   Goal Accomplishment Audit Practice 
-   Continuous Audit Success 

Audit Sustainability 
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ส่วนท่ี  1). ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับผู้สอบบญัชีบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย ลกัษณะแบบสอบถามเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จ านวน 7 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ใน
การท างานด้านการสอบบญัชี รายได้จากการสอบบญัชีตอ่ปี และจ านวนงบการเงินท่ีตรวจสอบโดยเฉลี่ยตอ่ปี   

สว่นท่ี  2). ความคิดเห็นเก่ียวกบัความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบญัชีท่ีเป็นเลิศ  ลกัษณะแบบสอบถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 22 ข้อ  โดยครอบคลุมเนือ้หาใน  4 ด้าน ได้แก่  ด้านความ
รอบรู้ด้านการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ จ านวน 6 ข้อ,  ด้านความมุ่งมัน่การสอบบัญชีท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
จ านวน 5 ข้อ,  ด้านการปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชีท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย จ านวน 5 ข้อ, และด้านความส าเร็จ
ด้านการสอบบญัชีท่ีตอ่เน่ือง  จ านวน 6 ข้อ 

สว่นท่ี  3). ความคิดเห็นเก่ียวกบัด้านความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี  ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมา
ตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale)  จ านวน 5 ข้อ   

สว่นท่ี  4). ข้อเสนอแนะ  จนได้รับข้อมลูตามแบบสอบถามตอบกลบัท่ีสมบูรณ์ใช้งานได้ทัง้สิน้ 65 ฉบับ 
คิดเป็นอัตราผลตอบกลับร้อยละ 20.76  ซึ่ง Aaker et al., (2001) ได้น าเสนอว่า การส่งแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์มีอตัราตอบกลบัอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงจะถือว่ายอมรับได้ว่ามีจ านวนตวัอย่างเพียงพอท่ีจะน าข้อมูล
มาใช้ในการวิเคราะห์ได้  นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ทดสอบความอคติของการไม่ตอบกลบั (non-response bias test) 
ตามแนวคิดของ Armstrong and Overton. (1977) วิเคราะห์ผลแตกต่างของ 2 กลุ่มตวัอย่าง  โดยการทดสอบ
การเปรียบเทียบความแตกต่าง (t-test) ของตัวแปร คุณลักษณะของบุคคล เช่น เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์ท างานด้านตรวจสอบบัญชีของกลุ่มตอบกลับเร็วกับกลุ่มตอบกลบัช้าซึ่งถือเป็น
ตัวแทนของกลุ่มไม่ตอบ สามารถอธิบายได้ว่ากลุ่มตอบกลับและกลุ่มไม่ตอบไม่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ  ซึง่สามารถอ้างอิงได้วา่ไมม่ีปัญหาอคติของการไมต่อบกลบั (non-response bias)  
 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 

แบบสอบถามในสว่นท่ี 1 เป็นข้อมลูทัว่ไปเก่ียวข้องกบัผู้ตอบแบบสอบถามได้ท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้สถิติขัน้ พื น้ฐาน ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  ส าห รับ
แบบสอบถามในส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 ใช้มาตรวดัแบบลิเคิร์ท (Likert scale ranging) ประเมินค่า 5 ระดบั โดย
วดัความคิดเห็นใน 5 ระดบั ตัง้แต่ ระดบัความคิดเห็นน้อยท่ีสดุ ก าหนดให้มีคา่ = 1 จนถึงระดบัความคิดเห็นมาก
ท่ีสดุ ก าหนดให้ค่า = 5  โดยผ่านการตรวจสอบความตรงด้านโครงสร้าง (construct validity) และความตรงด้าน
เนือ้หา (Content Validity) จากผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน  ท าการทดสอบความเท่ียงตรง (validity) และความ
เช่ือมั่นของแบบสอบถาม (reliability) และใช้เทคนิควิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (confirmatory factor 
analysis)  และค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟา (Cronbach’s alpha coefficient) พบว่า แบบสอบถามมีค่า
ความเท่ียงตรงและความเช่ือมัน่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยค่า factor loading มีค่าไม่ต ่ากว่า 0.50 (Hair at el., 
2010) และคา่สมัประสิทธ์ิครอนบาคแอลฟามีคา่ไมต่ ่ากวา่ 0.70 (Malhotra, 2004) (ตารางท่ี 2)  
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Table 2 Results of Validity and Reliability Testing 
Valiable Factor Loadings Cronbach Alpha 

professional audit well-roundedness (PAR) 0.705 - 0.871 0.848 
norms achieve concentrate audit (NAC) 0.808-  0.865 0.868 
goal accomplishment audit practice (GAA) 0.808-  0.865 0.868 
continuous audit success (CAS) 0.924 - 0.951 0.838 
Audit Sustainability (AS) 0.906 - 0.924 0.936 

 
ผลการวิจัย 

ผลการวิจัย ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
จากการศกึษาข้อมลูทั่วไปของผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ พบว่า ส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง (ร้อยละ 61.50) มีอายุระหว่าง 40–50 ปี (ร้อยละ 30.80)  สถานภาพสมรส (ร้อยละ 50.80) ระดับ
การศึกษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 46.20)  ประสบการณ์ในการท างาน อยู่ระหว่าง  5 – 10 ปี (ร้อยละ 
40.00)  มีรายได้จากการสอบบัญชีน้อยกว่า 300,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 80.00)  และจ านวนงบการเงิน
ตรวจสอบโดยเฉลี่ยในแต่ละปี น้อยกว่า 30 งบต่อปี (ร้อยละ 80.00)  ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation) และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของทุกตัวแปรการตรวจสอบภาวะร่วมเส้นตรงพหุ 
(Multicolinearity) พบว่า ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 และมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคู่ตวัแปรระหว่าง 0.375 - 0.786  ซึ่งค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ต ่ากว่า 0.8  แสดงว่าไม่พบ
ปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงพหุ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Hair et al., (2010) ท่ีเสนอว่าไม่มีปัญหาภาวะร่วมพหุ
ระหวา่งคูต่วัแปรท่ีมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ต ่ากวา่ 0.8  ตามตารางท่ี 3   

 
Table 3 Descriptive Statistics and Correlation Matrix 

Variables PAR NAC GAA CAS AS 
Mean 3.68 4.12 3.92 3.94 4.12 
Standard Deviation: (S.D)  0.479 0.517 0.592 0.582 0.530 
      
Professional Audit Well-Roundedness (PAR) 1     
Norms Achieve Concentrate Audit (NAC) 0.436** 1    
Goal Accomplishment Audit Practice (GAA) 0.641** 0.712** 1   
Continuous Audit Success (CAS) 0.678** 0.507** 0.786** 1  
Audit Sustainability (AS) 0.543** 0.375** 0.638** 0.655** 1 
** , * Correlation is significant at the 0.01 and 0.05 level (2-tailed) (N = 65) 
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สมการพยากรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
เพ่ือทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบญัชีท่ีเป็นเลิศ ซึง่มีองค์ประกอบย่อย

ท่ีประกอบไปด้วย  ความรอบรู้ด้านการสอบบัญชีอย่างมืออาชีพ  ความมุ่งมั่นการสอบบัญชีท่ีเป็นไปตาม
มาตรฐาน  การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย  และความส าเร็จด้านการสอบบัญชีท่ี
ต่อเน่ือง ท่ีส่งผลกระทบต่อความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี  โดยใช้ เพศ และอายุ ของผู้สอบบญัชีภาษีอากร
เป็นตวัแปรควบคมุ ผู้ วิจยัได้ใช้สมการพยากรณ์ในการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

 
ความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี =  
 
ผลของการทดสอบสมมตฐิาน 

ตามตารางท่ี 4  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานของความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  ดงันี ้
Table 4:  Results of Regression Analysis 

 
Independent Variable 

Dependent Variable  
t 

 
p-value Standardized 

Coefficients 
Standardized 
Error (Beta) 

Constant  0.436 0.712 0.480 
Professional Audit Well-Roundedness (PAR) 0.340 0.120 2.859 0.006** 
Norms Achieve Concentrate Audit (NAC) -0.028 0.108 -0.242 0.810 
Goal Accomplishment Audit Practice (GAA) 0.030 0.137 0.180 0.858 
Continuous Audit Success (CAS) 0.517 0.120 3.604 0.001*** 
Auditor Sex (AS1) -0.114 0.085 -1.323 0.191 
Auditor Age (AG) 0.064 0.050 0.758 0.452 
variance inflation factor VIFs 1.141 – 4.567 
Adjusted R2 0.605 
*** , ** , and * represent statistical significance at the 1%, 5%, and 10%  levels respectively 
aBeta coefficients with standard errors in parenthesis, ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.10, (N = 65) 

 
จากตารางท่ี 4  แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามสมการศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพ

ด้านการสอบบญัชีท่ีเป็นเลิศ กบัความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี  โดยใช้ OLS regression analysis ในการ
วิเคราะห์  

ผลการวิจยั พบวา่  1). ความรอบรู้ด้านการสอบบญัชีอย่างมืออาชีพ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความ

ยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี (Equations 1: (1 = 0.344, p<0.05)  ดงันัน้ จงึยอมสมมติฐานท่ี 1.  และ 2) 

1 + 1PAR + 2NAC + 3GAA + 4CAS +5AS + 6AG + 1  (1) 
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ความส าเร็จด้านการสอบบญัชีท่ีตอ่เน่ือง มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี 

(Equations 1: (4 = 0.416, p<0.001).  ดงันัน้ จงึยอมสมมติฐานท่ี 4.  
ในสว่นของ 1) ความมุง่มัน่การสอบบญัชีท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน ไมม่ีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความ

ยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี (Equations 1: (2 =- 0.026, p>0.10) ดงันัน้ จงึปฏิเสธสมมติฐานท่ี 2  และ 2) 
การปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชีท่ีส าเร็จตามเป้าหมาย ไมม่ีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความยัง่ยืนของการ

ตรวจสอบบญัชี  (Equations 3: (3 = 0.025, p>0.10)  ดงันัน้ จงึปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3.   
จากผลของการทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบัญชีท่ีเป็นเลิศทางการ

จดัการในแตล่ะมิติ (ความรอบรู้ด้านการสอบบญัชีอย่างมืออาชีพ (professional audit well-roundedness) และ
ความส าเร็จด้านการสอบบัญชีท่ีต่อเน่ือง (continuous audit success) มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับความยัง่ยืน
ของการตรวจสอบบญัชี (audit sustainability) ผู้ วิจยัสามารถแสดงสมการพยากรณ์ท่ีได้จากงานวิจยันี ้

 
ความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี  =  
 

สรุปผลการวิจัย 
การอภปิรายผล 

จากวิจยัพบว่า  1). ความรอบรู้ด้านการสอบบญัชีอย่างมืออาชีพมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัความยัง่ยืน
ของการตรวจสอบบัญชี  เน่ืองจาก ผู้ สอบบัญชีท่ีมีความรู้ ความเข้าใจถึงลักษณะการด าเนินงานของลูกค้า  
จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา อุปสรรค โอกาสและผลกระทบของอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่ างเป็นระบบ  รวมถึง การ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการสอบบญัชีได้
เป็นอย่างดีและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัลกูค้าได้อย่างเหมาะสม ซึง่ส่งผลต่อความยัง่ยืนของการ
ตรวจสอบบัญชี สอดคล้องกบัแนวคิดของ Bou-Raad. (2000) ได้น าเสนอว่า ความสามารถท่ีจ าเป็นท่ีต้องใช้ใน
การปรับตวัของผู้สอบบญัชี สง่ผลต่อความรู้ด้านการสอบบญัชีท่ีเกิดขึน้จากการปฏิบตัิหน้าท่ีด้านการสอบบญัชีท่ี
ตื่นตวั การยอมรับความรู้ในบริบทใหม่ๆ อยู่เสมอ  นอกจากนีย้งัสอดคล้องกับแนวคิดของ Beelde. (2002)  ได้
น าเสนอว่า การเรียนรู้ การเป็นผู้น าด้านความรู้ องค์ความรู้ใหม ่การคิดวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ มาใช้ในงาน
ด้านการสอบบญัชี  นอกจากนี ้กรมสรรพากรได้ก าหนดให้ผู้สอบบญัชีภาษีอากรที่ได้รับการขึน้ทะเบียนและได้รับ
ใบอนุญาตจากอธิบดีกรมสรรพากรไปแล้ว จ าเป็นต้องเข้ารับการอบรมพฒันาความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบักฎหมายภาษี
อากร และความรู้อื่นท่ีเก่ียวข้องกับวิชาชีพ ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับมาตรฐานการสอบบัญชี และความรู้เก่ียวกับ
มาตรฐานการบญัชี ไมน้่อยกวา่ 12 ชัว่โมงตอ่ปี จงึท าให้ผู้สอบบญัชีภาษีอากรมีความรู้ ความสามารถ และทกัษะ
ท่ีเพ่ิมขึน้และทนัสมยัอยู่ตลอดเวลา  สง่ผลให้เกิดความยัง่ยืนในอาชีพของเขาเหลา่นัน้ในอนาคตได้ 

2). ความส าเร็จด้านการสอบบญัชีท่ีต่อเน่ือง  มีความสมัพันธ์เชิงบวกกบัความยัง่ยืนของการตรวจสอบ
บญัชี  เน่ืองจาก ผู้สอบบัญชีภาษีอากรท่ีมีการปรับปรุงและพฒันาขัน้ตอนในการปฏิบตัิงานด้านการสอบบญัชี
อย่างต่อเน่ือง ท าให้งานท่ีได้ปฏิบตัิมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ  ท าให้งาน
ตรวจสอบท่ีได้ปฏิบัติส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายตามท่ีตัง้ไว้ส่งผลต่อความยั่งยืนของการตรวจสอบบัญชี 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ O’Donnell. (2002)  ได้น าเสนอวา่ ประสบการณ์ และความช านาญด้านการสอบบญัชี

0.310 + 1 0.344 + 4 0.431 + 1 (2) 
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จะท าให้เกิดผลการสอบบญัชีท่ีดีขึน้ได้ และสอดคล้องกบัแนวคิดของ Libby. (2007) ได้น าเสนอวา่ ประสิทธิภาพ
ด้านการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความเช่ือถือ และเกิดความยั่งยืนในวิชาชีพของผู้สอบ
บญัชี  รวมถงึยงัสอดคล้องกบัแนวคิดของ  Quattrone. (2006) ได้น าเสนอวา่ ความสามารถในการเรียนรู้น าไปสู่
การจดัการด้านการสอบบญัชีท่ีสง่ผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการตรวจสอบบญัชี  ดงันัน้  ผู้สอบ
บญัชีภาษีอากรมีผลงานด้านการสอบบัญชีท่ีดี  โดยเฉพาะลกูค้าท่ีเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งเป็นธุรกิจขนาด
เลก็เกิดการบอกตอ่  ท าให้ได้รับการยอมรับ ความเช่ือมัน่  ความไว้วางใจจากลกูค้ารายเดิมอย่างต่อเน่ือง  รวมถึง
ลูกค้ารายใหม่ท่ีเกิดขึน้จากการแนะน าต่อๆ กันจากผลงานในอดีตท่ีได้ท าและเกิดความมัน่คงและก้าวหน้าใน
วิชาชีพอย่างตอ่เน่ือง 

ในส่วนของตวัแปรท่ีไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  ได้แก่  1) ความมุง่มัน่การสอบบญัชีท่ีเป็นไปตามมาตรฐาน 
ตวัอย่างเช่น  การปฏิบตัิการสอบบญัชีท่ียึดถือแนวทางและหลกัการของมาตรฐานการสอบบญัชี ให้ความส าคญั 
ติดตาม  ศกึษาและท าความเข้าใจหลกัการของมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีเปลี่ยนแปลงไปและมาตรฐานการสอบ
บัญชีใหม่อย่างสม ่าเสมอ โดยยึดถือตามมรรยาทและจรรยาบรรณของผู้ สอบบัญชีอย่างเคร่งครัดนัน้ ไม่มี
ความสมัพันธ์ท่ีก่อให้เกิดความยั่งยืนของการสอบบัญชีได้  เน่ืองจาก กรมสรรพากรก าหนดให้ผู้สอบบญัชีภาษี
อากรสามารถตรวจสอบบญัชีได้เฉพาะห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีมีทุนจดทะเบียนตามกฎหมายไม่เกิน 5 ล้านบาท 
สินทรัพย์รวมและรายได้รวม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีไมเ่กิน 30 ล้านบาทเท่านัน้  ซึง่ธุรกิจเหลา่นีมี้โครงสร้าง
ไม่ซบัซ้อนมาก จึงท าให้ผู้สอบบญัชีภาษีอากรใช้ความรู้ด้านการสอบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีส าหรับ
กิจการขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากและซบัซ้อนมากนกั  ประกอบกบักิจการประเภทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
เหล่านีมี้รายการทางการบญัชีไม่มาก ก าไรสทุธิในการเสียภาษีน้อย  ดงันัน้ ความมุ่งมัน่การสอบบัญชีท่ีเป็นไป
ตามมาตรฐานจงึไมส่ง่ผลตอ่ความยัง่ยืนของการสอบบญัชีได้ ท าให้ปฎิเสธสมมติฐานท่ี 2  และ 2) การปฏิบตัิงาน
ด้านการสอบบัญชีท่ีส าเร็จตามเป้าหมายนัน้  เน่ืองจากผู้สอบบัญชีภาษีอากรมีงานด้านการตรวจสอบบัญชีไม่
มากและการตรวจสอบส่วนใหญ่ก็รับงานตรวจสอบมาจากส านกังานรับท าบญัชี  เพ่ือแสดงความเห็นในรายงาน
ของผู้ สอบบัญชีเป็นหลัก  การท่ีจะใช้วิธีการตรวจสอบบัญชีแบบผสมผสานและหลากหลาย โดยยึดถือตาม
มาตรฐานการสอบบญัชีและจรรยาบรรณอาจจะไมส่ามารถท าได้ในทกุราย  จงึท าให้ตวัแปรดงักลา่วไมอ่าจสง่ผล
ให้เกิดความยั่งยืนด้านการสอบบัญชีในอนาคตได้  ดังนัน้ การปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีท่ีส าเร็จตาม
เป้าหมายไมส่ง่ผลตอ่ความยัง่ยืนของการสอบบญัชีได้  ท าให้ปฎิเสธสมมติฐานท่ี 3 

 
ข้อจ ากัดของงานวิจัยและงานวิจัยในอนาคต 

ข้อจ ากัดของงานวิจัย  
1) งานวิจยันีใ้ช้เพียงแบบสอบถามในการเก็บข้อมลูเท่านัน้ ซึง่เป็นการวิจยัเชิงปริมาณท่ีไมค่รอบคลมุ

คุณลักษณะของการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีได้ทัง้หมด  ดังนัน้งานวิจัยในอนาคตควรน าการวิจัยเชิง
คุณภาพเข้ามาช่วยในการศึกษาเพ่ือขยายความรู้ให้ครอบคลุมเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้านการสอบบัญชีให้
ได้มากย่ิงขึน้  2). จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บโดยใช้แบบสอบถามทางไปรษณีย์มีอตัราการตอบกลบัท่ีต ่า ถงึแม้จะ
ผ่านเกณฑ์ของงานวิจัยก็ตาม  ดงันัน้งานวิจัยในอนาคตควรมีการติดตามข้อมูลจากช่องทางท่ีหลากหลายมาก
ย่ิงขึน้   
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งานวิจัยในอนาคต  
1) นักวิจัยควรใช้งานวิจัยเชิงคุณภาพเข้ามาร่วมในการขยายความรู้และความลึกซึง้เก่ียวกับการ

ปฏิบตัิงานด้านการสอบบัญชีให้มากย่ิงขึน้  2). การเก็บรวบรวมกลุ่มตวัอย่างควรใช้วิธีการท่ีหลากหลายในการ
ติดตามข้อมลู ได้แก่ การติดตามลงพืน้ท่ี การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล โทรศพัท์ แบบสอบถามออนไลน์) เพ่ือ
เข้าถงึกลุม่ตวัอย่างในงานวิจยัให้มากย่ิงขึน้   

 
สรุป 

งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือทดสอบความสมัพันธ์ระหว่างความเป็นมืออาชีพด้านการสอบบญัชีท่ีเป็น
เลิศท่ีมีต่อความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชีของผู้สอบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย  โดยเก็บข้อมลูจากกลุ่ม
ตวัอย่าง ซึง่ได้แก่ ผู้สอบบญัชีภาษีอากรในประเทศไทย จนได้กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ จ านวน 
65 คน เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบ
สมมติฐานโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหคุณู  ผลการวิจยั พบว่า ความรอบรู้ด้านการสอบบญัชีอย่างมืออาชีพ 
และความส าเร็จด้านการสอบบัญชีท่ีต่อเน่ืองมีความสมัพันธ์เชิงบวกกับความยัง่ยืนของการตรวจสอบบญัชี ซึ่ง
ผลการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางการท างานด้านการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบ
บญัชีภาษี  เพ่ือให้ได้รับการยอมรับ ความเช่ือมัน่ ได้รับการไว้วางใจจากลกูค้ารายเดิมเก่า  รวมถงึลกูค้ารายใหม่
ท่ีเกิดขึน้จากการบอกต่อ หรือแนะน าตอ่ๆ กนัถึงผลงานในอดีต และเกิดความมัน่คงและก้าวหน้าในวิชาชีพอย่าง
ตอ่เน่ืองน าไปสูค่วามยัง่ยืนได้ในอนาคต 
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพงึพอใจในการเลือกซือ้ตราสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ 
Factors Affecting Purchase Intention of Branded Virtual Goods in Online Games 

 
ฐิติโชติ กุศลส่ง1* และ สทุธิศกัดิ ์จนัทวงษ์โส1 

ThitichotKusolsong1* and Suttisak Jantavongso1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการเลือกซือ้ตราสินค้าเสมือนในเกม
ออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ เล่นเกมที่ได้รับจากการซือ้ตราสินค้าเสมือน 3) เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริม
ทางการตลาดโดยใช้ตราสินค้าเสมือน ประชากรที่จะท าการศกึษาครัง้นีค้ือ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเลน่เกมออนไลน์และเคย
เติมเงินเพื่อซือ้ตราสนิค้าเสมือนในเกมออนไลน์ จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัคือแบบสอบถาม โดยเก็บข้อมลูจาก
การแจกแบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Google Form ผลการวิจยัพบว่าสว่นใหญ่เป็นเพศชายที่มีอายรุะหวา่ง 15 - 
18 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนกัเรียนหรือนักศึกษาและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 5,000 บาท กลุ่ม
ตวัอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดเป็นอนัดบัแรกในทุกๆ ด้านโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือ ปัจจยัทางด้านแรงจูงใจจากตวัผู้ เล่นเกม โดยให้ความส าคญัในสว่นของด้านคุณประโยชน์และด้านความช่ืน
ชอบอยู่ในระดบัมาก สว่นในปัจจยัทางด้านตราสินค้า กลุม่ตวัอย่างให้ความส าคญัในด้านคณุค่าของตราสินค้าอยู่ในระดบั
มาก ดงันัน้ การศึกษาพบว่าตราสินค้าเสมือนจะเป็นช่องทางในการท ารายได้เพิ่มเติมให้กบัผู้ เปิดให้บริการเกมออนไลน์ใน
ประเทศไทย สามารถขยายฐานตราสินค้าให้กับเจ้าของธุรกิจ หน่วยงานและองค์กรที่สนใจในการหาช่องทางการโฆษณา
ใหม่ๆ  โดยสามารถใช้ตราสนิค้าเสมือนเป็นเคร่ืองมือทางการตลาด 
 

ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to study factors affecting gamers’ satisfaction on the branded 
virtual goods in an online gaming environment; 2) to investigate gamers’ satisfaction obtained from purchasing 
the branded virtual goods; and 3) to provide guidelines for marketing promotion of the branded virtual goods. 
The samples in this research were 400 experienced online gamers had been purchasing the branded virtual 
goods in an online gaming environment. The questionnaires were employed to collect the data via the Google 
Forms. The research results revealed that: most of the gamers were male with age range from 15 to 18 years. 
They were studying at the undergraduate levels and some were at the high schools. The incomes of the gamers 
were lower than 5,000 baht per month. The gamers placed an importance on the marketing combination. They 
emphasized on the utilities and preferences for their motivations in high level. The gamers also valued the 
values of the goods for the branded virtual goods in high level. From these findings, it can be concluded that 
the branded virtual goods were channels for the gamers who involve in online gaming services in Thailand. 
 
Keywords: Virtual Good, Brand, Branded Virtual Good, Online Gaming 
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ค าน า 
ปัจจุบันสื่อดิจิตอลนับเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสารอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งก าลังมีบทบาทในสังคมโลกและ

สงัคมไทยอย่างมากคนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยปราศจากพรมแดนของเวลาและสถานท่ี ท าให้
สามารถค้นคว้าข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ได้อย่างกว้างขว้าง รวดเร็วและไม่จ ากัดปริมาณ ตลอดจนการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจท่ีไม่จ ากัดเพียงเฉพาะสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์  ซึ่งในปัจจุบัน
สถานการณ์ทางการตลาดมีการแข่งขนัท่ีสงูขึน้ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จึงหนัมาให้ความส าคญักบัการเลือกใช้
สื่อทางการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ให้มีความหลากหลายครอบคลมุ สามารถจูงใจผู้บริโภคให้ได้มากย่ิงขึน้เพ่ือ
ชว่งชิงสว่นแบ่งและโอกาสทางการตลาด (วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณกัษ์ กลุิสร์, 2557) 

ดงันัน้ การแสวงหาช่องทางโฆษณาท่ีแปลกใหม่จึงเป็นสิ่งจ าเป็นสิ่งส าคญัท่ีนกัวางแผนการตลาด ต้องการ 
จะเห็นวา่การใช้จ่ายเงินในการโฆษณาบนสื่อดิจิตอลท่ีจ านวนมากแตก่ลบัได้ผลตอบแทนท่ีไมม่ากอย่างท่ีคาดหวงัไว้ 
ช่องทางโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพหรือผู้ เข้าชมมากๆ นัน้มีการก าหนดราคาในการใช้จ่ายและมีการแข่งขันของการ
โฆษณาบนสื่อสงัคมออนไลน์ท่ีสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึง่ท าให้เห็นวา่การโฆษณาภายในธุรกิจเกม (Advergaming) จึง
ถือวา่เป็นทางเลือกหนึง่ท่ีส าคญัในการสร้างการรับรู้ให้เกิดมากขึน้กบัผู้บริโภค (Campanelli, 2016) 

สิทธิพันธ์ ทนันไชย (2554) ได้อธิบายเพ่ิมเติมไว้ว่าจากแนวโน้มการเติมโตของระบบเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์และเกมออนไลน์ท่ีมีจ านวนผู้ ใช้งานเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง จึงถือเป็นขุมทรัพย์ทางธุรกิจแหล่งใหม่ ท่ีนัก
ธุรกิจหนัมาสนใจและเร่ิมลงทนุ โดยรูปแบบการสร้างก าไรจากธุรกิจประเภทนีไ้ม่ใช่โมเดลธุรกิจแบบดัง้เดิมท่ีเก็บ
คา่สมาชิกหรือเก็บคา่ใช้บริการเป็นรายชัว่โมงแบบเดิม แตปั่จจบุนัได้พฒันามาสูก่ารสร้างรายได้จากการโฆษณา 
การจ าหน่ายสินค้าในระบบเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยเป็นสินค้าท่ีจบัต้องไมไ่ด้ แต่จ าหน่ายด้วยระบบเงินจริง 
อาทิ ของขวญัและการ์ดอวยพรท่ีส่งออนไลน์ สินค้าเพ่ือตกแต่งตวัละครเพ่ือความสวยงามในเกมต่างๆ เป็นต้น 
ด้วยเหตนีุจ้งึเป็นท่ีมาและถือก าเนิดสิ่งท่ีเรียกวา่ “สินค้าเสมือน” (Virtual Goods) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า "สินค้าเสมือน" นัน้เป็นช่องทางในการโฆษณาหรือการน าเสนอตรา
สินค้าท่ีน่าสนใจและแปลกใหม่ เพราะจากการเติบโตของเกมออนไลน์ท าให้มีผู้บริโภคมากขึน้ทกุๆปี จึงท าให้เกิด
การร่วมมือกนัระหวา่งผู้ ให้บริการเกมออนไลน์และเจ้าของตราสินค้า จนเกิดการน าเสนอตราสินค้ารูปแบบใหม่ท่ี
ช่ือว่า "ตราสินค้าเสมือน" หรือ Branded Virtual Goods ซึง่ก็คือการน าเสนอตราสินค้าในรูปแบบสินค้าเสมือน
นัน้เอง ดงันัน้ ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาหาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้ตราสินค้าเสมือน
ในเกมออนไลน์ เน่ืองจากงานวิจัยท่ีศึกษาเร่ืองตราสินค้าเสมือนในประเทศไทยยังน้อย หรือไม่มีมีการศึกษา 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัท่ีอาจเกิดจากด้านส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัท่ีเกิดจากตราสินค้า และรวมถึงปัจจยั
แรงจูงใจของผู้ เล่นเอง ซึง่อาจท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซือ้ตราสินค้าเสมือน และเกิด
ช่องทางการน าเสนอตราสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ  และช่องทางในการเพ่ิมมลูคา่ให้กบัสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ผู้ วิจยัได้รวบรวมเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัเพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษาวิจยัดงันี  ้
1) แนวคดิและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
 1. แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวข้องกับโลกเสมือนและสินค้าเสมือน  
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โลกเสมือน (Virtual World) คือ การจ าลองสภาพแวดล้อม ท่ีสามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ ใช้
หลายคนพร้อมๆ กนัผ่านเครือข่ายออนไลน์ ส่วนสินค้าเสมือน หมายถึง สินค้าท่ีจบัต้องไม่ได้และเป็นสินค้าท่ีซือ้
เพ่ือใช้งานในโลกเสมือน (Virtual World) หรือ เกมออนไลน์ (Online Games) เท่านัน้ ซึ่งไม่ได้มีคุณค่าใดๆใน
ลกัษณะท่ีจบัต้องได้ ยกตวัอย่างเช่น ของขวญัดิจิทลั (Digital Gifts) หรือ เสือ้ผ้าส าหรับตวัอวตาล (Clothing for 
Avatars) (Virtual Goods, 2016)  

2. แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวข้องกับตราสินค้า 
ผู้บริโภคจะตัดสินใจซือ้ตราสินค้าเสมือนย่อมมีเหตุจูงใจในการซือ้ท่ีเก่ียวกับปัจจัยด้านตราสินค้า ซึ่งจะ

ประกอบด้วยทฤษฏีเก่ียวกบัเอกลกัษณ์ตราสินค้า คณุคา่ของตราสินค้า และความภกัดีตอ่ตราสินค้า (Aaker, 1996) 
3. แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวข้องกับตราสินค้าเสมือน 
ตราสินค้าเสมือน หรือ Branded Virtual Goods เป็นสินค้าเสมือนท่ีแสดงเคร่ืองหมายถงึการเป็นลิขสทิธ์ิ 

มีโลโก้ หรือรูปภาพท่ีได้มาจากตราสินค้าท่ีรู้จกั โดยใช้ประโยชน์จาก "ตราสินค้า" ให้มีคณุค่ามากขึน้ คล้ายคลึง
กบัในโลกความจริงท่ีสินค้าแบรนด์เนมมกัจะขายในราคามากขึน้หรือสงูกวา่สินค้าปกติ (Mehta et al., 2016) 

4. แนวคดิและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาด 
ประกอบไปด้วย 4P's ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจดัจ าหน่าย (Place) และ

การสง่เสริมการตลาด (Promotion) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2546) 
2) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปุณยภพ สิทธิพรอนันต์ (2552) ศึกษาเร่ือง "แรงจูงใจในการซือ้สินค้าเสมือนในเกมออนไลน์" กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาคือ ผู้ เล่นเกมท่ีเคยซือ้สินค้าเสมือน จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจท่ีมีผล
ในการตัดสินใจซื อ้สินค้าเสมือนมากท่ีสุดคือ แรงจูงใจด้านการตลาด และแรงจูงใจจากระบบเกมหรือ
สภาพแวดล้อมในเกมมีผลรองลงมา เหตผุลที่ผู้ เลน่ส่วนใหญ่ซือ้เพราะต้องการเล่นเกมได้ง่ายขึน้ เร็วขึน้ ซึง่พบว่า
สินค้าเสมือนก็สามารถตอบสนองความพงึพอใจให้กบัผู้ ใช้ได้เหมือนกบัสินค้าจริง 

ณัฐธิดา โพธ์ิประเสริฐ (2556) ศกึษาเร่ือง "ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดีของผู้บริโภคท่ีซือ้สต๊ิกเกอร์
ไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร: บทบาทของเอกลกัษณ์และคุณค่าตราสินค้า" กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ 
กลุม่ผู้บริโภคท่ีซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีช่วงอายุ 21 - 30 ปี มีสถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี และมีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน ส่วนใหญ่มีรายได้เดือนละ 10,000 - 30,000 บาท เลือกซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์ ชุด Brown & Cony’s 
Secret Date! มากท่ีสดุ โดยมีความถ่ีในการเลือกซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์ มากกว่า 1 เดือนใน 1 ครัง้ มีค่าใช้จ่ายในการ
ซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์ เฉลี่ยครัง้ละต ่ากว่า 200 บาท ซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์ใน Sticker Shop ปัจจัยท่ีท าให้เลือกซือ้
สติ๊กเกอร์ไลน์ คือ สติ๊กเกอร์ไลน์มีความน่ารักเหมาะสมกบัตนเอง และจะเลือกซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยตนเอง 

ถนอม ทยานุวฒัน์ (2553) ศึกษาเร่ือง "ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์ ของผู้บริโภคใน
พืน้ท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย" กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคือ ประชากรในพืน้ท่ีบริเวณ
โดยรอบ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย จ านวน 400 คน ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดและ
ด้านทศันคติมีผลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์ ของผู้บริโภคในพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลยัหอการค้า
ไทยอยู่ในระดบัมาก สว่นปัจจยัด้านแรงจงูใจอยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
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Lehdonvirta (2009) ศึกษาเร่ือง "การขายสินค้าเสมือน กรณีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
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Guo and Barnes (2007) ศึกษาเร่ือง "ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจในการซือ้สินค้าเสมือนภายใน
ชุมชนเกมเสมือนจริง" ผลการวิจัยพบว่า สินค้าท่ีใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนจะมีผลต่อผู้ ซือ้มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
ประสิทธิภาพการใช้งาน และความสนุกสนานท่ีได้รับ ส่วนปัจจัยด้านสงัคมมีเพียงปัจจยัเดียวท่ีส่งผลต่อการซือ้
สินค้า คือ การซือ้ขายสินค้าภายในเกมท าให้ผู้ เลน่สามารถพฒันาตวัละครได้ในระดบัสงู ซึง่ท าให้ผู้ เลน่อื่นๆ สนใจ 
3) วิธีการศึกษาวิจัย 

1. ศกึษาค้นคว้ารูปแบบการสร้างเคร่ืองมือ จากต ารา เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีศกึษา 
2. รวบรวมเนือ้หาท่ีศกึษาจากแนวคิดทฤษฎีผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นข้อมลูในการสร้างเคร่ืองมือ

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการซือ้ตราสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ 
3. น าข้อมลูท่ีได้ศกึษามาสร้างแบบสอบถามปัจจยัท่ีส่งผลตอ่ความพึงพอใจในการซือ้ตราสินค้าเสมือน

ในเกมออนไลน์มีทัง้หมด 5 ตอน ประกอบไปด้วย ตอนท่ี 1 สอบถามข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนท่ี 2 
ค าถามเก่ียวกบัด้านแรงจูงใจของผู้ เลน่เกมตอนท่ี 3 ค าถามเก่ียวกบัด้านตราสินค้าตอนท่ี 4 ค าถามเก่ียวกบัด้าน
สว่นประสมทางการตลาด และตอนท่ี 5 ค าถามเก่ียวกบัความพงึพอใจจากการซือ้ตราสินค้าเสมือน 

4. การประเมินผลเคร่ืองมือในการวิจยั ผู้ วิจยัได้น าร่างแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ ไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถกูต้องและขอข้อเสนอแนะ เพ่ือน าแบบสอบถามไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาและเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา ข้อค าถาม ความ
ครอบคลมุของเนือ้หา ความเข้าใจ และภาษาท่ีใช้ 

5. ผู้ วิจัยได้ใช้แบบสอบถามออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ Google Form ในการรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตวัอย่างผู้ ท่ีมีประสบการณ์ในการเล่นเกมออนไลน์และเคยเติมเงินเพ่ือซือ้ตราสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ใน
ประเทศไทย ซึง่ไม่ทราบจ านวน ประชากรท่ีแน่นอน ซึ่งใช้สตูรของ กลัยา วานิชย์บัญชา (2546) ได้จ านวน 385 
คน ในระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 % ซึ่งแบบสอบถามตอบกลบัมาทัง้หมด 400 คน ซึง่มีวิธีการประชาสมัพนัธ์เพ่ือ
แจกแบบสอบถามให้กลุม่เป้าหมายดงัตอ่ไปนี ้1) การประชาสมัพนัธ์ผ่านกลุม่เฟสบุ๊คเกมส์ (Facebook Groups) 
ท่ีเก่ียวข้องกบัตราสินค้าเสมือน 2) การประชาสมัพนัธ์ผ่านการตัง้กระทู้ เพ่ือขอความกรุณาให้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผล  
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจในการเลือกซือ้ตราสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ มีผู้ตอบ

แบบสอบถามออนไลน์จ านวนทัง้สิน้ 400 ชดุ โดยแบ่งผลการวิจยั เป็นสว่นตา่งๆ ดงันี ้
1) ปัจจัยลักษณะประชากรศาสตร์ 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 87.75 มีอายุระหว่าง 15 - 18 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 35 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 42.75 มีอาชีพนักเรียน / นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62 มี
รายได้เฉลี่ยตอ่เดือน ต ่ากวา่ 5,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 52.25 
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2) ปัจจัยด้านแรงจูงใจของผู้เล่นเกม 
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซือ้ตราสินค้าเสมือนมีความคิดเห็นต่อด้านแรงจูงใจทัง้ 3 ด้าน  ภาพรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง ( x = 3.26) โดยมีระดบัคะแนนความเช่ือมัน่เฉลี่ยแตล่ะด้านดงันี ้
1. ด้านคณุประโยชน์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.73) เมื่อพิจารณารายข้อพบวา่ ซือ้เพ่ือท าให้เล่นเกม

ได้ง่ายขึน้ ( x = 3.94) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ซือ้เพราะไอเทมชิน้นีม้ีคณุสมบตัิท่ีดีกวา่ชิน้อื่น ( x = 3.89)  
2. ด้านความช่ืนชอบ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =3.66) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ซือ้เพราะไอเทม

เข้ากบัรสนิยมของตวัเอง ( x = 4.16) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ซือ้เพราะไอเทมชิน้นีส้ามารปรับแต่งให้เข้า
กบัตวัละครได้  ( x = 4.06)  

3. ด้านคณุคา่ทางสงัคม ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย ( x = 2.56) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ซือ้เพราะต้องการ
ประสบความส าเร็จในเกม ( x = 2.99) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ซือ้เพ่ือน าไปขายตอ่ให้คนอื่น ( x = 2.98)  
3) ปัจจัยด้านตราสินค้า 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีซือ้ตราสินค้าเสมือนมีความคิดเห็นต่อปัจจัยทางด้านตราสินค้าทัง้ 4 
ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.25) โดยมีระดบัคะแนนความเช่ือมัน่เฉลี่ยแตล่ะด้านดงันี ้
 1. ด้านประเภทตราสินค้า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.91) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ประเภทตราสินค้าทีมนกักีฬา / E-sport ( x = 3.55) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ตราผลิตภณัฑ์/สินค้า ( x = 3.32)  
 2. ด้านเอกลกัษณ์ตราสินค้า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.26) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ซือ้
เพราะมีลกัษณะโดดเด่นจากตราสินค้าอื่น ( x = 3.59) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ซือ้เพราะช่ืนชอบรูปของ
ตราสินค้านัน้ ( x = 3.58)  
 3. ด้านคณุคา่ของตราสินค้า ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.58) พบวา่ ซือ้เพราะรู้สกึคุ้มคา่กบัเงินท่ีใช้
ไป ( x = 4.25) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ซือ้เพราะมีความสขุท่ีได้ซือ้ตราสินค้าท่ีชอบ ( x = 4.18)  
 4. ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x = 3.24) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
ซือ้เพราะตราสินค้านี ้สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของท่านได้ ( x = 3.90) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ 
หากท่านมีโอกาส ท่านจะแนะน าให้คนรู้จกัใช้ ( x = 3.51)  
4) ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
 1. ด้านผลิตภณัฑ์ ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.16) พบว่า ซือ้เพราะความสวยงาม เสียง คุณภาพของ
ตราสินค้าเสมือนเป็นอนัดบัแรก ( x = 4.28) รองลงมาได้แก่ ซือ้เพราะการใช้งานง่าย ไมซ่บัซ้อน ( x = 4.04) 
 2.ด้านราคา ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.94) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ซือ้เพราะราคา มีความ
เหมาะสมและยุติธรรม ( x = 3.97) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ซือ้เพราะมีราคาถูกเม่ือเปรียบเทียบกบัไอเทม
ตวัอื่น ( x = 3.91) 
 3. ปัจจยัด้านการจดัจ าหน่าย ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.71) เม่ือพิจารณารายข้อพบวา่ ซือ้เพราะ
มีช่องทางในการเลือกซือ้หลายช่องทางเกม ( x = 3.71) 
 4. ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.79) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ซือ้
เพราะมีการลดราคาหรือมีของแถม ( x = 4.08) เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ซือ้เพราะเป็นสินค้าท่ีอยู่ในการจดั
กิจกรรมพิเศษ ( x = 3.87) และซือ้เพราะทราบข่าวท่ีได้จากแหลง่ข่าวเกมออนไลน์ ( x = 3.43) ตามล าดบั 
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5) ความพงึพอใจจากการซือ้ตราสินค้าเสมือน 
 ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีซือ้ตราสินค้าเสมือนมีความพึงพอใจโดยรวมหลงัจากการซือ้ตราสินค้าเสมือนอยู่
ในระดบัมาก ( x = 4.08) 
 

วิจารณ์ 
ผลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 คน สว่นใหญ่เป็นเพศชายท่ีมีอายรุะหวา่ง 

15 - 18 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีอาชีพเป็นนักเรียน / นักศึกษา และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต ่ากว่า 
5,000 บาท ซึง่สอดคล้องกับผลงานวิจยัของ ปุณยภพ สิทธิพรอนนัต์ (2552) ท่ีได้ศกึษาเร่ืองแรงจูงใจในการซือ้
สินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ พบวา่ กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่อยู่ในช่วงอาย ุ12 - 20ปี มีระดบัการศกึษาอยู่ในระดบั
ปริญญาตรี มีรายได้ต ่ากว่า 5,000 แล้วยังมีอาชีพเป็น นักเรียน / นักศึกษา ท าให้เห็นข้อสงัเกตว่า ไม่ว่าจะเป็น
สินค้าเสมือนหรือตราสินค้าเสมือนนัน้ กลุม่ผู้บริโภคสว่นใหญ่ก็ยงัเป็นกลุม่เดียวกนั 

จาการศกึษาปัจจยัทางด้านแรงจูงใจจากตวัผู้ เล่นเกมท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซือ้ตราสินค้าเสมือน
ในเกมออนไลน์ พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากท่ีสุดในด้านของคุณประโยชน์ของสินค้า โดยมี
คา่เฉลี่ย 3.73 รองลงคือด้านความช่ืนชอบ ค่าเฉลี่ย 3.66 เมื่อรายข้อพบว่า ซือ้เพราะไอเทมเข้ากบัรสนิยมของตวัเอง 
อนัดบัแรก รองลงมาคือ ซือ้เพราะไอเทมชิน้นีส้ามารปรับแต่งให้เข้ากับตัวละครได้ ส่วนด้านด้านคุณค่าทางสงัคม
ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉลี่ย 2.56 ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยเพียงบางข้อของ Lehdonvirta (2009) ท่ีได้
ศกึษา การขายสินค้าเสมือน กรณีศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจซือ้สินค้าเสมือน พบวา่ ระหวา่งผู้บริโภคสินค้า
เสมือนกบัตราสินค้าเสมือนนัน้ ปัจจยัทางด้านคณุประโยชน์ของสินค้าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสดุ
เหมือนกัน คือเพ่ิมความสามารถให้กับผู้ เล่นหรือตัวละคร แต่ในด้านความช่ือชอบ เช่น การปรับแต่งให้เข้ากับตัว
ละคร ผู้บริโภคในส่วนของตราสินค้าเสมือนนัน้จะให้ความส าคญัมากกว่าด้านคุณค่าทางสงัคม ซึ่งจะแตกต่างกับ 
ผู้บริโภคสินค้าเสมือนท่ีให้ความส าคญัด้านคณุค่าทางสงัคม มากกวา่ด้านความช่ือชอบ 

จาการศึกษาปัจจัยทางด้านตราสินค้าท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซือ้ตราสินค้าเสมือนในเกม
ออนไลน์ พบวา่ ด้านประเภทของตราสินค้า ตราสินค้าประเภททีมนกักีฬา / E-sport มาเป็นอนัดบัแรก รองลงมา
ได้แก่ ตราผลิตภัณฑ์/สินค้า จึงเห็นช่องทางการโฆษณาผ่านตวันักกีฬาโดยการท่ีเร่ิมเข้าไปสนับสนุนให้กับทีม
นักกีฬาและทีม E-sport มากมาย เพ่ือท่ีท าให้ตราสินค้าขององค์กรหรือบริษัทตวัเองไปติดอยู่กับเสือ้นักกีฬา หรือ 
เป็นของใช้ตา่งๆ เพ่ือท าให้ตราสินค้าขององค์กรหรือบริษัทนัน้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ผ่านนกักีฬาท่ีก าลงัได้รับความนิยม 

ด้านเอกลกัษณ์ตราสินค้า พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากสดุในเร่ือง ซือ้เพราะมีลกัษณะ
โดดเดน่จากตราสินค้าอื่น อนัดบัแรก รองลงมาคือ ซือ้เพราะช่ืนชอบรูปของตราสินค้านัน้  

ด้านคณุค่าของตราสินค้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากสดุในเร่ือง ซือ้เพราะรู้สกึคุ้ มค่า
กบัเงินท่ีใช้ไป เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ ซือ้เพราะมีความสุขท่ีได้ซือ้ตราสินค้าท่ีชอบ ซือ้เพราะตราสินค้านี ้
สร้างความเช่ือมัน่ในคุณภาพ ซึ่งคลอดคล้องกบัผลการวิจัยบางส่วนของ ณัฐธิดา โพธ์ิประเสริฐ (2556) ศึกษา
เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ บริโภคท่ีซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์ ในเขตกรุงเทพมหานคร: บทบาทของ
เอกลกัษณ์และคณุค่าตราสินค้า พบว่า ด้านคณุค่าตราสินค้าด้านคณุค่าทางอารมณ์นัน้ มีระดบัความพึงพอใจ
อยู่ในระดับพึงพอใจสูงในทุกด้าน ได้แก่ ฉันรู้สึกปลดปล่อยความเครียดเมื่อฉันได้ซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์ ฉันรู้สึกมี
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ชีวิตชีวาเม่ือฉนัได้ซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์ ฉนัรู้สกึมีความสขุทกุครัง้ท่ีฉนัได้ซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์ และฉนัรู้สกึเป็นสว่นหนึง่กบั
ผู้อื่นในสงัคม เมื่อฉนัได้ซือ้สติ๊กเกอร์ไลน์  

ปัจจยัด้านความภกัดีตอ่ตราสินค้าเม่ือพิจารณาจากผลตอบแบบสอบถามแล้ว ท าให้เห็นถงึความส าคญั
ของความภักดีต่อตราสินค้าในตัวตราสินค้าเสมือน เพราะนอกจากท่ีผู้ ซือ้ตราสินค้าเสมือนนัน้จะสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการได้แล้วนัน้ รองลงคือ หากท่านมีโอกาส ท่านจะแนะน าให้คนรู้จักใช้ ซึ่งท าให้ตรา
สินค้านัน้ ขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ โดยการบอกต่อกัน ซึ่งตรงกับทฤษฏีความจงรักภักดีต่อตรา
สินค้าของ Aaker (1996) ได้อธิบายไว้ว่า ย่ิงลูกค้ามีความภักดีต่อตราสินค้ามากเท่าใด มูลค่าโดยรวมของตรา
สินค้า (Brand Value) นัน้ก็จะมีค่าเพ่ิมมากขึน้ตามไปด้วย และการท่ีลูกค้ามีความภักดีสูงต่อตราสินค้าใดตรา
สินค้าหนึง่ก็ยงัหมายถงึโอกาสในการสร้างความมัน่คงให้กบัตราสินค้านัน้ ๆ 

ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซือ้ตราสินค้าเสมือนในเกม
ออนไลน์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัมากท่ีสดุ คือด้านผลิตภณัฑ์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว ข้อท่ี
ส่งผลมากสดุได้แก่ ความสวยงาม เสียง คณุภาพของตราสินค้าเสมือน รองลงมาได้แก่ ซือ้เพราะการใช้งานง่าย ไม่
ซบัซ้อน ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ Guo and Barnes (2007) ศกึษาเร่ืองปัจจยัส่วนบุคคลส าหรับการตดัสินใจ
ในการซือ้สินค้าเสมือนภายในชมุชนเกมเสมือนจริง ผลการวิจยัพบว่า สินค้าท่ีใช้งานง่าย รายละเอียดไมซ่บัซ้อนจะมี
ผลตอ่ผู้ซือ้มากท่ีสดุรองลงมาคือ ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพการใช้งาน และความสนกุสนานท่ีได้รับ 

จากผลการศึกษางานวิจัย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการซือ้ตราสินค้าเสมือนในเกมออนไลน์ 
มากท่ีสุด ได้แก่ ปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งสอดคล้องกบัผลงานวิจยั ของ ถนอม ทยานุวฒัน์ 
(2553) ศึกษาเร่ือง ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเติมเงินเกมออนไลน์ ของผู้ บริโภคในพืน้ท่ีบริเวณโดยรอบ
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย พบวา่ ปัจจยัด้านสว่นประสมทางการตลาดและทศันคติมีผลตอ่การเลือกเติมเงินเกม
ออนไลน์ อยู่ในระดบัมาก ส่วนปัจจยัด้านแรงจงูใจ อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 

 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

ธุรกิจ/ หน่วยงาน/ องค์กรท่ีด าเนินการเก่ียวกบัเกมออนไลน์หรือสนใจท่ีจะโฆษณาผ่านตราสินค้าเสมือน
สามารถน าผลการศกึษาไปใช้ได้ดงันี ้

1. จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อส่วนประสมทางการตลาดมากท่ีสุดเป็น
อนัดบัแรก ดงันัน้ผู้ประกอบการท่ีเปิดบริษัทเกมออนไลน์ท่ีสนใจเพ่ิมช่องทางในการสร้างรายได้ผ่านตราสินค้า
เสมือนนัน้ ต้องใส่ใจในคณุภาพของสินค้า การใช้งานท่ีไม่ซบัซ้อน ราคาท่ีเหมาะสมยุติธรรม รวมถึงการโปรโมท
และจดักิจกรรมสง่เสริมการขายตา่ง ๆ 

2. จากการศึกษาพบว่าตราสินค้าประเภท ทีมนักกีฬา / E-sport มีผลต่อความพึงพอใจในการซือ้ตรา
สินค้าเสมือนมากท่ีสดุ ท าให้เห็นช่องทางส าหรับการสร้างรายได้เพ่ิมเติมของผู้ ให้บริการเกมออนไลน์หรือองค์กร 
ธุรกิจ หน่วยงานท่ีสนใจในการโฆษณาตราสินค้าผ่านสินค้าเสมือนหรือผ่านตวันกักีฬาE-sport เป็นต้น 

3. จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัต่อตราสินค้ามากอยู่หลายด้านได้แก่ ตรา
สินค้าท่ีมีลกัษณะโดดเดน่จากตราสินค้าอื่น ชอบช่ือของตราสินค้า หรือ ช่ืนชอบรูปของตราสินค้า ดงันัน้ธุรกิจหรือ
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หน่วยงานรายใหมท่ี่สนใจในการโฆษณาผ่านตราสินค้าเสมือนนัน้ จ าเป็นต้องสร้างตราสินค้าโดยองค์ประกอบทัง้ 
3 อย่าง จะช่วยท าให้ตราสินค้าเสมือนนัน้เป็นท่ีนิยมของผู้ เลน่เกมได้ง่ายขึน้  

4. ทางด้านผู้ ให้บริการเกมออนไลน์ นอกจากต้องค านึงถึงส่วนประสมทางการตลาดแล้ว ก็ยงัต้องค านึงถึง
การออกแบบตราสินค้าให้มีคุณสมบัติท่ีดี สวยงาม โดดเด่นกว่าสินค้าตัวอื่นๆ และเหมาะสมกับการใช้งานด้วย
เหมือนกนั โดยผลการศกึษาพบว่าผู้ เล่นนัน้ ชอบไอเทมท่ีหายาก มีคุณสมบตัิท่ีดีกว่าชิน้อื่น ท าให้เล่นเกมได้ง่ายขึน้ 
หรือ จะเป็นไอเทมท่ีใช้ตกแตง่ตวัละครให้สวยงาม โดดเดน่ขึน้แตกตา่งจากผู้อื่น ก็เป็นท่ีนิยมของผู้ เลน่เหมือนกนั 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจและการคงอยู่ของนกัศกึษาระดบั

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปาง ท่ีมีสถานภาพเป็นนกัศกึษาตามหลกัสตูร 4 ปี และ 5 ปี  จ านวน 381 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน
การวิจยั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .889  วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และใช้สถิติเชิงอนมุาน ได้แก่ การวเิคราะห์คา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ของเพียรสนั 

 ผลการศึกษาพบว่า ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ 5 ด้านของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านบคุลากร รองลงมาคือ 
ด้านการจดัการศกึษา ด้านหลกัสตูร ด้านสถานท่ี และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดบั โดยความพึงพอใจ
กบัความคงอยู่มคีวามสมัพนัธ์กนัในเชิงบวกท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ค าส าคญั : ความพงึพอใจ, การคงอยู่, นกัศกึษา 
 

ABSTRACT 
 This study had the objectives to study the relationship between the satisfaction and the 
retention of bachelor degree students of Lampang Rajabhat University.  The sample group used in the 
research was the bachelor degree students whose statuses were in the 4 year and 5 year about 381 
students.  The research tool was a questionnaire. Reliability was .889, By using for descriptive statistics 
for analyzing of means, percentage and standard deviation.  And inferential statistics of Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient. 
 The result showed the overall satisfaction for the 5 sides of the bachelor degree students of 
Lampang Rajabhat University was at a high level but when considered each side, it show that the 
highest was personnel followed by educational administration, curriculums, campus and facilities 
respectively.  And the satisfaction of all the 5 sides related to retention with the statistical significance 
at the level 0.01 
 
Key words: Satisfaction, Retention, Students 
*Corresponding author e-mail address: praewkanok@gmail.com 
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ค าน า 
สถาบันการศึกษาระดับต่างๆ ปัจจุบันก าลังประสบปัญหามีภาวการณ์ลดลงขอจ านวนนักเรียน 

นกัศกึษาและปัญหาการแข่งขนัของการรับเข้าของนกัศกึษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา
ท่ีมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงเพ่ิมมากขึน้ ในปีพ.ศ. 2557 – 2559 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลยัราชภฏั
ล าปางมีสดัส่วนการเข้าศกึษาต่อและการคงอยู่ของนกัศกึษามีการเปลี่ยนแปลงท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ ปี 2557 มี
จ านวนนักศึกษาแรกเข้าจ านวน 570 คน มีการเปลี่ยนแปลงนักศึกษาท่ีออกกลางภาคเรียนจ านวน 197 คน มี
อตัราการคงอยู่จ านวน 373 คน ปี 2558 มีจ านวนนกัศกึษาแรกเข้าจ านวน 546 คน มีการเปลี่ยนแปลงนกัศกึษาท่ี
ออกกลางภาคเรียนจ านวน 186 คน มีอตัราการคงอยู่จ านวน 360 คน ปี 2559 มีจ านวนนกัศกึษาแรกเข้าจ านวน 
450 คน มกีารเปลี่ยนแปลงนกัศกึษาท่ีออกกลางภาคเรียนจ านวน 9 คน มีอตัราการคงอยู่จ านวน 441 คน (ส านกั
ทะเบียนมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง, 2559)  
 จากข้อมลูพบวา่การคงอยู่ของนกัศกึษาภายใต้ภาวะการลดลงของจ านวนนกัศกึษาแรกเข้าลดลงและไม่
สอดคล้องกนัระหว่างนกัศกึษาแรกเข้ากบันกัศกึษาคงอยู่ โดยการศกึษาก่อนหน้านี ้ชีใ้ห้เห็น ปัจจยัส่วนบุคคลไม่
สง่ผลตอ่ระดบัความตัง้ใจคงอยู่ในวิชาชีพพยาบาล และตวัแบบปัจจยัในการบริหารจดัการระดบัความตัง้ใจคงอยู่
ในวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลต ารวจ คือ ปัจจัยด้านความพึงพอใจในงาน ปัจจัยด้านวิชาชีพ และ
ปัจจยัด้านการฝึกอบรมทัว่ไป (บบุผชาติ อไุรรักษ์, 2559) 
 คณะผู้ วิจยัจงึสนใจศกึษา เร่ือง ปัจจยัการคงอยู่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภฏั
ล าปาง เพ่ือให้ทราบปัจจยัท่ีท าให้นกัศกึษาคงอยู่อนัน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนโยบายทางด้านการบริหารจัดการ
นกัศกึษา และพฒันาการบริหารจดัการภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางตอ่ไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาระดบัความพึงพอใจและระดบัการคงอยู่ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั                    
ราชภฏัล าปาง 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
กรอบแนวคดิการวิจัย 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 
สมมตฐิานการวิจัย 
 ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย                
ราชภฏัล าปาง 

 

การคงอยู่ของนักศึกษา 

ปัจจยัสว่นบคุคล 

ความพงึพอใจ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ท่ีมีสถานภาพเป็น
นกัศกึษาตามหลกัสตูร 4 ปี และ 5 ปี (ปีการศกึษา 2556 - 2559) จ านวน 7,895 คน (ส านกัทะเบียนมหาวิทยาลยั
ราชภัฏล าปาง, 2559)  ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของ Yamane (1967) โดยก าหนดให้ระดบัความ
คลาดเคลื่อนเท่ากบั 0.05 ซึง่ได้กลุม่ตวัอย่างจ านวน 381 คน สุม่ตวัอย่างด้วยวิธีการสุม่อย่างง่าย 
เคร่ืองมือในการวิจัยและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้จากการศกึษาเอกสาร และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แบ่งเนือ้หาออกเป็น 4 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) ได้แก่ 
เพศ อายุ คณะ สาขา รายรับต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจ เป็นแบบประมาณค่า (Rating Scales) ได้แก่ 
บุคลากร สถานท่ี หลกัสตูร สิ่งอ านวยความสะดวก และการจดัการศกึษา ส่วนท่ี 3 การคงอยู่ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏั ส่วนท่ี 4 ข้อเสนอแนะเพ่ือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจัยการคงอยู่ของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถามด้วยคา่ความตรง
และค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Alpha Coefficient) ของ                 
ครอนบาค พบวา่ความพึงพอใจ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบคุลากร มีคา่ความเช่ือถือได้ เท่ากบั 0.843 ด้านสถานท่ี มีค่า
ความเช่ือถือได้ เท่ากบั 0.820 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีคา่ความเช่ือถือได้ เท่ากบั 0.816 ด้านหลกัสตูร มีค่า
ความเช่ือถือได้ เท่ากบั 0.843 ด้านจดัการเรียนการสอน มีคา่ความเช่ือถือได้ เท่ากบั 0.861 และด้านการคงอยู่ มี
คา่ความเช่ือถือได้ เท่ากบั 0.920 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพ่ือใช้อธิบายลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล 
ด้วยสถิติค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนการวิเคราะห์
ข้อมูลสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ของ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย          
5 ด้านต่อการคงอยู่ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง โดยก าหนดเกณฑ์การแปล
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความว่า น้อยท่ีสุด, 1.81 – 2.60 หมายความว่า น้อย, 2.61 – 3.40 หมายความว่า 
ปานกลาง, 3.41 – 4.20 หมายความว่า มาก และ 4.21 – 5.00 หมายความว่า มากท่ีสุด ส่วนค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่าง .81 – 1.00 มีความสัมพันธ์กันสูงมาก , .61 - .80 มีความสัมพันธ์กันสูง , .41 - .60                                  
มีความสมัพนัธ์กนัน้อย และ .21 - .40 มีความสมัพนัธ์กนัน้อยมาก 

 
ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปส่วนบุคคลของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย     
ราชภฏัล าปาง จ านวน 381 คน พบว่านกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.2  และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 27.8  ส่วนใหญ่อายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.5 
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รองลงมาอายุ 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.34 และอายุ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 18.6 ส่วนใหญ่นักศึกษาได้รับรายได้ต่อ
เดือนจากผู้ปกครอง 3,000 – 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมา น้อยกว่า 3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.1 
และ 5,000 – 7,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.2  
 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจและการคงอยู่ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 ความคิดเห็นระดับความส าคัญของความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลยั              
ราชภฏัล าปางพบว่าระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านบคุลากร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 รองลงมาคือ ด้าน
การจัดการศึกษา อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97 ด้านหลกัสตูร อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.94 ด้านสถานท่ี 
อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.86 และด้านสิ่งอ านวยความสะดวก อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.82  และผลการ
วิเคราะห์ด้านการคงอยู่ มีระดบัความความคิดเห็น อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ มีคา่เฉลี่ย 4.12 ดงัตารางท่ี 1 ตอ่ไปนี ้
ตารางที่ 1 ระดบัความคิดเห็นตอ่ความพงึพอใจและการคงอยู่ 

ปัจจัย ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความคดิเหน็ 
ด้านบคุลากร 3.99 .509 มาก 
ด้านการจดัการศกึษา 3.97 .592 มาก 
ด้านหลกัสตูร 3.94 .638 มาก 
ด้านสถานท่ี 3.86 .602 มาก 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3.82 .671 มาก 
ด้านการคงอยู่ 4.12 0.550 มากท่ีสดุ 

 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความพงึพอใจ 5 ด้านและการคงอยู่ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งความพงึพอใจ 5 ด้านกบัการคงอยู่ของนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

*p < .01 
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นค่าความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยท่ีน าไปสู่การคงอยู่ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง พบว่าทัง้ 5 ปัจจัยมีความสมัพันธ์กบัการคงอยู่ของนกัศึกษาระดบั

ล าดับ ปัจจัย 
การคงอยู่ 

r p 
1 ด้านการจดัการศกึษา .600** .000 

.000 

.000 

.000 

.000 

2 ด้านหลกัสตูร .593** 
3 ด้านบคุลากร .571** 
4 ด้านสถานท่ี .552** 
5 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก .489** 
 รวม   
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ปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยปัจจยัด้านการจดัการศกึษา                           
มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางสูงสุดซึ่งมี
ความสมัพนัธ์กนัสงู (r=0.600) รองลงมาปัจจยัด้านหลกัสตูรมีความสมัพนัธ์กบัการคงอยู่นกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางมีความสมัพนัธ์กนัน้อย (r=0.593) ปัจจยัด้านบุคลากรมีความสมัพนัธ์กบัการ
คงอยู่นักศึกษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางมีความสมัพันธ์กนัน้อย (r=0.571) ปัจจัยด้าน
สถานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการคงอยู่นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีของมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางมีความสมัพนัธ์กนั
น้อย (r=0. 552) และปัจจยัด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีความสัมพนัธ์กบัการคงอยู่ของนกัศกึษามหาวิทยาราช
ภฏัล าปางมีความสมัพนัธ์กนัน้อย (r=0. 489) 

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

 1.  ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากโดยด้านบุคลากร พบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะอาจารย์พร้อมให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา 
อาจารย์มีความเป็นกนัเองกบันกัศกึษา อาจารย์ในมหาวิทยาลยัมีความทุ่มเท และเสียสละในการท างาน อาจารย์
สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง บุคลากรมีความรู้ความสามารถให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาได้ถูกต้องและบริการ
ด้วยความเต็มใจ เป็นปัจจยัท่ีนกัศกึษาให้ความส าคญัในระดบัมากสอดคล้องกบังานวิจยั มนตรี สงัข์ทอง และ
คณะ (2556) ได้ท าการศกึษาว่านกัศกึษามีความพึงพอใจต่อการสอน คือ ผู้สอน สื่อการเรียนการสอน การวดัผล
และประเมินผล ประโยชน์ท่ีนกัศกึษาได้รับ และกิจกรรมการเรียน การสอน ตามล าดบั 

ด้านการจัดการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ              
การจดัการเรียนสอนเป็นไปตามแผนการสอน การจดัผู้สอนท่ีมีความรู้ตรงกบัรายวิชา มีผู้ เชียวชาญ/ผู้ทรงคณุวฒิุ
มาให้ความรู้เพ่ิมเติม และมีวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมและเพียงพอต่อนักศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของ      
อมุาภรณ์ คงอไุร (2554) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ความพึงพอใจในคณุภาพการสอนของอาจารย์ผู้สอน ในสถาบนั
การพลศึกษา วิทยาเขตล าปาง และพบว่า นักศึกษาทุกหลกัสตูรทุกระดบัชัน้ปีมีความพึงพอใจในคุณภาพการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนในสถาบนัการพลศกึษา วิทยาเขตล าปางในระดบัดีในทกุด้าน ตามล าดบัดงันี ้การจดัการ
เรียน การสอนด้านความเป็นครูและจรรยาบรรณในวิชาชีพครูด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการและด้าน การ
วดัและประเมินผล 

  ด้านหลักสูตร พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะมีการ
ปรับปรุงหลกัสูตรให้ทันสมัย หลักสูตรมีคุณภาพการศึกษาและมาตรฐาน และหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวลี ผังดี (2556) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความพึง
พอใจท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอน ในหลกัสตูรของภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัขอนแก่นและ
พบวา่ ความพงึพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรของภาควิชาสถิติคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ปีการศกึษา 2556 ทัง้ 5 ด้านอยู่ในระดบัปานกลางโดยเรียงอนัดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหา
น้อยได้แก่ ด้านรายวิชาในหลกัสูตร ด้านวิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านผู้สอน ด้านการวดัและ
ประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจยัสนบัสนนุการเรียนการสอน 
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ด้านสถานท่ี พบว่า นกัศกึษามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความสวยงาม
และร่มร่ืนของภูมิทศัน์ภายในบริเวณมหาวิทยาลยั ความสะอาดภายในห้องเรียน / ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียนมี
ขนาดเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา และสภาพอากาศภายในห้องเรียนเหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ     
รณชยั คงกะพนัธ์ (2553) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกเรียนสถาบนัอดุมศกึษาของนกัเรียนสาย
อาชีวศกึษาใน จงัหวดัภเูก็ตและพงังา  พบวา่ ด้านอาคารสถานท่ีและท าเลท่ีตัง้ของสถานศกึษา ด้านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนแก่นกัเรียน  ด้านผลผลิตและคุณภาพของนักเรียนและด้านองค์ประกอบของสถานศกึษา 
ส่งผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนสถาบนัอดุมศกึษาของนกัเรียนสายอาชีวศกึษาในจงัหวดัภูเก็ตและพงังา 
อยู่ในระดบัมาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบวา่ นกัศกึษามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ในการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนท่ีเพียงพอ และการ
บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายในมหาวิทยาลยัมีความเหมาะสม งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง นกัรบ หมีแ้สน และคณะ (2557) 
ได้ท าศกึษาเร่ือง ความผูกพนัของนกัศกึษาต่อมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความผูกพัน
ของนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ มี 6 ปัจจยั เรียงล าดบัจากมากไป
น้อย ได้แก่ บุคลิกภาพ บรรยากาศการเรียนการสอน กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมวิชาการ สิ่งอ านวย          
ความสะดวก และความสมัพนัธ์กบัอาจารย์   

2. ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของการคงอยู่ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย       
ราชภฏัล าปาง พบวา่ นกัศกึษามีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะนกัศกึษารักและ
เคารพในความเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง นกัศกึษาภูมิใจท่ีจะบอกใครๆ ว่าเป็นนกัศกึษาของมหาวิทยาลยัราช
ภฏัล าปาง นกัศกึษาเช่ือว่ามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางจะท าให้เป็นบณัฑิตท่ีเหมาะสม นกัศกึษามีสมัพนัธ์อนัดีกับ
เพ่ือนในสถานศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางเป็นสถานศกึษาท่ีดีเหมาะสมกับการเลือกเรียน นกัศกึษารู้สึก
อบอุ่นเมื่อมาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง  มีค่าเล่าเรียนท่ีเหมาะสม นกัศกึษาคิดว่ากฎระเบียบปฏิบตัิของ
มหาวิทยาลัยมีความเหมาะสม มหาวิทยาลัยอยู่ใกล้กับท่ีพักอาศัย / มีความสะดวกสบายในการเดินทาง 
นกัศกึษารู้สกึปลอดภยัเมื่อมาอยู่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Neumann, Yoram 
and Others (1984) ได้กล่าวถึงความส าคญัของการคงอยู่ต่อสถาบนัของนกัศกึษา พบว่า การคงอยู่ต่อสถาบัน
ของนกัศกึษาจะสะท้อนให้เห็นถงึทศันคติทัว่ ๆ ไปของนกัศกึษาท่ีมีตอ่สถาบนัในสว่นท่ีเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ การ
จดัประสบการณ์เพ่ือการเรียนรู้ของสถาบนั และไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของนกัศกึษาอยู่ในสถาบนั
เท่านัน้ แตย่งัมีผลตอ่ความสมัพนัธ์ระหวา่งนกัศกึษากบัสถาบนัในอนาคตด้วย ซึง่จะเห็นได้จากการที่นกัศึกษาได้
แสดงออกถึงความตัง้ใจใช้ความพยายามท่ีจะท าทุกอย่างเพ่ือสถาบนั อภิรัตน์ บวัมณี (2551) ชีใ้ห้เห็นว่าการคง
อยู่ของนักศึกษาท่ีมีต่อสถาบันการศึกษาโดยแสดงออกความรู้สกึและพฤติกรรม ออกมา 3 ลกัษณะ คือ ความ
ศรัทธาตอ่สถาบนัการศกึษา ความทุ่มเทตอ่สถานศกึษา และความจงรักภกัดีตอ่สถาบนัการศกึษา 
 3. ผลการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างความพึงพอใจและการคงอยู่ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง พบว่าทัง้ 5 ปัจจัยมีความสมัพันธ์กับการคงอยู่ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการคงอยู่ต่อ
สถาบันการศึกษาเป็นความรู้สึกท่ีดีของนักศึกษาท่ีมีต่อสถานอุดมศึกษา ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสถาน
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อดุมศกึษาและความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นส่วนหนึ่งของสถานอดุมศกึษา ซึง่ผลการศกึษาเป็นไปในทิศทางเดียวกนั
กับนักรบ หมีแ้สน และคณะ (2557) ได้ศึกษาเร่ือง ความผูกพันของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์   
พบวา่ ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ตอ่ความผกูพนัของนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัธุรกิจ
บณัฑิตย์มี 7 ปัจจยั ดงันี ้บุคลิกภาพ ความสมัพนัธ์กบัอาจารย์ ความสมัพนัธ์กบัเพ่ือน  บรรยากาศการเรียนการ
สอน สิ่งอ านวยความสะดวก กิจกรรมวิชาการ และกิจกรรมนอกหลกัสตูร ปัจจยัดงักลา่วมีความสมัพนัธ์กบัความ
ผูกพนัของนกัศกึษาท่ีส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีมหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 
 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ จากการวิจัยซึ่งพบว่าการคงอยู่ของนักศึกษาโดยเฉพาะอย่างย่ิง
นักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางให้ความส าคญักบัปัจจยัด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ด้านบุคลากร ด้านการจัดการศึกษาและด้านหลกัสูตรเป็นส าคญั ดงันัน้ในการสร้างความเช่ือมัน่ให้เกิดขึน้กับ
นักศึกษาจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยดงักล่าวเป็นส าคัญ รวมทัง้ในการคงอยู่ของนักศึกษามี ความสมัพันธ์กับ
ปัจจัยด้านการจัดการศึกษาในระดบัความสมัพันธ์ท่ีสงู ดงันัน้จากผลการศึกษาดงักล่าวมหาวิทยาลยัสามารถ
น าไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพ่ือดงึดดูให้จ านวนการคงอยู่ของนกัศกึษามีสงูขึน้ 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป เน่ืองจากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัโดยก าหนดประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างท่ีจ ากัดดังนัน้ในครัง้ต่อไปสามารถขยายประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้การศึกษาและผล
การศึกษาสามารถอ้างอิงในระดับท่ีสูงขึน้รวมทัง้การน าปัจจัยภายนอกเข้ามาศึกษาร่วมด้วยเพ่ือให้เห็นถึง
ผลกระทบทัง้ภายในและภายนอกอนัน าไปสูก่ารคงอยู่ของนกัศกึษา 
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บทคัดย่อ 

การ วิจัยค รั ้ง นี ม้ี วัตถุประสงค์ เ พ่ือศึกษาปัจจัย ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจการ เ ข้าศึกษาต่อใน        
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศกึษาชัน้ปีท่ี1ท่ีเข้ารายงานตวัในปีการศกึษา2560 จ านวน 330 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .838 และ .925 สถิติท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนมุาน
ใช้ทดสอบสมมติฐาน  

ผลการศกึษาพบว่า นักศกึษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 18 ปี เกรดเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 3.01-
3.50 คณะท่ีเข้าศกึษามากท่ีสดุ คือ คณะครุศาสตร์ รองลงมาเป็นคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยรายได้
ผู้ ปกครองโดยส่วนใหญ่อยู่ ท่ี 5 ,001-10,000 บาทต่อเดือน ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง เป็นปัจจยัด้านช่ือเสียงของสถาบันมีความสมัพนัธ์ต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to investigate the factors that influence the decision to study 
in Lampang Rajabhat University. The data was collected from 330 the first year students who begin to 
study in the academic year 2017 by using the questionnaire a collecting data tool. Reliability test 0.838 
and 0. 925, Statistics used in data analysis include frequency, percentage, mean, and standard 
deviation. Inference statistics that was used to test the hypothesis was t-test. The relationship analysis 
between variables was Pearson's correlation statistics 
 The study indicated that most of the students are 18 years old.  The average GPA was in the 
range of 3.01 to 3.50. The most favorite faculty was the Faculty of Education, followed by the Faculty of 
Humanities and Social Sciences.  The majority of parental income was 5,001-10,000 baht per month. 
Moreover, the study of the factors influencing the decision to study in Lampang Rajabhat University 
showed that the institutional factors correlated with the decision of studying in Lampang Rajabhat 
University at 0.01 of statistical significant  
 
 
 
Keywords: Decision, Study, Student 
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ค าน า 
การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาประเทศเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการสร้างคน สามารถน าไป

พัฒนาประเทศทัง้ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม รวมทัง้มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ท่ีมีปัญญา       
มีคณุธรรม และมีความสามารถหรือศกัยภาพท่ีจะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต การศกึษาจึงเป็นสิ่งท่ี
ส าคญัท่ีสดุท่ีจะช่วยพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถ เป็นกระบวนการท่ีช่วยเพ่ิมพูนความรู้ ความคิด ทกัษะ 
และทศันคติแก่ผู้ เรียน ท าให้รู้จกัตนเอง เข้าใจสงัคมและสิ่งแวดล้อมและสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้ใน
การแก้ปัญหา (กอบพร นิยมราษฎร์, 2553) มีเป้าหมายในการจัดการศกึษาของระดบัอุดมศกึษาจึงมุ่งเน้นการ
สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ มีความคิดท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสงัคม และมีความทันสมัยต่อ
กระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้หลายประเทศหันมาให้ความส าคัญเก่ียวกับการจัด
การศกึษาอย่างจริงจงั เพ่ือเป้าหมายในการพฒันาก าลงัคนให้มีความสามารถให้ก้าวสู่โลกยุคทศวรรษใหม่ (แนว
ทางการปฏิรูปการศกึษาระดบัอดุมศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแห่งชาติ, 2542) 
 และในปัจจุบันเกิดขึน้ของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเพ่ิมขึน้จ านวนมาก
โดยเฉพาะอย่างย่ิงมหาวิทยาลัยเอกชน และการรับนักศึกษาในระดับสถาบันอุดมจึงไม่ใช่แค่การแข่งขันกัน
ระหว่างมหาวิทยาลยัเอกชนเท่านัน้ ยงัต้องแข่งขนักบัสถาบนัการศกึษาหลายๆ แห่งรวมถึงสถาบนัการศกึษาท่ีมี
การเปิดรับนกัศกึษากลุม่เดียวกนัและมีการด าเนินการรับสมคัรหลายรอบ ทัง้รับตรง แอดมิสชัน่ สถาบนัการศกึษา
ต่างๆจึงมีการวางแผนท าการตลาดตลอดทัง้ปีในหลากหลายรูปแบบ เพ่ือเ ข้าถึงและสร้างความผูกพันกับ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมเสริมแรงกระตุ้นด้วยการอัดโปรโมชั่น เพ่ือให้เกิดการตดัสินใจ หรือเลือกสมคัรเข้าเรียน
มหาวิทยาลยัของตนเองให้เร็วท่ีสดุ เน่ืองจากปัจจบุนันกัเรียนและนกัศกึษาหนัมาเรียนสถาบนัอดุมศกึษามากขึน้
ท าให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ประสบปัญหาการลดลงของนักศึกษาในแต่ละปี ดังนัน้ท าให้มหาวิทยาลัยเกิดการ
แข่งขนักนัมากขึน้ (วีรพล สวรรค์พิทกัษ์, 2558) และภายใต้สภาวะการการลงจ านวนลงของช่วงวยัรุ่นซึ่งเป็นตวั
ป้อนในระบบการศกึษาระดบัอดุมศกึษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงมหาวิทยาลยั ประกอบกบัการเปิดสาขา หลกัสตูรและ
จ านวนของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยท่ีมีจ านวนกว่า 100 แห่งท าให้มหาวิทยาลัยทัง้ภาครัฐและเอกชน
จ าเป็นต้องปรับตวัให้สอดรับกับสภาวะการดงักล่าว การพิจาณาความต้องการของผู้ เรียนเพ่ือการด าเนินการ
ปรับตวัและพฒันาตนเองให้ตอบสนองความต้องการจึงเป็นแนวทางหนึ่งของมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ดงันัน้
จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าวผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ซึ่งผลการวิจัยครัง้นีจ้ะสะท้อนให้เห็นปัจจัยในการเลือกเข้าศึกษาต่อของนักศกึษา 

และเพ่ือเป็นแนวทางให้มหาวิทยาลยัทราบถงึปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเลือกเรียนในระดบัอดุมศกึษาตอ่ไป 

  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาระดบัปัจจยัท่ีใช้ในการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
ปัจจัยด้านสถาบันและปัจจัยแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย     

ราชภฎัล าปาง 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 

ปฐมพงศ์ ชวาลิต (2555) กล่าวว่าการตดัสินใจ หมายถึง กระบวนการเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึง่ท่ี
ได้ประเมินจากข้อมูลและสภาวะการอย่างดีแล้วว่าเหมาะสมอนัน าไปสู่การบรรลวุตัถุประสงค์ ซึ่งคาดว่าจะได้
ผลลัพธ์ท่ีน่าพึงพอใจกว่าทางเลือกอื่นใด ภารดี อนันต์นาวี (2554) ให้ความหมายว่า การตัดสินใจเป็น
กระบวนการท่ีใช้เหตผุลในการพิจารณา วิเคราะห์ และหาทางเลือกเพ่ือน าไปสู่ขัน้ตอนของการปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุซึง่
จะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนด และ Khatri (1958) ได้ให้ความหมายของการตดัสินใจไว้ว่า เป็นการกระท าท่ีต้อง
ท าเมื่อไม่มีเวลาท่ีจะหาข้อเท็จจริงอีกต่อไป ปัญหาท่ีเกิดขึน้ก็คือ เมื่อใดถึงจะตดัสินใจว่าควรหยุดหาข้อเท็จจริง 
แนวทางการแก้ไขจะเปลี่ยนแปลงไปตามปัญหาท่ีต้องการแก้ไข ซึง่การรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวพนักบัการใช้จ่าย
และการใช้เวลา 

2. แนวคดิเกี่ยวสภาพแวดล้อม 
Caren and Denise (2006) และ Dana (2012) กล่าวว่า ก าหนดตัวแปรในการศึกษาปัจจัยอื่นๆ ใน

สภาพแวดล้อมได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภยั คณุภาพอากาศภายใน สภาพแวดล้อมของอาคาร งานระบบ
สว่นตา่งๆของอาคาร ได้แก่ ระบบวิศวกรรม ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโครงสร้างของอาคาร สามารถในการ
เข้าถึงพืน้ ท่ีอุปสรรค์และข้อจ ากัดในการออกแบบท่ีส่งผลต่อการใช้งานในพืน้ท่ี  และ Robbins (1990)                  
ได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อม (environment) ว่า หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่ภายนอกองค์การ คือ เป็น
ภาพรวมทัง้หมด สว่นองค์การถือวา่เป็นสว่นประกอบย่อยท่ีอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมภายนอกนัน้ และองค์การจะ
อยู่โดดเดี่ยวไมไ่ด้ ต้องมีปฏิสมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมภายนอกด้วย 

สภาพแวดล้อมภายใน 
ขนิษฐา เพ็ชรมา,ประภัสสร ปานนอก,วงศ์สุรางค์ สุขโขและวลงกรณ์ สุทธิ (2558) ได้กล่าวว่า การ

ประเมินสภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษาจะเก่ียวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถ
ภายในสถานศกึษาทุกๆด้าน เพ่ือท่ีจะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของสถานศกึษาแหล่งนีม้าเบือ้งต้นของข้อมูลเพ่ือ

ปัจจยัแวดล้อม 
1. ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม 
2. ปัจจยัด้านสถาบนั 

 
การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
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การประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือ ระบบข้อมลูเพ่ือการบริหารที่ครอบคลมุทุกด้าน ทัง้ในด้านโครงสร้าง ระบบ 
ระเบียบ วิธีการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร รวมถึงการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาของสถานศกึษาด้วย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
วิชิต เทพประสิทธ์ิ (2549) ได้กล่าวว่า ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกสถานศึกษานัน้

สามารถค้นหาโอกาสและอปุสรรคทางการด าเนินงานของสถานศกึษาท่ีได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจทัง้ในและระหว่างประเทศท่ีเก่ียวกับการด าเนินงานของสถานศึกษา โอกาสทางสภาพแวดล้อม          
(O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายนอกสถานศกึษา ปัจจยัใดท่ีสามารถสง่ผลกระทบประโยชน์ทัง้
ทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการของสถานศกึษาในระดบัมหาภาค และสถานศกึษาสามารถฉกฉวยข้อดี
เหล่านีม้าสร้างเสริมให้หน่วยงานเข้มแข็งขึน้ได้ อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่า
ปัจจยัภายนอกสถานศกึษา ปัจจยัใดท่ีสามารถสง่ผลกระทบในระดบัมหาภาคในทางท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย
ทัง้ทางตรงและทางอ้อม ซึง่สถานศกึษาจ าต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพสถานศกึษาให้มีความแข็งแกร่งพร้อมท่ี
จะเผชิญแรงกระทบดงักลา่วได้ 

3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ธันยากร ช่วยทุกข์เพ่ือน (2556) ศึกษาการศึกษาวิจัยท่ีมีผลต่อการเลือกเรียนในระดับอุดมศึกษาท่ี

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี พบวา่ ปัจจยัด้านหลกัสตูร ด้านอาจารย์ผู้สอนมีผลตอ่
การเลือกเรียนในระดบัอดุมศกึษา นอกจากนีก้มลมาศ มหาท านโุชค (2559) ศกึษาพฤติกรรมการตดัสินใจศกึษา
ต่อด้านการบริหารธุรกิจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายในจังหวดัเพชรบุรี พบว่าปัจจัยภาพลกัษณ์ของ
สถาบนั ด้านหลกัสตูร เป็นปัจจยัในการเข้าศกึษาตอ่ อทุมุพร ไวฉลาด (2559) ศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่าด้านรายได้ผู้ปกครอง สังคม เศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับการเข้าศึกษาต่อ และ           
มีสิทธ์ิ ชยัมณี(2557) ศกึษาการเลือกศกึษาต่อระดบัปริญญาตรีของนกัศกึษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัปทมุธานี พบวา่ด้านเศรษฐกิจและด้านครอบครัว มีผลความสมัพนัธ์กบัการเลือกศกึษาตอ่ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อและรายงานตัวในปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง จ านวน 1,840 คน (ส านกัทะเบียนมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง, 2560) ก าหนดขนาด
ตวัอย่างประชากรโดยวิธีการของ Taro Yamane (1967) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้ตวัอย่าง 330 ตวัอย่าง 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้คือแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยสร้างขึน้เป็นข้อค าถามท่ี
ถามเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง  เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open-ended Question) และแบบปลายปิด (Close-ended Question) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
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ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบุคคล มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List) 
ได้แก่ อาย ุเพศ เกรดเฉลี่ยสะสม ภมูิล าเนา และรายได้ตอ่เดือนของบิดาและมารดา  
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ถามระดับความคิดเห็น        
5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมและปัจจยัด้านสถาบนั 
ประมาณคา่ (Rating Scale) ถามระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อยและน้อยท่ีสดุ  
 การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ผ่านการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ จากการหาค่า IOC (Index of 
Item-Objective Congruence) ของเคร่ืองมือจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญได้ตรวจสอบและพิจารณา
ด้านความตรง ความเหมาะสมของเนือ้หารวมถึงความเหมาะสมในการใช้ภาษาและความชดัเจนของค าถามใน
แบบสอบถาม จ านวน 3 คน โดยค่าคะแนนดชันีความสอดคล้องเท่ากบั 0.67-1.00 ซึง่อยู่ระหว่าง 0.5 ถึง 1.0 ถือ
วา่มีความสอดคล้องกบัเนือ้หา 

การทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจริง (Try out) จ านวน 30 คน และวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยใช้
สูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยปัจจัยส่วนบุคคลเท่ากับ 0.838 
ปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมเท่ากบั 0.925 และปัจจยัด้านสถาบนัเท่ากบั 0.872 ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ 
คือมีคา่ความเช่ือมัน่มากกวา่ 0.70 ขึน้ไป (Cronbach and Lee. ,1990)  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาท่ีเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2560 

มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง จ านวน 330 คน จากนัน้น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืน ตรวจหาความสมบรูณ์ของ
แบบสอบถามแตล่ะฉบบัและด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป ได้แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 330 ชดุ คิดเป็น
ร้อยละ 100  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษานีไ้ด้น าการวิเคราะห์ใน 2  ลักษณะ ได้แก่ วิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Analysis) ด้วยการแจกแจงความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ วิเคราะห์
ด้วยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้สถิติ t-test และวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรใช้สถิติสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation) โดยก าหนดเกณฑ์การแปลคา่เฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายความวา่ น้อยท่ีสดุ, 1.81 – 2.60 หมายความ
ว่าน้อย, 2.61 – 3.40 หมายความว่าปานกลาง, 3.41 – 4.20 หมายความว่า มาก และ 4.21 – 5.00 หมายความ
วา่ มากท่ีสดุ สว่นการแปลความหมายค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหว่าง 0.81 – 1.00 มีความสมัพนัธ์กนัสงูมาก, 
0.61 - 0.80 มีความสมัพันธ์กันสงู, 0.41 - 0.60 มีความสมัพันธ์กันปานกลาง และ 0.21 - 0.40 มีความสมัพนัธ์
กนัน้อย 
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ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ ท่ีเข้าศึกษาต่อส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 73 รองลงมาเป็นเพศชาย       
คิดเป็นร้อยละ 27 ส่วนใหญ่อายุ 18 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาคืออายุ 19 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.6 และอายุ 
20 ปี คิดเป็นร้อยละ 7 เกรดเฉลี่ยหลังส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส่วนใหญ่เท่ากับ 3.01 – 3.50      
คิดเป็นร้อยละ 39.7 รองลงมาเกรดเฉลี่ยเท่ากบั 2.51 – 3.00 คิดเป็นร้อยละ 32.7 คณะท่ีเลือกศกึษามากท่ีสดุ คือ 
คณะครุศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 28.8 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 28.5     
ส่วนใหญ่ผู้ ปกครองมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเท่ากับ 5,001 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ  
10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.8  
 
ตารางที่1 ระดบัความส าคญัของปัจจยัในการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ Mean S.D. ระดับ
ความส าคัญ 

 
 
 
ปัจจยัด้านสถาบนั 

น าความรู้จากการเรียนไปใช้ในการ
ท างานได้จริง 

4.11 0.62 มาก 

การเรียนการสอนมีความน่าสนใจ 4.10 0.69 มาก 
มีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรก
ทกัษะวิชาการ 

4.08 0.67 มาก 

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 4.00 0.69 มาก 
รวม 4.07 0.54 มาก 

 
 

ปัจจยั
สภาพแวดล้อม 

ผู้ปกครองแนะน าให้เรียนใกล้กบั
ภมูิล าเนา 

3.66 1.15 มาก 

มีรุ่นพ่ี/คนรู้จกัเรียนมหาวิทยาลยั
แห่งนี ้

3.57 1.14 มาก 

ผู้ปกครองแนะน าสถานศกึษา 3.54 0.95 มาก 
อาจารย์แนะแนวแนะน า 3.37 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.75 มาก 

 
 
การตดัสินใจเข้า
ศกึษาตอ่ใน

มหาวิทยาลยัราช
ภฏัล าปาง 

มหาวิทยาลยัมีหลกัสตูรตรงตามท่ี
สนใจเรียน 

4.25 0.71 มาก 

มหาวิทยาลยัมีความพร้อมในการ
จดัการศกึษา 

4.17 0.71 มาก 

สถานศกึษามีภมูิทศัน์ท่ีสวยงาม 4.10 0.75 มาก 
มีคา่ธรรมเนียมการศกึษาในแตล่ะ
ภาคเรียนท่ีเหมาะสม 

4.05 0.73 มาก 

รวม 4.14 0.58 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยด้านสถาบันในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปใช้ในการท างานได้จริงอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 4.11 รองลงมาคือการเรียนการสอนมีความน่าสนใจอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 
มีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกทักษะและวิชาการ อยู่ใรระดับมาก มีค่าเฉลี่ยท่ี  4.08 และช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 4.00 ตามล าดบั และเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม  พบว่ามี
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53 โดยเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ผู้ ปกครองแนะน าให้เรียนใกล้              
กับภูมิล าเนา อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ย 3.66 รองลงมาเป็น มีรุ่นพ่ีและคนรู้จักเรียนในมหาวิทยาลยัแห่งนี ้มี
คา่เฉลี่ย 3.57 และผู้ปกครองแนะน าสถานศกึษาให้อยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ย 3.54  

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมและปัจจัยด้านสถาบันกับการ
ตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจ 

Mean P-value การตัดสินใจเข้า
ศึกษาต่อใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

ด้านปัจจยัสถาบนั 4.064 0.756** สมัพนัธ์กนัสงู 
ด้านปัจจยัสภาพแวดล้อม 3.223 0.322** สมัพนัธ์กนัน้อย 

รวม 3.835 0.624** สมัพนัธ์กนัสงู 

** p <0.01 

จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสถาบันและปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม                
มีความสัมพันธ์กับการตดัสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางของนักศึกษาชัน้ปีท่ี1 พบว่าทัง้ 2 
ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่ออย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.01 โดยปัจจัยด้านสถาบัน                 
มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักศึกษามหาวิทยาราชภัฏล าปาง ในระดับสูง (r=0.756)                 
สว่นปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมมีความสมัพนัธ์กบัการตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ของนกัศกึษามหาวิทยาราชภฏัล าปาง
ระดบัน้อย (r=0.322)  

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจเข้าศกึษาตอ่ในมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
พบวา่ ปัจจยัด้านสถาบนั นกัศกึษาสว่นใหญ่ให้ความสนใจในเร่ืองการน าความรู้จากการเรียนไปใช้ในการท างาน
ได้จริง โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะในหลกัสตูรบางหลกัสตูรได้จดัให้นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้
ทางวิชาการควบคูป่ฏิบตัิ จงึท าให้เกิดตวัอย่างท่ีดีท่ีท าให้รุ่นน้องในโรงเรียนได้เห็นตวัอย่างและสนใจเข้าศกึษาต่อ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ประกอบกับเมื่อพิจารณาปัจจัยทางด้านการเรียนการสอนมีความน่าสนใจมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีการเรียนการสอนท่ีสอดแทรกทักษะวิชาการ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก รวมทัง้
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยมีส่วนในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ท าให้นักศึกษาตัดสินใจเข้าศึกษา                        
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ในมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของกรินทร์ กาญทนานนท์และคณะ (2554) ซึง่ได้ศกึษา
ความต้องการและปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกศกึษาต่อในหลกัสตูรของคณะเทคโนโนยีอตุสาหกรรม พบว่าปัจจยัท่ี
มีผลต่อการศึกษาต่อ คือค่าใช้จ่ายต่อเทอม ความมีช่ือเสียงของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ช่ือเสียงของ
สถาบนัการศกึษา และความสะดวกของสถานท่ีเรียน 

ส่วนปัจจยัด้านสภาพแวดล้อม พบว่านกัศกึษาท่ีเข้าศกึษาส่วนใหญ่ท่ีเข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัราช
ภัฏล าปาง ได้รับค าแนะน าจากผู้ปกครองแนะน าให้เรียนใกล้กบัภูมิล าเนา โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพเมื่อศึกษาต่อใกล้กับภูมิล าเนาท าให้ลดภาระค่าใช้จ่ายได้ รวมทัง้การ
พิจารณาประเด็นท่ีว่ามีรุ่นพ่ีและคนรู้จักเรียนมหาวิทยาลยัแห่งนี ้พบว่ามีค่าเฉลี่ยในระดบัมาก และผู้ปกครอง
แนะน าให้เลือกศึกษาต่อในสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนักศึกษาท่ีมีรุ่นพ่ีจาก
สถาบนัการศกึษาเดิมและผู้ปกครองได้รับรู้ข้อมลูจงึเกิดความเช่ือมัน่ในสถาบนัการศกึษาและแนะน าให้นกัศกึษา
เข้าศึกษาต่อ นอกจากนีห้ากพิจารณาในประเด็นการแนะน าของอาจารย์แนะแนวพบว่าค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั               
ปานกลาง ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะสถาบนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษามีหลายแห่งและอาจารย์แนะแนวอาจน าเสนอ
หรือแนะน าสถาบันต่างๆเพ่ือให้นักศึกษาได้ตดัสินใจด้วยตนเองเป็นหลกั โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของวนัชยั 
แก้วนาค (2550) เร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสมัพันธ์กับการตดัสินใจศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษาของนกัเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตจงัหวดัอุตรดิตถ์ พบว่านกัเรียนใช้ค าแนะน าของพ่อแม่/ผู้ปกครองมาประกอบการ
ตดัสินใจเร่ืองการศกึษาตอ่มากท่ีสดุ คิดเป็นร้อยละ 60.5 รองลงมาคือครูแนะแนว คิดเป็นร้อยละ 19.5 

 
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 

จากผลการวิจยัท่ีศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลยัราชภัฏล าปาง 
ผู้ วิจยัได้ค้นพบข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 

1. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้นี ้สถาบนัอดุมศกึษาควรมีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเน้นการให้ให้การดแูล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกเช่ือมัน่ทัง้ในระบบการจัดการเรียนการสอนและการดูแล
นกัศกึษา รวมทัง้มหาวิทยาลยัควรมีระบบการให้บริการทางการศกึษาโดยบคุลากรหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีรวดเร็ว ชดัเจน
และถูกต้อง ซึง่นกัศกึษาปัจจุบนัจะเป็นสื่อท่ีดีในการประชาสมัพนัธ์จดุเด่นของสถาบนัอดุมศกึษาในด้านนีไ้ปยงั
รุ่นน้องโรงเรียนมธัยม 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป เน่ืองด้วยผู้ วิจัยไม่ได้น าเสนอตวัแปรท่ีหลากหลายเพ่ือทดสอบ
สมมตุิฐานการวิจยั และจากการศกึษาครัง้นีม้ีมมุมองท่ีนกัวิจยัควรเพ่ิมเติมในการวิจยัครัง้ต่อไปคือการศกึษาใน
ปัจจัยทางด้านสภาพเศรษฐกิจ รายได้ของผู้ปกครองท่ีสามารถน าเสนอเป็นตัวแปรก ากับ (control variable)     
ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุอาจารย์ขจรศกัด์ิ วงศ์วิราช อาจารย์ ดร. อจัฉรา เมฆสวุรรณ และ ผศ.ดร ภทัรธิดา วงัฒนา
พรรณกิตติ ท่ีให้ค าปรึกษาในการท าวิจยัให้ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี และขอขอบคณุมหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางท่ีให้
ข้อมลูในการท าวิจยั ผู้ วิจยัหวงัเป็นอย่างย่ิงวา่งานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์กบัผู้ ท่ีเก่ียวข้องและผู้ ท่ีสนใจ 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฎล าปาง

และศึกษาความแตกต่างปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตัดสินใจเลือกซือ้อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎ
ล าปาง โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ ชัน้ปีท่ี 1-5 จ านวน 
381 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยั มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.935  วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอนุมานเพ่ือทดสอบสมสติฐาน ผลวิจัยพบว่า 
นกัศึกษาท่ีสงักดัคณะกบัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.10 โดยคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีความแตกต่างกับคณะวิทยาศาสตร์ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติ.10 
และคณะวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกับคณะเทคโนโลยีเกษตรแตกต่างท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ.10 และคณะ
วิทยาศาสตร์มีความแตกตา่งกบัคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรมแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .10 

 
ABSTRACT 

The research aimed to study food purchasing behaviors of Lampang Rajabhat University 
Students the differences of personal factors in food purchasing decision of Lampang Rajabhat 
University students.  The research instrument was a questionnaire, using descriptive statistics and 
Influence statistics for Hypothesis test from one way ANOVA. The results of the research revealed that 
the students in the faculty and the behavior toward marketing mix at the price level were significantly 
different at the level of .10. The Faculty of Humanities and social sciences differ significantly from the 
Faculty of Science at a statistically significant level of . 10.  The Faculty of Science differented 
significantly from the faculty of Agricultural Technology at the statistically significant level .10.  The 
Faculty of Science differed significantly from the Faculty of Industrial Technology at the statistical 
significance level .10 

 
Keywords: behavior, Purchase, food 
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ค าน า 
ศูนย์อาหารหรือร้านอาหารในมหาวิทยาลยัเป็นแหล่งท่ีนักศึกษาสามารถใช้เวลาพักเท่ียงหรือช่วงพัก

ก่อนเข้าเรียนหรือหลงัเลิกเรียนในการรับประทานอาหาร อาหารว่างรวมทัง้ยงัเป็นสถานท่ีท่ีนกัศกึษาสามารถเลือ
หกซือ้อาหาร ขนมทานในระหว่างท่ีท างานกลุ่ม ท ารายงานหรือกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งศูนย์อาหารในมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันได้สนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาทัง้ห้องปรับอากาศ การติดตัง้พัดลม ทีวีขนาดใหญ่ 
หรือแม้กระทัง่ระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย ควบคู่กบัการให้บริการอาหารท่ีสด สะอาดและถูกหลกัอนามยัซึง่เป็ยผล
มาจากการเลง็เห็นถงึคณุภาพชีวิตสขุภาพและร่างกายรวมทัง้พฒันาการด้านตา่ง ๆ ของนกัศกึษานีม้ีความส าคญั 
เช่นเดียวกบัวยัอื่น ๆ (มโนลี ศรีเปารยะ เพ็ญพงษ์,2559) ทัง้นีก้ารที่ศนูย์อาหารหรือโรงอาหารในมหาวิทยาลยัหรือ
สถาบันการศกึษามุ่งเน้นตอบสนองความต้องการด้านอื่นๆให้แก่นักศกึษานอกเหนือจากปัจจัยทางด้านอาหาร
เป็นหลกัแต่ทว่าพฤติกรรมการเลือกอาหารของนักศกึษาก็มีการเปลี่ยนไปจากในอดีตอนัเน่ืองมาจากสงัคมของ
มหาวิทยาลยัซึง่นกัศกึษาท่ีมีการเรียนการสอนท่ีไม่แน่นอน การพกัอาศยักบัหอพกัเอกชนภายนอกมหาวิทยาลยั 
รวมทัง้การด ารงชีวิตของนักศึกษาส่งผลให้พฤติกรรมการรับประทานอาหารก็มีการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
(นยันา สทิุน,2555) จากการสงัเกตการพฤติกรรมการเข้าใช้บริการโรงอาหารทิพย์ธัญญาและโรงอาหารในคณะ
ต่างๆ ในมหาวิทยาลยัราชภฎัล าปางผู้ วิจยัสงัเกตเห็นปริมาณและจ านวนของนกัศกึษาในแต่ละวนัมีจ านวนท่ีไม่
มากพอ ทัง้นีจ้ากการสัมภาษณ์ ผู้ จ าหน่ายร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง สะท้อนข้อมูลให้ 
จ านวนนกัศกึษาท่ีมาใช้บริการในโรงอาหารมีจ านวนตอ่วนัไมม่ากเท่าท่ีควร(ศรีออน ฝัน้จกัสาย,2560) 

จากประเด็นดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมในการเลือกซื อ้อาหารของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปางและเพ่ือให้ได้ทราบถงึความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีต่ออาหารและสามารถให้ใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เพ่ือตอบสนองความต้องการและก่อให้เกิดความพึงพอใจของ
นักศึกษาซึ่งผู้ ประกอบการร้านอาหารภายในมหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของ
นกัศกึษา 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัย      
ราชภฎัล าปาง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีต่อการตดัสินใจเลือกซือ้อาหารของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง 
  

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยนีใ้ช้รูปแบบการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึง่เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรเป็น
นกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน7,895 คน(ส านกัทะเบียนมหาวิทยาลยั
ราชภฎัล าปาง,2559) กลุม่ตวัอย่าง เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง ระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ จ านวน
ทัง้สิน้ 381 ตวัอย่าง โดยค านวณตามสตูรของ Taro Yamane (1973)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaires) ประกอบด้วย 4 สว่น 
 สว่นท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ลกัษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
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 ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลยัราชภัฎ
ล าปางประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการซือ้ ช่วงเวลาท่ีซือ้ ช่วงวนัท่ีซือ้ เลือกซือ้กบัใคร ประเภทของอาหารที่ซือ้ และ
เหตผุลของการซือ้ 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจัยการเลือกซือ้อาหารของนักศึกษา(4Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
สถานท่ีการจดัจ าหน่าย ด้านการสง่เสริมการตลาด ลกัษณะค าถามเป็นแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั 
 สว่นท่ี 4  ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม เป็นลกัษณะค าถามชนิดปลายเปิด เพ่ือเสนอแนะ ความคิดเห็น 
 ผู้ วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มาไปให้ผู้ เช่ียวชาญพิจารณา และตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา
(Content validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช้ (Wording) เพ่ือน าไปปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปทดลองใช้
และหาความเช่ือมัน่โดยใช้สตูรหาคา่สมัประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามสว่นประ
ส่วนทางการตลาดทัง้ 4 ด้าน ทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.935 ค่าความเช่ือเช่ือมัน่รายด้าน ด้านผลิตภณัฑ์ค่าความเช่ือมัน่
เท่ากับ 0.810 ด้านราคาค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.813 ด้านสถานท่ีจัดจ าหน่ายค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.801 
ด้านการสง่เสริมการตลาดคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.905 
 การวิเคราะห์ทางสถิติวิจยันีใ้ช้สถิติในการวิเคราะห์ คือ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยก าหนดเกณฑ์การแปลค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 
หมายความวา่ น้อยท่ีสดุ, 1.81 – 2.60 หมายความว่า น้อย, 2.61 – 3.40 หมายความวา่ ปานกลาง, 3.41 – 4.20 
หมายความวา่ มาก และ 4.21 – 5.00 หมายความวา่ มากท่ีสดุ 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบว่า กลุม่ตวัอย่างผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ70.9 เป็น
เพศชาย ร้อยละ 29.1 ส่วนใหญ่อายุ19 ปี ร้อยละ 32.5 รองลงมาอายุ 20 ปี ร้อยละ 25.5 และอายุ 21 ปี ร้อยละ 
16 สว่นใหญ่มีรายได้ตอ่เดือนจากผู้ปกครองไม่เกิน5,000บาท ร้อยละ 51.4 รองลงมา5,000 – 7,000บาท ร้อยละ 
28.9และ7,000-10,000บาท ร้อยละ 13.4 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไมม่ีรายได้เสริม ร้อยละ 80.32 มีรายได้
เสริม ร้อยละ19.68 ซึง่จากจ านวนผู้มีรายได้เสริมพบว่ามีรายได้เสริมต่อเดือนไม่เกิน 5,000 บาท ร้อยละ 74.66 
รองลงมามีรายได้เสริม 5,001-7,000 บาท ร้อยละ 18.66 และรายได้เสริมตอ่เดือน 7,001 ขึน้ไปร้อยละ 6.66 
ตาราง 1 พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง 
พฤตกิรรมการเลือกซือ้อาหาร จ านวน ร้อยละ 
การจ่ายเงนิในการเลือกซือ้อาหารใน 
แต่ละครัง้(อาหารเช้า/กลางวัน/เยน็) 
   ไมเ่กิน 30 บาทตอ่ครัง้   40 10.5 

   31 - 50 บาทตอ่ครัง้ 260 68.2 

   51-70 บาทตอ่ครัง้ 46 12.1 

   71-90 บาทตอ่ครัง้ 
  91 บาทขึน้ไป 

13 

22 
3.4 

5.8 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
พฤตกิรรมการเลือกซือ้อาหาร จ านวน ร้อยละ 
ความส าคัญกับอาหารมือ้ใดมากที่สุดในแต่ละวัน 
   มือ้เช้า 179 47 

   มือ้กลางวนั 77 20.2 

   มือ้เย็น 99 26.0 

   มือ้ดกึ 26 6.8 
บุคคลที่มีส่วนช่วยในการเลือก 
ซือ้อาหารในแต่ละมือ้ 
   ตนเอง 248 65.1 

   เพ่ือน 84 22.0 

   แฟน 21 5.5 

   บิดา – มารดา 26 6.8 

   พ่ี – น้อง 2 05 
อาหารที่เลือกซือ้บ่อยที่สุด 
   ข้าวราดแกง 61 16.0 

   อาหารตามสัง่ 226 59.3 

   ก๋วยเต๋ียว 77 20.2 

   อาหารอีสาน 7 1.8 

    อาหารนานชาติ 4 1.0 

    อื่นๆ 6 1.6 
เหตุผลส าคัญในการเลือกซือ้อาหาร 
   รสชาติอาหาร 188 49.3 

   ราคาเหมาะสม 94 24.7 

   มีโปรโมชัน่พิเศษ 8 2.1 

   ผู้ขายให้บริการรวดเร็ว 15 3.9 

   เดินทางสะดวก 24 6.3 

   มีอาหารให้เลือกหลากหลาย 48 12.6 

   ช่ือเสียงของร้านอาหาร 2 49.3 

   อื่นๆ 2 0.5 
 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารสว่นใหญ่จ่ายเงินในการเลือกซือ้อาหารในแต่ละครัง้ 
31- 50 บาทต่อครัง้ ให้ความส าคญักับอาหารมือ้เช้าส่วนช่วยในการตดัสินใจซือ้อาหารตดัสินใจด้วยตนเองการ
และเป็นอาหารประเภทอาหารตามสัง่สว่นเหตผุลในการเลือกซือ้อาหารสว่นใหญ่เลือกซือ้จากรสชาติอาหาร 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 ความส าคญัของส่วนประสมทางการตลาด โดยภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.91 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผลิตภณัฑ์ และด้านราคา อยู่ระดบัความส าคญัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 
4.17  และ 4.13 ตามล าดบัด้านสถานท่ีจัดจ าหน่าย อยู่ระดบัความส าคญัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.97 และด้าน
สง่เสริมการตลาด อยู่ระดบัความส าคญัปานกลาง คา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.40  
 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัยเปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะทางประชากรศาสตร์กับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของนกัศกึษาพบว่า มีเพียงคณะท่ีสงักดักบัส่วนประสมทางด้านราคาท่ีมีความ
แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .10 ดงัตารางท่ี 2 
ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเปรียบเทียบความแตกตา่งของลกัษณะทางประชากรศาสตร์กบัปัจจยั
สว่นประสมทางการตลาด ด้านราคาของนกัศกึษามหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 
แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P 
ระดบัชัน้ปีการศกึษา 
รายได้ตอ่เดือน (จากผู้ปกครอง) 
รายได้เสริม(งานพิเศษและงานประจ า) 
คณะท่ีก าลงัศกึษา 

1.811 
.502 
.776 

3.040 

4 
3 
3 
5 

.453 

.167 

.259 

.608 

1.399 
.513 
.795 

1.894 

.234 

.674 

.497 
.095* 

* p < .10  
ตาราง 3 การเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยของคณะท่ีศกึษากบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดด้านราคา 
  

�̅� 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

คณะ
มนษุยศาสตร์ฯ 

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร 

คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม 

4.27 4.10 3.79 3.94 
คณะวิทยาศาสตร์ 4.27 - .053* .047* .012* 
คณะมนษุยศาสตร์ฯ 4.10 .053* - .183 .174 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3.79 .047* .183 - .551 

คณะเทคโนโลยี
อตุสาหกรรม 

3.94 .012* .174 .551 - 

* p < .10 

จากการทดสอบความแตกต่างกันระหว่างนักศึกษาท่ีสังกัดคณะวิชาท่ีก าลังศึกษาทีมีต่อการก าหนด
ราคา โดยใช้การการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) พบว่านักศึกษาท่ีสงักัดคณะกับ
พฤติกรรมท่ีมีต่อส่วนประสมทางการตลาดด้านราคามีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .10 
และ .05 โดยพบว่าคณะมนุษย์ศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีความแตกต่างกับคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ.10 และคณะวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกบัคณะเทคโนโลยีเกษตรแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.10 และคณะวิทยาศาสตร์มีความแตกต่างกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแตกต่างท่ีระดบันัยส าคญัทางสถิติ 
.10 ดงัตารางท่ี 3 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง  โดย
พฤติกรรมในการจ่ายเงินเลือกซือ้อาหารของนักศึกษาอยู่ในช่วง 31 - 50 บาท ร้อยละ 68.2 ส่วนใหญ่จะมีเรียน
ตอนเช้าและอาหารเช้าเป็นมือ้ส าคญันักศกึษาจึงให้ความส าคญักับอาหารมือ้เช้า ร้อยละ 47 ในการเลือกซือ้จะ
ตดัสินใจด้วยตนเอง ร้อยละ 65.1 อาหารท่ีเลือกซือ้บ่อยท่ีสดุคืออาหารตามสัง่เพราะมีความสะดวกและรวดเร็ว 
ร้อยละ 59.3 เหตผุลส าคญัในการเลือกซือ้อาหารเน้นด้านรสชาติอาหาร อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเป็นราคาขาย
อาหารอยู่ในระดบัท่ีนกัศกึษาสามารถซือ้ทานได้และช่วงเวลาในการรับประทานอาหารที่ให้ความส าคญักบัมือเช้า
มากท่ีสุดโดยสอดคล้องงาน พิภพ ทองจันทร์(2558) ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการรับประทานอาหารเช้าของนิสิต
ปริญญาตรี สาขาสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า พฤติกรรมเก่ียวกับการ
รับประทานอาหารเช้านิสิตนกัศกึษาปริญญาตรี ให้ความส าคญัการรับประทานอาหารเช้าในระดบัมาก และยัง
เป็นไปในทิศทางเดียวกบัการศกึษาของ สนีุย์ ลิลิตวรางกูรและอิทธิกร ข าเดช(2554) ได้ศกึษาเร่ืองพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารจานเดียวของผู้บริโภค ในเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร พบวา่ ความถ่ีในการใช้บริการร้านอาหาร
จานเดียวของผู้บริโภคส่วนใหญ่ คือ สถานท่ีเลือกใช้บริการของผู้บริโภคศนูย์อาหารใกล้ท่ีบ้าน/ท างาน โดยมีความ
คิดเห็นวา่อาหารที่เหมาะสมของอาหารจานเดียว(ร้านติดแอร์) คือ ท่ีระดบั 31 – 40 บาท 

ทางด้านส่วนประสมทางการตลาดผลการศึกษา พบว่า ภาพรวมทัง้ 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อด้านผลิตภัณฑ์ พบว่าให้ความส าคัญกับความสะอาดถูกหลกัอนามยั รองลงมาคือความ

สะอาดของบรรจุภัณฑ์ท่ีใส่ รสชาติ/ความอร่อย  คุณภาพของวัตถุดิบท่ีใช้ปรุงอาหารวัตถุดิบตามล าดับ                    

ส่วนทางด้านราคา ให้ความส าคัญดบัราคาเหมาะสมกับคุณภาพอาหาร รองลงมาราคาเหมาะสมกับปริมาณ

อาหาร ราคาอาหารตรงกบัปรากฏในเมนู ราคายตุิธรรมเมื่อเทียบกบัร้านอื่นในพืน้ท่ีใกล้เคียง สว่นด้านสถานท่ีจดั

จ าหน่าย ให้ความส าคญักบับริเวณร้านมีความสะอาด รองลงมาเดินทางสะดวก ใกล้ท่ีพกั มีการแบ่งพืน้ท่ีภายใน

เป็นสัดส่วน ช่ือเสียงของร้านอาหาร และด้านการส่งเสริมการตลาดให้ความส าคัญกับการมีส่วนลดในโอกาส

พิเศษ รองลงมาคือการติดป้ายโฆษณาร้าน การให้บริการจัดส่งอาหารนอกสถานท่ี มีพนักงานคอยแนะน า

รายการอาหารและแจกของสมนาคณุตามล าดบั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการจ าหน่ายอาหารภายในศนูย์อาหารหรือ

สถานประกอบการภายในมหาวิทยาลยัหรือร้านอาหารทัว่ไปนักศึกษามกัจะมุ่งเน้นความสะดวก รวดเร็ว ความ

เป็นกันเองของเจ้าของร้าน และความเช่ือมัน่ในรสชาติอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับปรมตัถ์ปัญปรัชญ์ ต้องประสงค์

,ชวาลิน   เนียมสอน,ลกัษณสุภา บัวบางพลูและกนิษฐา ศรีอเนก(2557) ซึง่ได้ศกึษาปัจจัยการตดัสินใจในการ

เลือกซือ้อาหารมือ้หลัก พบว่า ปัจจัยการตดัสินใจส่วนประสมทางการตลาด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ซึ่งผู้ บริโภคให้

ความส าคญัในระดบัมาก รองลงมาคือ ด้านราคา ด้านสถานท่ีการจดัจ าหน่ายและในด้านการสง่เสริมการตลาด

เป็นอนัดบัสดุท้าย 

นอกจากนีว้ตัถปุระสงค์ข้อท่ี 2 เพ่ือศกึษาความแตกตา่งของปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีตอ่การตดัสินใจเลือกซือ้

อาหารของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง พบว่านกัศกึษาท่ีสงักดัคณะพฤติกรรมท่ีมีต่อ
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ส่วนประสมทางการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .10 โดยพบว่าคณะมนุษย์ศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์มีความแตกต่างกบัคณะวิทยาศาสตร์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ.10 และคณะวิทยาศาสตร์มีความ

แตกตา่งกบัคณะเทคโนโลยีเกษตรแตกต่างท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 และคณะวิทยาศาสตร์มีความแตกตา่ง

กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแตกต่างท่ีระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 ซึ่งสอคล้องกับงานวิจัยทัศนา ศิริโชต

(2555) โดยได้ศึกษาทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา พบว่า

นักศึกษาท่ีมีสาขาวิชาท่ีศึกษาต่างกัน มีทัศนคติเก่ียวกับการบริโภคอาหารแตกต่างกันรวมทัง้ยังสอดคล้องกับ            

ชลธร อริปิติพนัธ์ และพรนิภา ถาวะโร (2555) โดยชีใ้ห้เห็นพบการศกึษาพบวา่พฤติกรรมของนกัศกึษาท่ีตา่งคณะ

กนัมกัมีการตดัสินใจหรือทศันคติท่ีมีความแตกตา่งกนั 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะในการน าวิจยัไปใช้ จากการวิจยัซึง่พบว่าพฤติกรรมการเลือกซือ้อาหารของนกัศกึษาให้
ความส าคญักบัคุณภาพของอาหารและราคาของอาหารเห็นส าคญัดงันัน้ผู้ประกอบการจึงควรตระหนักถึงการ
ก าหนดราคาท่ีเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและคุณภาพของวตัถุดิบ รวมทัง้รสชาติท่ีเหมาะสมตรงตามความ
ต้องการของผู้บริโภค นอกจากนีจ้ากการทดสอบสมมตุิฐานการวิจยัชีใ้ห้เห็นถึงการก าหนดราคาท่ีนกัศกึษาต่าง
คณะกันมีค่าเฉลี่ยท่ีแตกต่างกนั ซึง่ชีใ้ห้เห็นถึงบุคลิกของนกัศกึษาท่ีมีผลต่อราคาอาหารท่ีผู้ประกอบการควรให้
ความส าคญัด้วย 
 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป เน่ืองจากการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยท่ีจ ากัดเฉพาะในพืน้ท่ีและ
กลุ่มประชากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางดังนัน้การน าผลการวิจัยไปอ้างอิงจ าเป็นต้องระบุขอบเขตท่ี
เหมาะสม รวมทัง้ในการศกึษาวิจยัเพ่ิมเติมนัน้ผู้ วิจยัสามารถควบคุมตวัแปรบางตวัแปรบางตวัอาทิ รายได้ และ
ภูมิล าเนาของนักศึกษาเพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างหากมีการควบคุมตวัแปรส าคญัเพ่ือน าไปสู่การเปรียบเทียบ
ผลการวิจยัท่ีเกิดขึน้ด้วย 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

ในการด าเนินการวิจยัในครัง้นี ้คณะผู้ วิจยัขอขอบคณุอาจารย์ท่ีปรึกษาคืออาจารย์ขจรศกัด์ิ วงศ์วิราช ท่ีให้
ความอนุเคราะห์รวมทัง้ผู้ทรงคุณวฒิุท่ีให้ความอนุเคราะห์ประเมินและให้ข้อเสนอแนะเคร่ืองมือในการวิจยั และ
นกัศกึษาท่ีให้ข้อมลู จงึท าให้วิจยัเร่ืองนีส้ าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 
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โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การรับรู้คุณภาพที่ส่งผลต่อความพงึพอใจ ความเช่ือม่ันและความ
ภักดีต่อลาซาด้าโมบายแอพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

Casual Relationship Model of Perceived Quality Affecting Satisfaction, Trust and Loyalty towards 
Lazada Mobile Application of Consumers in Bangkok 

 
ชวัลพชัร อูบค า1* และ ศรัณยพงศ์ เที่ยงธรรม2 

Chavalpach Oobkam1*  and Saranyapong Thiangtam2 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือพฒันาโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุการรับรู้คณุภาพท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจ 

ความเช่ือมั่น และความภักดีต่อลาซาด้าโมบายแอพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และเพ่ือตรวจสอบความ
สอดคล้องของโมเดลท่ีพัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยใช้เทคนิควิจัยเชิงปริมาณโดยการส ารวจผู้ บริโภค 
เคร่ืองมือท่ีใช้คือแบบสอบถามแบบท่ีผ่านการตรวจสอบคณุภาพด้านความเท่ียงและความตรงเชิงเนือ้หาแล้ว การวิจยั
ครัง้นีใ้ช้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ซึง่ได้จากการเลือกผู้ ใช้ลาซาด้าโมบายแอพแบบโควต้า สถิติท่ีใช้ได้แก่สถิติเชิง
พรรณา และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยพบว่า โมเดลตามสมมติฐานท่ี
พัฒนาขึน้ ภายหลังจากท่ีได้มีการปรับแล้ว มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยการรับรู้คุณภาพส่งผล
ทางอ้อมต่อความภกัดีผ่านตวัแปรความพึงพอใจและตวัแปรความเช่ือมัน่ และตวัแปรการรับรู้คณุภาพ ส่วนความพงึ
พอใจ ความเช่ือมัน่ร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความภกัดีได้ในระดบัปานกลาง 

 

ABSTRACT 
This research aims to develop a causal relationship model of perceived quality affecting 

satisfaction, trust, loyalty towards Lazada mobile application of consumers in Bangkok and to verify the 
consistency of the hypothesis model developed with empirical data. This study uses quantitative research 
techniques with consumer surveys. The tool used was a questionnaire that has been tested for content 
validity and reliability. The 400 samples by quota sampling. Statistics are descriptive statistics and analysis 
of structural equation models using the LISREL program. The research found that the model based on 
developed hypothesis revealed that structural equation model after adjustment complies with empirical 
data well. Perceived quality has an indirect effect on loyalty through satisfaction and trust.  Perceived 
quality, satisfaction and trust explained the variance of loyalty were moderate.   
Keywords: Application, m-Commerce, Perceived quality, Trust, Loyalty 
*Corresponding author; e-mail address: Chavalpach.oobk@bumail.net 
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ค าน า 
จากการพัฒนาทางเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตส่งผลให้เกิดช่องทางในการท าธุรกิจออนไลน์  โดยรูปแบบ

ธุรกิจออนไลน์นีเ้รียกว่าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  หรือ  e-Commerce   ซึ่งเป็นกระบวนการซือ้ขายผ่านระบบ
เครือข่าย ได้รับความสนใจในกลุ่มผู้ด าเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก เน่ืองจากช่วยลดต้นทุนได้ดี  อีกทัง้สามารถกระจาย
เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้ง่ายโดยท่ีไม่ต้องลงทุนขยายสาขา ปัจจุบนัมีผู้ ใช้งานผ่านโทรศพัท์มือถือมากกว่าคอมพิวเตอร์ 
จึงได้มีการการพฒันาระบบ  m-Commerce  ขึน้มา โดยเป็นการท าธุรกรรมผ่านเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนท่ี สามารถ
พกพาได้สะดวก มีราคาถูกกว่า ใช้งานง่าย ส่งผลให้ผู้บริโภคซือ้สินค้าออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชัน่มีจ านวนมากกว่า
เวบ็ไซต์ 

จากข้อมูลสถิติโดยผลการส ารวจจากส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอกนิกส์  (ข้อมูล ณ วันท่ี 14 
มีนาคม 2560; สืบค้นจากส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอกนิกส์) พบวา่สดัสว่นของการเข้าถงึอินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศพัท์มือถือมีสงูถงึ 85.5%  ส่งผลให้มีการผลิตแอพพลิเคชัน่ส าหรับซือ้สินค้าออนไลน์มากมาย อย่างเช่น Lazada 
ซึง่เป็นท่ีรู้จกัส าหรับกลุม่ผู้ซือ้สินค้าออนไลน์ และได้รับความนิยมมากในประเทศไทย 

จากผลงานวิจัยของ Yin Ling Chek , Jessica Sze Yin Ho (2016) พบว่าการรับรู้คุณภาพส่งผลต่อความ
เช่ือมัน่น าไปสูก่ารซือ้สินค้าซ า้ทางออนไลน์   ผลงานวิจยัของ Weng Onn Lee ,Lai Soon Wong (2015) พบวา่ความ
พึงพอใจและความเช่ือมัน่เป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความภกัดีของผู้ ใช้ m-Commerce  และผลงานวิจยัของ Jeoungkun 
Kim , Soongeun Hong , Jinyoung  และ Heeseok Lee (2011)  พบวา่การที่จะประสบความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมี
ปัจจยัด้านการรับรู้คณุภาพ ไม่ว่าจะเป็น คณุภาพด้านระบบ  ด้านสารสนเทศ  และด้านบริการ  ซึง่ต่างมีอิทธิพลต่อ
ความพงึพอใจ และความไว้วางใจจากผู้บริโภค น าไปสูค่วามภกัดี แตย่งัไมม่ีงานวิจยัใดให้ค าตอบท่ีชดัเจนวา่ การรับรู้
คณุภาพ สง่ผลตอ่ ความพงึพอใจ ความเช่ือมัน่ และความภกัดี จงึน ามาสูก่ารวิจยัครัง้นี ้

ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะท าการศึกษา เร่ือง “โมเดลความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ การรับรู้คุณภาพท่ีส่งผลต่อ
ความพงึพอใจ ความเช่ือมัน่และความภกัดีตอ่ลาซาด้าโมบายแอพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร” ทัง้นีเ้พ่ือให้ทราบ
ถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรแต่ละตวั ซึ่งผลดังกล่าวสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเป็นแนวทางแก่ผู้ ท่ีต้องการ
พัฒนาด้านการรับรู้คุณภาพในการขายสินค้าออนไลน์ผ่านระบบ  m-Commerce  เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ  และ
ความเช่ือมัน่อนัน าไปสู่ความภกัดีของผู้บริโภค โดยการวิจยัครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ (1) เพ่ือพฒันาโมเดลความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตกุารรับรู้คณุภาพท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจ ความเช่ือมัน่ และความภกัดีของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
และ (2) เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลสมมติฐานท่ีพฒันาขึน้กบัข้อมลูเชิงประจกัษ์ 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

การรับรู้คุณภาพได้รับการก าหนดให้เป็นตัวส าคัญเพ่ือความประสบความส าเร็จในการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน คณุภาพเป็นตวัวดัท่ีส าคญัส าหรับความส าเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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โดยนกัวิจยัสว่นมากนิยมใช้ใช้โมเดลของ Delone และ Mclean (2003) ซึง่จะประกอบไปด้วย คณุภาพระบบ คณุภาพ
สารสนเทศ และคณุภาพการให้บริการ 

จากการศึกษาข้อมูลจากศึกษาข้อมูลจาก ซีแทมล์ (Zeithaml 2000) ท าให้ทราบว่าระดับความพึงพอใจ
ขึน้อยู่กบัความง่ายในการใช้งานและรูปแบบของบริการ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของระบบสารสนเทศ หรือการให้บริการ 
ซึง่สามารถประเมินได้จากประสบการณ์ในการใช้งาน อย่างเช่นความง่ายในการใช้งาน การบริการลกูค้า วิธีใช้งาน 
รวมไปถงึระบบการสัง่ซือ้และช าระเงิน สง่ผลให้เกิดความพงึพอใจโดยรวม 

จากการศึกษาเร่ืองความเช่ือมั่นกว้างขวางอย่างมากในธุรกิจด้านการตลาด (Kumar, 1996; Doney & 
Canon, 1997) โดยถือเป็นหัวใจส าคัญของความส าเร็จในธุรกิจ  m-Commerce  ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ
นักวิจัยจ านวนมากท่ีเช่ือว่าความเช่ือมั่นเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับความส าเร็จทางออนไลน์ (Kim and 
Prabhakar, 2000; Koufaris and Hampton-Sosa, 2004) 

จากการศึกษาวรรณกรรมเร่ืองการท าความเข้าใจเก่ียวกับความพึงพอใจและความภักดีของลกูค้า  Deng, 
Lu, Kee และ Zhang (2010) ยงัชีใ้ห้เห็นว่าการรักษาลกูค้าท่ีมีอยู่ และการเพ่ิมความภกัดีของลกูค้าส าคญัอย่างมาก
ส าหรับผู้ ให้บริการการใช้งานโทรศพัท์มือถือเพ่ือให้ได้เปรียบในการแข่งขัน  โดยความตัง้ใจของลูกค้าในการใช้งาน
แอพพลิเคชัน่โทรศพัท์มือถืออย่างต่อเน่ือง  รวมถึงการแนะน าแอปพลิเคชัน่บนมือถือแก่ผู้อื่น เป็นตวัชีว้ดัความภักดี
ของลกูค้า (Eshghi, Haughton & Topi, 2007) 

จากการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเน่ืองของ Jeoungkun Kim ,  
Soongeun Hong , Jinyoung  และ Heeseok Lee (2011) พบวา่คณุภาพสารสนเทศ และคณุภาพบริการ เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจและความไว้วางใจ สง่ผลให้ลกูค้าใช้บริการแอพพลิเคชัน่อย่างตอ่เน่ือง ซึง่นอกจากนีย้งัมี
ผลงานวิจยัอื่นๆท่ีช่วยสนบัสนนุ ได้แก่ ผลงานวิจยัของ Yin Ling Chek , Jessica Sze Yin Ho (2016) พบว่าการรับรู้
คณุภาพสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่น าไปสูก่ารซือ้สินค้าซ า้ทางออนไลน์  ผลงานวิจยัของ Grace T.R. Lin , Chia-Chi Sun 
(2009) พบว่าความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีในการซือ้สินค้าออนไลน์ ผลงานวิจยัของ Weng Onn Lee 
,Lai Soon Wong (2015) พบว่าความพึงพอใจและความเช่ือมั่นเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อความภักดีของผู้ ใ ช้ m-
Commerce จากผลงานวิจัยข้างต้น ท าให้รูปแบบแนวคิดในการศึกษาครัง้นีม้ีความเหมาะสมกบัเร่ืองท่ีต้องการท า
การวิจยัเพ่ือพิจารณาโครงสร้างเหลา่นีใ้ห้เกิดความเข้าใจได้ดีย่ิงขึน้  

สรุปสมมติฐานได้ว่าสมมติฐานหลกัคือโมเดลตามสมมติฐานท่ีพัฒนาขึน้มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ โดยในรายละเอียดมีเส้นทางอิทธิพลท่ีก าหนดเป็นสมมติฐานย่อย (ภาพท่ี1) ได้แก่ 

1. การรับรู้คณุภาพมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภค 
2. การรับรู้คณุภาพมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภค 
3. ความพงึพอใจมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความภกัดีของผู้บริโภค 
4. ความเช่ือมัน่มีอิทธิพลทางบวกตอ่ความภกัดีของผู้บริโภค  
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ภาพท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งโมเดลความสมัพนัธ์เชิงสาเหต ุการรับรู้คณุภาพท่ีสง่ผลตอ่ความพงึพอใจ ความเช่ือมัน่
และความภกัดีตอ่ลาซาด้าโมบายแอพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

กรอบแนวคิดข้างต้นแสดงถงึความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ คือ การรับรู้คณุภาพของลาซาด้าโมบาย
แอพ ได้แก่ คณุภาพระบบ (System Quality)  คณุภาพของสารสนเทศ (Information Quality) และคณุภาพการ
ให้บริการ (Service Quality)  ซึง่มีผลตอ่ตวัแปรตามคือความภกัดีท่ีมีตอ่ลาซาด้าโมบายแอพได้แก่ การซือ้ซ า้และการ
แนะน าบอกตอ่ โดยมีตวัแปรคัน่กลาง (Mediator Variable)  คือ ความพงึพอใจและความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคท่ีมีตอ่
ลาซาด้าโมบายแอพ โดยมีผลงานวิจยัรองรับสมมติฐานได้แก่ 

Kim, Hong, Lee (2011) , Jordan, Dimitrios, Maria (2010) พบวา่ การรับรู้คณุภาพมีผลตอ่ความพงึพอใจ 
Yin Ling Chek ,Jessica (2016) Kim, Hong, Lee (2011) พบวา่การรับรู้คณุภาพมีผลตอ่ความเช่ือมัน่ 
Chiao-Chen Chang (2015), Kassim , Norizan (2010), Grace, Chia-Chi Sun (2009) พบวา่ความพงึ

พอใจมีผลตอ่ความภกัดี 
Weng Onn Lee,Lai Soon Wong (2015) Kassim, Norizan (2010) Myung-Ja Kim, Namho Chung, 

Choong-Ki Lee (2010) พบวา่ความเช่ือมัน่มีผลตอ่ความภกัดี 
 

วิธีการด าเนินวิจัย 
1. ประชากรคือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีเคยใช้ลาซาด้าโมบายแอพ  
2. ตวัอย่างท่ีเลือกมาศกึษา  เลือกจากผู้บริโภคท่ีเคยใช้ลาซาด้าโมบายแอพ ซึง่เลือกจากผู้บริโภคเฉพาะใน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีขัน้ตอนในการเลือกตวัอย่างตอ่ไปนี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 เน่ืองจากไมท่ราบจ านวนท่ีแน่นอนของผู้บริโภคท่ีเคยซือ้สินค้าออนไลน์ทางลาซาด้าโมบายแอพ 

จงึใช้จ านวนประชากรในกรุงเทพมหานคร จ านวน 5,686,646 คน (สถิติประชากรตามทะเบียนราษฎร
กรุงเทพมหานคร, 2559) ซึง่มจี านวนประชากรมากกวา่ 100,000 คน จงึใช้ตารางส าเร็จรูปของ Yamane (1973)      
ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคลื่อน ±5% ซึง่ได้ขนาดของกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน 
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ขัน้ตอนท่ี 2 การสุม่ตวัอย่างแบบโควตา (Quota Sampling) ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องเคยใช้ลาซาด้าโม
บายแอพ ผู้ วิจยัจะท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ โดยก าหนดสดัสว่นของประชากร เป็นเพศชาย 200 คน 
เพศหญิง 200 คน และสดัสว่นของอายไุมเ่กิน 20 ปี 100 คน 21-30 ปี 100 คน 31-40 ปี 100 คน และ 41 ปีขึน้ไป 
100 คน  ทัง้สุม่จากพืน้ท่ี 5 เขต ในกรุงเทพมหานคร ดงันี ้

 กรุงเทพชัน้นอก ได้แก่ เขตลาดกระบงั 80  คน 
 กรุงเทพชัน้กลาง ได้แก่ เขตพระโขนง  80 คน และ เขตประเวศ 80 คน 

     กรุงเทพชัน้ใน ได้แก่ เขตปทมุวนั 80 คน และเขตคลองเตย 80 คน 
เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้คือแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบความตรงกบัทฤษฎีและผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่านด้วยวิธี  

IOC และ ตรวจสอบความเท่ียงโดยคา่ Cronbach’s alpha  .700  
 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ภาพรวมของงานวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้คณุภาพท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพึงพอใจ ความเช่ือมัน่ และ

ความภกัดีตอ่ลาซาด้าโมบายแอพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จากกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน พบวา่ผู้ตอบ
แบบสอบถามเพศชาย 200 คน (50%) เพศหญิง 200 คน (50%) ช่วงอายุไม่เกิน 20 ปี 21 - 30 ปี 31 – 40 และ 41 ปี
ขึน้ไปมีสดัส่วนท่ีเท่ากนั คือช่วงละ 100 คน (25%) โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่สถานะโสด 274 คน (68.5%) 
จบการศึกษาสูงสุดระดบัปริญญาตรี 192 คน (48.0%) เป็นนักศึกษา 105 คน (26.3%) ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ ท่ี  10,001 – 20,000 บาทต่อเดือน 103 คน (25.8%) จ านวนผู้ เลือกโมบายแอพพลิเคชั่นพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ จ าหน่ายและสัง่ซือ้สินค้าท่ีเคยใช้ในรอบ 6 เดือนท่ีผ่านมาสงูสดุ คือ ลาซาด้า 252 คน (44%) และใช้
มากท่ีสดุ ใน 6 เดือนท่ีผ่านมา คือ ลาซาด้า 189 คน (47.3%) 

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นด้านการรับรู้คณุภาพตอ่ลาซาด้าโมบายแอพ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.74 (S.D. = 
0.737) หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ระดบัความคิดเห็นด้านระบบ และด้านสารสนเทศ มีคา่เฉลี่ยรวมเท่ากนั คือ 
3.79 (S.D. = 0.837) และรองลงมาคือด้านบริการ มีคา่เฉลี่ยรวม 3.61 (S.D.890) ตามล าดบั 

กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นด้านความพงึพอใจ มีคา่เฉลี่ยรวม 3.69 (S.D. = 0.859)   
กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นด้านความเช่ือมัน่ มีคา่เฉลี่ยรวม 3.89 (S.D. = 0.859)  
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นด้านความภักดีต่อลาซาด้าโมบายแอพ มีค่าเฉลี่ยรวม 3.36 (S.D. = 

0.727) หากพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านการกลบัมาใช้ซ า้ มีคา่เฉลี่ยรวม 3.50 (S.D. = 0.803) รองลงมาคือด้าน
การแนะน าบอกตอ่ มีคา่เฉลี่ยรวม 3.36 (S.D. = 0.727) ตามล าดบั 

 
ผลการวิเคราะห์น า้หนักองค์ประกอบ 

ทกุองค์ประกอบผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยมคีา่มากกวา่ 0.5  และหากพิจารณาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
(SE) และคา่สถิติ t พบวา่ น า้หนกัองค์ประกอบแตล่ะคา่แตกตา่งจาก 0 อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 (ตารางท่ี1) 
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ตารางท่ี 1 :  ผลการวิเคราะห์น า้หนกัองค์ประกอบ 
Observed variables Loadings SE T-value R2 
SYSTEM 0.65 0.04 17.46 0.60 
IM 0.68 0.03 20.04 0.72 
SERVICE 0.70 0.04 17.79 0.61 
SAT 0.71 - - 0.67 
tr1 0.72 - - 0.51 
tr2 0.85 0.04 19.19 0.74 
tr3 0.87 0.06 15.36 0.67 
tr4 0.86 0.05 15.72 0.71 
tr5  0.77 0.05 14.69 0.61 
REPEAT 0.81 - - 1.01 
WOM 0.53 0.05 10.96 0.45 

Chi-Square=52.28, df=38, P-value=0.06142, 
GFI=0.98, AGFI=0.96, RMSEA=0.031 ,RMR=0.025 ,CFI=1.00 

 
ผลของการการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยัน 

ทุกค่าทางสถิติพิจารณาแล้วผ่านเกณฑ์ก าหนดจึงยอมรับว่ามีความสอดคล้อง โดยท่ีแต่ละเส้นทาง
สมมติฐานย่อยมีอิทธิพลตอ่กนั โดยคา่ R-Square ของ   ตวัแปรความภกัดี มีคา่เท่ากบั 0.41 อธิบายได้วา่ ตามโมเดล
สมการโครงสร้างนี ้ตวัแปรทัง้หมดร่วมอธิบายความแปรปรวนของความภกัดี ได้ร้อยละ 41 (ตารางท่ี 2, ภาพท่ี 2) 

 
ตารางท่ี 2 : ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั   

Statistic Criteria Statistical Value Results 

X2/DF <2.00 1.38 passed 

GFI >0.95 0.98 passed 

AGFI >0.95 0.96 passed 

CFI >0.95 1.00 passed 

RMSEA >0.05 0.031 passed 
(Michael R. Mullen, Daire Hooper, & Joseph Coughlan, n.d.) (2008)  
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PQ = Perceived Quality, SAT = Satisfaction 

 
ภาพท่ี 2 : การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis) 

 
ผลการวิเคราะห์อิทธิพลทางตรง อทิธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของเส้นทางความสัมพันธ์ระหว่าง
อทิธิพลของการรับรู้คุณภาพ ความพงึพอใจ ความเช่ือม่ัน และความภักดี (ตารางที่ 2) 
 
ตารางท่ี 2 :  ผลการวิเคราะห์อทิธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของเส้นทางความสมัพนัธ์ระหวา่ง
อิทธิพลของการรับรู้คณุภาพ ความพงึพอใจ ความเช่ือมัน่ และความภกัดี 
 

 
* DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect 

TE DE IE TE DE IE TE DE IE

SAT 0.82 0.82 - - - - - - -

TRUST 0.73 0.73 - - - - - - -

LOYALTY 0.55 - 0.55 0.39 0.39 - 0.32 0.32 -

                                   Chi-Square=52.28, df=38, P-value=0.06142, GFI=0.98, AGFI=0.96, 

                              RMSEA=0.031 ,RMR=0.025

                Cause variable 

Effect variable

PQ SAT TRUST
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อภปิรายผล 
ผู้ วิจยัน าเสนอการอภิปรายผล เพ่ือยืนยนัความสอดคล้องระหวา่งข้อค้นพบกบัทฤษฎีดงัตอ่ไปนี  ้
1. ผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 1 การรับรู้คณุภาพอนัได้แก่ ด้านคณุภาพระบบ ด้านคณุภาพสารสนเทศ และ

ด้านบริการ มีอิทธิพลทางบวกตอ่ความพงึพอใจของผู้ใช้ลาซาด้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยองค์ประกอบด้านบริการ
มีค่าน า้หนักมากท่ีสุดคือ 0.70 สอดคล้องกับงานวิจัยของ Jeoungkun Kim , Soongeun Hong , Jinyoung  และ 
Heeseok Lee (2011) พบวา่คณุภาพเหลา่นีเ้ป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจ  

2. ผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 2 การรับรู้คุณภาพอันได้แก่ มิติด้านคุณภาพระบบ มิติด้านคุณภาพ
สารสนเทศ และมิติด้านบริการ มีอิทธิพลทางบวกต่อความเช่ือมั่นของผู้ ใช้ลาซาด้าในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
องค์ประกอบด้านบริการมีค่าน า้หนกัมากท่ีสดุคือ 0.70 สอดคล้องกบังานวิจยัของYin Ling Chek , Jessica Sze Yin 
Ho (2016) ในเร่ืองของการรับรู้คณุภาพท่ีสง่ผลตอ่ความเช่ือมัน่ในการซือ้สินค้าออนไลน์  

3. ผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 3 ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของผู้ ใช้ลาซาด้าในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยองค์ประกอบภาพรวมของความพึงพอใจมีค่าน า้หนกั 0.71 สอดคล้องกบังานวิจยัของ Grace 
T.R. Lin , Chia-Chi Sun (2009) ท่ีกล่าวว่าความพึงพอใจเป็นตวัชีว้ดัความรู้สกึของลกูค้าจากการซือ้สินค้าออนไลน์
ในอดีต   หากพอใจก็จะน าไปสูค่วามภกัดีในการซือ้สินค้าหรือใช้บริการตอ่ไป 

4. ผลการทดสอบสมมติฐานย่อยท่ี 4 ความเช่ือมั่นมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของผู้ ใช้ลาซาด้าในเขต
กรุงเทพมหา-นคร โดยองค์ประกอบของข้อค าถามในการให้หมายเลขบัตรเครดิตกับลาซาด้าโมบายแอพอย่างไม่
กงัวลมีค่าน า้หนกัมากสดุ คือ 0.87 สอดคล้องกบังานวิจยัของ Weng Onn Lee ,Lai Soon Wong (2015) ท่ีกล่าวว่า
ความเช่ือมัน่เป็นหนึง่ในปัจจยัท่ีสร้างความภกัดีของผู้บริโภค m-Commerce 

 
สรุป 

ผลการตรวจสอบพบวา่โมเดลเชิงสาเหต ุ การรับรู้คณุภาพ ท่ีมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจ ความเช่ือมัน่ และ
ความภกัดท่ีีพฒันาขึน้มีความสอดคล้องกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์  วิเคราะห์ข้อมลูพบวา่โมเดลสมการโครงสร้างหลงัการ
ปรับ สอดคล้องกลมกลืนกบัข้อมลูเชิงประจกัษ์อยู่ในเกณฑ์ดี โดยตวัแปรตามโมเดลทฤษฎีนี ้ สามารถร่วมกนัอธิบาย
ความแปรปรวนของความภกัดีได้ร้อยละ 41  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

 จากผลการวิจยัพบวา่การรับรู้คณุภาพมีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจในระดบัสงู โดยองค์ประกอบด้านบริการมี
คา่น า้หนกัมากท่ีสดุจงึมีความส าคญัมากสดุ แตค่า่เฉลี่ยการรับรู้คณุภาพด้านบริการกลบัน้อยสดุ  ผู้ วิจยัจงึเสนอแนะ
ให้ผู้ประกอบการ m-Commerce พฒันาคณุภาพด้านบริการ โดยมีช่องทางติดตอ่ให้ผู้ รับบริการได้รับการดแูลที่ด ี
ให้บริการได้อย่างรวดเร็ว อย่างเช่น การตอบสนองการร้องเรียนปัญหาจากลกูค้าภายใน 1 ชัว่โมง เป็นต้น พนกังานควร
มีความรู้ความสามารถในการให้บริการ และเอาใจใสล่กูค้าตามความต้องการที่แตกตา่งหลากหลาย 

171



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาปัจจยัอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจ ความเช่ือมัน่ และความภกัดีของผู้ใช้ลาซาด้าโมบาย

แอพในเขตกรุงเทพมหานครให้มากย่ิงขึน้ เช่น การรับรู้คณุภาพในด้านอื่นๆ หรือการรับรู้ด้านคณุคา่ เป็นต้น เพ่ือให้
งานวิจยัออกมาสมบรูณ์ท่ีสดุ 
 2. ควรน าโมเดลสมการนีไ้ปพฒันาเพ่ือท าวิจยัตอ่ โดยควรเพ่ิมตวัแปรภาพลกัษณ์ตราสินค้า ท่ีร่วมกนัสง่ผล
ตอ่ความพงึพอใจ ความเช่ือมัน่ และความภกัดีของผู้บริโภค เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการ 

3. ในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรศกึษากลุ่มตวัอย่างในพืน้ท่ีอื่นๆ นอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็น
แนวทางให้กบัผู้ประกอบการ m-Commerce 

 
กิตตกิรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยเร่ืองนีใ้ช้ข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิน ามาวิเคราะห์ด้วยค่าสหสมัพันธ์ สมการถดถอย และ 

คา่สถิติอื่น ๆ การศกึษาพบวา่ฤดนูาปรังปี 2555 และปี 2556  (1) ภาระงบประมาณประกอบด้วยรายจ่ายราคาจ าน าข้าว 
167,330.87 และ 79,029.09 ล้านบาท ตามล าดบั และรายจ่ายค่าบริหารจัดการปี 2555 ประมาณ ร้อยละ 11.16 ถึง 
43.57 ของราคาจ าน าข้าว ขณะที่ปี 2556 จะมีรายจ่ายบริหารจดัการสะสมเพิ่มจากปี 2555 (2) ชาวนามีก าไร 102,840 
และ 88,664 บาท/ครัวเรือน/ครัง้ ตามล าดับ (3) งบประมาณที่จ่ายเป็นราคาข้าวที่ชาวนาได้รับ 89,091.52 และ 
40,540.29 ล้านบาท ตามล าดับ และเจ้าของปัจจัยการผลิตได้รับ 78,201.66 และ 38,479.01 ล้านบาท ตามล าดับ 
เจ้าหน้าที่ โรงสี และอื่น ๆ ได้รับไม่น้อยกว่า 18,674.13 และ 27,493.78 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งจะต่อเนื่องไปอีกระยะ
หนึ่งจนกว่าจะระบายข้าวในสต็อกหมด และรวมถึงต้นทนุที่ขายข้าวได้ต ่ากว่าราคาจ าน า (4) มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จดัการในแตล่ะปีคอ่นข้างมากและสะสมตอ่เนื่องมากขึน้ 

 

ABSTRACT 
The secondary and the primary data were analyzed with the correlation value, regression equations 

and others. This research were off-season paddy field in 2012 and 2013 (1) The budget burdens consisted of 
the expenses in the price of rice-pledging scheme with the sum of 167,330.87 and 79,029.09 million Baht 
respectively. The expenses in management in 2012 were about 11.16%-43.57% of the price in rice-pledging 
scheme; whereas, in 2013 the expenses were increasingly accumulated from 2012. (2) Farmers gained profits 
with the sum of 102,840 and 88,664 Baht/ household/time respectively. (3) Spending budgets for the price of 
rice, farmers received with the sum of 89,091.52 and 40,540.29 million Baht respectively; whereas, the owners 
of production factors received with the sum of 78,201.66 and 38,479.01 million Baht respectively.  The mill 
officials and others also received with the least amount of 18,674.13 and 27,493.78 million Baht respectively. 
This would continue until the stocks of rice were completely vented out including some costs of selling cheaper 
rice than the rice-pledging scheme price.  (4)  There were highly and gradually accumulated expenses in 
project management of each year.  
 

Keywords: Project, Rice-Pledging, Off-Season Paddy, Government  
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ค าน า  
ประเทศไทยยงัคงมีปัจจยัการผลิตท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะปลกูข้าว เน่ืองจากมีสภาพดินท่ีมีความ

เหมาะสม มีน า้ใช้เพียงพอ ชาวนามีประสบการณ์ในการท านา และคนไทยรวมทัง้ประชากรโลกยังคงมีความ
ต้องการบริโภคข้าวในแตล่ะปีจ านวนมาก การผลิตท่ีมีมากกวา่การบริโภคของไทยท าให้สามารถสง่ออกข้าวแตล่ะ
ปีมีมูลค่านับแสนล้านบาท อาทิ ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 และปี 2555 ส่งออก 203,219  172,208  
168,193  196,117 และ 135,000 ล้านบาท ตามล าดบั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2556)  

อย่างไรก็ตาม การเพาะปลูกข้าวมีปัจจัยแวดล้อมมากมายท่ีส่งผลด้านลบต่อผลผลิตข้าวของชาวนา
อย่างมาก ได้แก่ ฝนแล้ง น า้ท่วม เพลีย้ระบาด และสภาวะแวดล้อมท่ีแปรปรวน ท าให้ผลตอบแทนเฉลี่ยค่อนข้าง
ต ่า (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 5 ธันวาคม 2556) จะเห็นได้จากข้าวนาปรัง ปี 2554 และ ปี 2555 ในเนือ้ท่ี 
16.10 และ 18.10 ล้านไร่ มีผลผลิตเฉลี่ย 637 และ 676 กิโลกรัม/ไร่ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) มี
ต้นทุนการผลิต 4,805.52 และ 5,539.52 บาท/ไร่ ตามล าดบั (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 3 ธันวาคม 2556) 
หรือต้นทนุ 7.5 และ 8.1 บาท/กิโลกรัม ตามล าดบั เม่ือเปรียบเทียบกบัราคาท่ีเกษตรกรได้รับในฤดนูาปรังปี 2554 
และนาปรังปี 2555 ส าหรับข้าวเปลือกเจ้าความชืน้ 14-15 % ราคา 8.20 และ 10.16 บาท/กิโลกรัม ตามล าดบั 
(ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) แม้ว่าในช่วงเวลาดงักล่าวจะมีโครงการการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง
ของรัฐบาล ชาวนายงัมีก าไรเพียงเลก็น้อย และจะมีก าไรน้อยลงถ้าราคาต ่ากวา่ราคาดงักลา่ว ซึ่งมีความเป็นไปได้
อย่างมากเน่ืองจากข้าวเปลือกนาปรังมกัมีความชืน้สูงกว่า 14-15% เป็นส่วนใหญ่ และไม่มีการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ  

โครงการการรับจ าน าข้าวเปลือกเป็นนโยบายด้านรายได้ท่ีรัฐบาลน ามาใช้ช่วยเหลือชาวนาตัง้แต่ปีการ
เพาะปลกูนาปี 2554/2555 นโยบายนีม้กัจะมีค าถามท่ีเกิดขึน้เสมอ ๆ เน่ืองจากผลผลิตข้าวแตล่ะปีมีจ านวนมาก
อาทิ ผลผลิตข้าวนาปรังปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 มีปริมาณ 8.42  8.86 และ 9.15 ล้านตันข้าวเปลือก 
ตามล าดบั (สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย, 26 ธันวาคม 2554) ซึ่งไม่รวมข้าวเปลือกนาปีท่ีต้องใช้งบประมาณอีก
จ านวนหนึ่ง ท าให้การด าเนินโครงการนีม้ีผลกระทบด้านต่าง ๆ ตามมา ณ ท่ีนีจ้ะศึกษาโครงการการรับจ าน า
ข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 และปี 2556 ในประเด็นท่ีส าคญัเก่ียวกบั (1) ภาระการใช้จ่ายงบประมาณ (2) รายได้
ของชาวนา (3) การเปลี่ยนแปลงสวสัดิการของสงัคม และ (4) ประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ 

 
วิธีการศึกษา 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
วัตถุประสงค์และหลักทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องสามารถน ามาใช้เป็นกรอบแนวคิดใน

การศกึษาดงัภาพท่ี 1 ซึง่ใช้ประเมินผลกระทบในการด าเนินโครงการท่ีวดัจากอปุสงค์และอปุทานข้าวเปลือกท่ีจะ
สะท้อนต่อไปยังอุปสงค์และอุปทานข้าวสารด้วย โดยอุปทานข้าวเปลือกจะมีบทบาทมากในการก าหนดภาระ
งบประมาณ และรายได้ของชาวนา รวมทัง้ภาระอื่น ๆ เน่ืองจากรัฐบาลรับซือ้ทัง้หมด ดงันัน้ภาระงบประมาณของ
รัฐมีค่อนข้างชัดเจน ขณะท่ีชาวนาได้รับประโยชน์โดยตรง ส่วนภาคสังคมได้รับผลเสียจากโครงการ การ
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ประเมินผลการด าเนินโครงการการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรังดงักล่าวจะประเมินจากข้อมลูภาคสนามเป็นหลกั
ประกอบกบัข้อมลูทตุิยภมูิท่ีมี เพ่ือตอบวตัถปุระสงค์ท่ีกลา่วไว้ทัง้ 4 ประการข้างต้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 Conceptual framwork of this research 
 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัมีขัน้ตอนส าคญัดงันี ้ 
1. น าเอาวัตถุประสงค์ของการวิจัยมาก าหนดประเด็นการวิจัย (1) ภาระการใช้จ่ายงบประมาณ (2) 

รายได้ของชาวนา (3) การเปลี่ยนแปลงสวสัดิการของสงัคม และ (4) ประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ   
2. น าเอาประเด็นการวิจยัมาก าหนดทฤษฏีท่ีใช้ในการวิจยั ได้เป็นทฤษฏีอปุสงค์และอปุทาน เน่ืองจาก   

อปุสงค์ขึน้กบันโยบายภาครัฐ ซึง่โดยปกติแล้วอปุสงค์ข้าวบริโภคมีค่าความยืดหยุ่นค่อนข้างน้อย มีความยืดหยุ่น
ต่อรายได้ 0.082 และความยืดหยุ่นต่อราคา - 0.392 เท่านัน้ (สมพร และวีรศกัด์ิ, 2549) เมื่อมีการรับจ าน าข้าว
ทัง้หมด มูลค่าการซือ้จึงวิเคราะห์จากด้านอุปทานข้าวเปลือกนาปรัง ขณะท่ีอุปสงค์ข้าวเปลือกนาปรัง และ
อุปทานข้าวสารจะถูกก าหนดด้วยราคาจ าน าข้าวเปลือก โดยการเปลี่ยนแปลงดุลยภาพจะเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงอปุสงค์และอปุทาน การเปลี่ยนแปลงอปุทานจะเป็นไปในทิศทางเดียวกบัราคาจ าน า และต้นทนุการ
ผลิตท่ีเกิดขึน้ (Griffiths and Wall, 2000)  

จากขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนท่ี 2 จะน าไปก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ซึง่จากกรอบแนวคิดจะเลือก
ประเมินผลกระทบของโครงการจากกรอบแนวคิดตามวตัถปุระสงค์การวิจยัท่ีก าหนดไว้ 

3. ทัง้ประเด็นและทฤษฏีท่ีใช้ในการวิจัยจะก าหนดข้อมูลท่ีใช้ประเมิน (1) การใช้จ่ายงบประมาณ (2) 
รายได้ของชาวนา (3) รายได้ของกลุม่คนท่ีเก่ียวข้อง และ (4) รายจ่ายการด าเนินโครงการ จากข้อมลูฤดนูาปรังปี 
2555 และปี 2556 ด้านราคารับจ าน าข้าวท่ีเกษตรกรได้รับ ผลผลิตเฉลี่ย พืน้ท่ีเพาะปลกู ต้นทนุการผลิต ปริมาณ
การรับจ าน าข้าวเปลือก คา่ใช้จ่ายการบริหารจดัการสตอ็กข้าว เป็นต้น 

            4. แหลง่ข้อมลู และระยะเวลาการจดัเก็บ 
              1) ข้อมลูทตุิยภมูิจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร ธกส. กระทรวงพาณิชย์ 
กรมการข้าว และกรมสง่เสริมการเกษตร เป็นต้น ไมเ่กินวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558     
              2) ข้อมลูปฐมภูมิจากการสุ่มตวัอย่างจากชาวนา โดยใช้ผลผลิตข้าวนาปรังปี 2555 และปี 2556 ท่ีมีใน 
73 จงัหวดั เลือกจงัหวดัท่ีมีผลผลิตตัง้แตร้่อยละ 1 ขึน้ไปของผลผลิตทัง้ประเทศจะมีทัง้สิน้ 38 จงัหวดั (ส านกังาน

Project objectives 

Project 

Project Plan 

Project efficiency 

Demand and Supply of Paddy Demand and Supply of Rice 

Project Evaluation 

Carry out the Project Resources Allocation 

Budget Burdens 

Farmer’s Income 

Social Welfare 

176



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

เศรษฐกิจการเกษตร, 2556) แต่ละจงัหวดัจะมีโอกาสถูกเลือกมาเป็นตวัแทนตามสดัสว่นของผลผลิตของจงัหวดั
นัน้ ๆ เร่ิมใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายอย่างเป็นระบบมีค่าห่างกัน 6 โดยสุ่มได้หมายเลขท่ีเป็นตัวแทนของ
จังหวัดเชียงราย ก าแพงเพชร สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร (เลือกมาได้ 2 ครัง้) นครสวรรค์ ยโสธร ชัยภูมิ ลพบุรี 
ชยันาท สพุรรณบรีุ อา่งทอง พระนครศรีอยธุยา ปราจีนบรีุ นครปฐม และเพชรบรีุ   

จ านวนครัวเรือนของชาวนาท่ีเข้าร่วมโครงการทัง้นาปรังปี 2555 และปี 2556 ไม่เท่ากัน และการ
สอบถามทัง้ 2 ปีจากชาวนาครัวเรือนเดียวกนันัน้จะมีความสะดวก ประหยดัคา่ใช้จ่ายและเวลามากกว่าสอบถาม
ชาวนาเป็นรายปี จงึใช้สตูรหาขนาดตวัอย่างกรณีท่ีจ านวนประชากรไมแ่น่นอน (วลัลภ, 2554) ดงันี ้

     n = (
2

2)1(

e

ZPP  )=
0025.0

)96.1)(45.01(45.0 2 = 380 ครัวเรือน  

 ก าหนดให้ e=ความคลาดเคลื่อนท่ีมากท่ีสดุท่ียอมรับได้จากการสุม่ตวัอย่าง  
                             P=สดัสว่นของประชากรที่นกัวิจยัก าหนดจะสุม่ 
                 n=ขนาดตวัอย่าง 
                 Z=ระดบันยัส าคญั 0.05 คา่ Z=1.96                   

จ านวนครัวเรือนท่ีสุม่ตวัอย่างจะได้จงัหวดัละ 22-23 ครัวเรือน รวมทัง้สิน้ 380 ครัวเรือน โดยด าเนินการ
จดัเก็บข้อมลูปฐมภมูิช่วงระหวา่งวนัท่ี 21 เมษายน 2557 ถงึวนัท่ี 19 กรกฎาคม 2558    

5. การวิเคราะห์ข้อมลู ท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วข้างต้นใช้วิธีการดงันี ้
  1) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติค านวณคา่ตวัเลขจ านวนเตม็ ร้อยละ อนัดบั ของแตล่ะตวัแปรตา่ง ๆ 
               2) ใช้สหสมัพันธ์วดัค่าความสมัพันธ์ระหว่างตวัแปรท่ีเก่ียวข้องกัน มีทิศทางอย่างไร มีความสมัพันธ์

มากน้อยเพียงใด 
  3) ใช้สมการถดถอย (Regression Equation) หาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรตา่ง ๆ วา่มีความสมัพนัธ์

กนัมากน้อยเพียงใด โดยเฉพาะอปุทานข้าวเปลือกนาปรัง  
               4) วิเคราะห์จากข้อมลูทุติยภูมิประกอบกบัข้อมลูปฐมภูมิน ามาเรียบเรียงวินิจฉัยตามข้อมลูท่ีรวบรวม
ได้ แล้วน ามาสรุปผลการศกึษาในแตล่ะประเดน็ 
 

ผลการศึกษาและการอภปิรายผล 

ผลการศกึษาและการอภิปรายผลการศกึษา สรุปได้ดงันี ้                                                                                                                       
1. วิเคราะห์ได้คา่ความยืดหยุ่นของอปุทานข้าวเปลือกมีคา่ความยืดหยุ่นตอ่ราคา และตอ่ต้นทนุการผลิต

ค่อนข้างน้อยในฤดนูาปรังปี 2555 มีค่า 0.283 และ 0.276 และปี 2556  มีค่า 0.338 และ 0.299 ตามล าดบั ซึง่มี
ค่าสอดคล้องกับการศึกษาของ สมพรและวีรศกัด์ิ มีค่าความยืดหยุ่นของอุปทานข้าวนาปรังต่อราคาข้าวเฉลี่ย
เท่ากบั 0.284 (สมพร และวีรศกัด์ิ, 2552) การขยบัเส้นอปุทานไปทางด้านขวาจะมีผลต่อมลูค่าการซือ้ในตลาด
มาก ดังนัน้ ผลกระทบด้านรายได้ของชาวนาจะขึน้กับปริมาณข้าวท่ีเข้าสู่โครงการ ชาวนารายใหญ่จะได้รับ
ประโยชน์จากการมีปริมาณข้าวเข้าร่วมโครงการมากกว่า ต้นทนุการผลิตกรณีท่ียงัไมร่วมต้นทนุคา่เสียโอกาสของ
เงินทนุแสดงดงัตารางท่ี 1 ถ้ารวมต้นทนุคา่เสียโอกาสของเงินทนุส าหรับข้าวเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวหอมปทมุธานี นา
ปรังปี 2555 ซึ่งเท่ากับ 234  146 และ 295 บาท/ไร่ ตามล าดบั และนาปรังปี 2556 เท่ากับ 234  146 และ 295 
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บาท/ไร่ ตามล าดบั จะท าให้ต้นทนุการผลิตข้าวนาปรังปี 2555 ของผู้ เช่านาปลกูข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวหอม
ปทุมธานี 5,435  5,045 และ 5,734 บาท/ไร่ ตามล าดับ ผู้ ไม่เช่าท่ีนาปลูกข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวหอม
ปทุมธานี 4,254  3,635 และ 4,847 บาท/ไร่ ตามล าดับ ต้นทุนการผลิตข้าวนาปรังปี 2556 ของผู้ เช่านาปลูก   
ข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวหอมปทุมธานี 5,439  5,060 และ 5,719 บาท/ไร่ ตามล าดบั ผู้ ไม่เช่าท่ีนาปลกูข้าว
เจ้า ข้าวเหนียว และข้าวหอมปทุมธานี 4,257  3,646 และ 4,836 บาท/ไร่ ตามล าดบั ก าไรจากการท านาปรังปี 
2555 และปี 2556 ของชาวนาท่ีมีท่ีนาเป็นของตนเองจากการปลกูข้าวเจ้า 4,150 และ 3,809 บาท/ไร่ ข้าวเหนียว 
3,265 และ 2,979 บาท/ไร่ ข้าวหอมปทมุธานี 4,027 และ 3,987 บาท/ไร่ ตามล าดบั ขณะท่ีก าไรของชาวนาท่ีต้อง
เช่าท่ีนาจากการปลกูข้าวเจ้า 2,969 และ 2,627 บาท/ไร่ ข้าวเหนียว 1,855 และ 1,565 บาท/ไร่ ข้าวหอมปทมุธานี 
3,140 และ 3,104 บาท/ไร่ ตามล าดบั  
 
Table 1 Yield, Price, Income, Cost and Profit for each rice in case of no opportunity cost  
 

                                             Paddy rice Sticky rice Pratumtani rice 

 in 2012 in 2013 in 2012 in 2013 in 2012 in 2013 

Yield (ton/rai) 0.7503 0.7194 0.5246 0.4973 0.6846 0.6893 

Price (Baht/ton) 11,202 11,213 13,153 13,322 12,963 12,801 

Income (Baht/rai) 8,404 8,066 6,900 6,625 8,874 8,823 

Average Cost (Baht/rai) 4,806 4,810 4,120 4,132 4,711 4,687 

Cost for owner (Baht/rai) 5,201 5,205 4,900 4,914 5,452 5,424 

Cost for tenant (Baht/rai) 4,020 4,023 3,490 3,500 4,565 4,541 

Average Profit (Baht/rai) 3,598 3,256 2,780 2,493 4,163 4,136 

Profit for owner (Baht/rai) 3,203 2,861 2,000 1,711 3,422 3,399 

Profit for tenant (Baht/rai) 4,384 4,043 3,410 3,125 4,309 4,282 

 
2. ชาวนาท่ีผลิตข้าวเจ้าซึง่เป็นผลผลิตร้อยละ 93 ของข้าวทัง้หมด มีชาวนาท่ีได้ก าไรจากนาปรังปี 2555 

และปี 2556 ดงัตารางท่ี 2 อาทิ ก าไรไมเ่กิน 120,000 บาท/ครัวเรือน/ครัง้ หรือ 240,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ร้อยละ 
50.6 และ 59.4 ตามล าดบั เมื่อเฉลี่ยสมาชิกชาวนา 2.55 คน/ครัวเรือน จะมีรายได้สทุธิ 94,118 บาท/คน/ปี จะ
เป็นกลุ่มชาวนาท่ีมีฐานะด้อยกว่ารายได้เฉลี่ยของประชากรของประเทศ จากรายได้เฉลี่ยของคนไทยปี 2556 
เฉลี่ย 129,962 บาท/คน/ปี (สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2558) ดงันัน้ จะมีชาวนาในปี 2555 
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และปี 2556 ประมาณร้อยละ 72.6 และ 81.0 มีรายได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อหัวของประเทศ ข้อมูลนี ้
วิเคราะห์จากก าไรของชาวนาท่ียงัไมไ่ด้หกัค่าเสียหายจากภูมิอากาศแปรปรวนและดอกเบีย้เงินทนุ ถ้ารวมต้นทุน
ดงักล่าวจะย่ิงท าให้ร้อยละของชาวนาท่ีมีรายได้ต ่ากว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ต่อหัวของประเทศมีมากกว่าร้อยละ
ดงักล่าว นอกจากนีข้้อมูลฤดูนาปรังปี 2556 ชาวนามีรายได้สุทธิน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของรายได้ของประชากรทัง้
ประเทศมร้ีอยละมากกวา่ฤดนูาปรังปี 2555   
 

Table 2 Profit of farmer from the off-season paddy field in 2012 and in 2013 .  
 

Profit 
(Baht/Household/Time) 

Profit 
(Baht/Household/Year ) 

Profit 
(Baht/Person/Year) 

in 2012 
(Percent) 

in 2013 
(Percent) 

Less than 60,000 Less than 120,000 Less than 47,059 22.6 28.2 

60,000-120,000 120,000-240,000 47,059-94,118 28.0 31.2 

120,001-180,000 240,001-360,000 94,119-141,176 22.0 21.6 

180,001-240,000 360,001-480,000 141,177-188,235 10.2 7.2 

240,001-300,000 480,001-600,000 188,236-235,294 7.3 4.6 

More than 300,000 More than 600,000  More than 235,294 9.9 7.2 

   100 100 
 

3. ภาระการใช้จ่ายงบประมาณส าหรับราคาข้าว ในปี 2555 และปี 2556 มลูค่า 167,330.87 ล้านบาท 
และ 79,029.09 ล้านบาท ตามล าดับ มีค่าใช้จ่ายบริหารจัดการค่าโรงสีแปรสภาพ ค่าเช่าโกดัง ค่าตรวจสอบ
คณุภาพข้าว คา่จ้างเจ้าหน้าท่ี รวมทัง้สิน้ร้อยละ 11.16 ถงึ 43.57 ของรายจ่ายราคาจ าน าข้าวท่ีชาวนาได้รับ  

การวิเคราะห์พบว่าปัจจัยการผลิตตกกับชาวนาร้อยละ 23.16 และตกกับเจ้าของปัจจัยการผลิตอื่น ๆ 
ร้อยละ 76.84 ของต้นทุนการผลิตทัง้หมด เมื่อใช้ผลผลิตข้าวนาปรังปี 2555 จ านวน 14.860 ล้านตัน (ส านัก
นายกรัฐมนตรี, 5 ธันวาคม 2556) และปี 2556 จ านวน 7.0104 ล้านตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 29 
พฤศจิกายน 2556) ผลผลิตเฉลี่ย และต้นทนุเฉลี่ยตอ่ไร่ ของข้าวเจ้า ข้าวเหนียว และข้าวหอมปทมุธานี จะมีพืน้ท่ี
เพาะปลกูนาปรังปี 2555 พืน้ท่ี 20.0028 ล้านไร่ นาปรังปี 2556 พืน้ท่ี 9.8402 ล้านไร่ ดงันัน้ ปัจจยัการผลิตท่ีไม่
ตกกบัชาวนา นาปรังปี 2555 มลูคา่ 73,601.0112 ล้านบาท รวมดอกเบีย้ 4,638.34 ล้านบาท และนาปรังปี 2556 
มลูคา่ 36,205.9314 ล้านบาท รวมดอกเบีย้ 2,282.87 ล้านบาท เม่ือรวมปัจจยัการผลิตท่ีตกกบัชาวนาฤดนูาปรัง
ปี 2555 มลูคา่ 22,183.7509 ล้านบาท และนาปรังปี 2556 มลูคา่ 10,912.6675 ล้านบาท ชาวนาจะมีรายได้สทุธิ 
ในฤดนูาปรังปี 2555 จ านวน 89,091.52 ล้านบาท และนาปรังปี 2556 จ านวน 40,540.29 ล้านบาท  
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ปีการเพาะปลูกปี 2554/55 ถ้าค่าใช้จ่ายบริหารจัดการรวม 37,638 ล้านบาท (สถาบันวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศไทย, 16 มกราคม 2558) หรือร้อยละ 11.16 ของราคารับจ าน า จะมีต้นทุนการเก็บรักษา 
18,674.13 ล้านบาท ในปี 2555 และเป็น 18,674.13+8,819.65 = 27,493.78 ล้านบาท ในปี 2556 ขณะท่ีในปี
ต่อไปก็จะเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ เน่ืองจากข้าวท่ีไม่สามารถระบายออกไปได้มีมากขึน้เพ่ือจ่ายในส่วนของดอกเบีย้เงินกู้  
จ้างเจ้าหน้าท่ีด าเนินการ และค่าเสื่อมคุณภาพข้าว และถ้าภาครัฐใช้งบประมาณท่ีตัง้ไว้ทัง้หมดจะมีค่าบริหาร
จัดการปี 2555 ร้อยละ 43.57 และปี 2556 ร้อยละ 43.40 จะมีค่าบริหารจัดการในปี 2555 เท่ากับ 72,906.33 
ล้านบาท และปี 2556 เท่ากบั 72,906.33 + 34,302.26 =107,208.58 ล้านบาท และปีต่อไปก็จะเพ่ิมขึน้เร่ือย ๆ 
เน่ืองจากมีข้าวในโกดงัมากขึน้และมลูคา่ข้าวท่ีมีราคาลดลง  
             4. การวดัประสิทธิภาพอาจวดัจากประสิทธิผลด้านความเข้าใจในการรับจ าน าข้าวของชาวนาซึง่อยู่ใน
ระดับดีมาก หรือความพึงพอใจของชาวนาท่ีมีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีซึ่งอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน 
ประสิทธิผลท่ีค านึงเฉพาะด้านความเข้าใจและความพึงพอใจจะอยู่ในระดบัดีมาก และเป็นการวดัจากด้านผู้
ได้รับประโยชน์ ขณะท่ีการวดัจากผู้ เสียประโยชน์ก็จะเป็นด้านลบอย่างแน่นอน แตจ่ะมากน้อยเพียงใดเท่านัน้   

เน่ืองจากโครงการใช้งบประมาณมาก มีการเก็บสตอ็กข้าวในระยะเวลานาน และยากจะคาดเดาได้วา่จะ
ระบายข้าวออกได้ในช่วงเวลาใดบ้าง ปริมาณเท่าใด และราคาท่ีระบายจะได้ราคาประมาณเท่าใด ประสิทธิภาพ
ของโครงการไม่สามารถวดัได้จากความเข้าใจและความพึงพอใจเท่านัน้ ส่วนท่ีส าคญัท่ีต้องวดัคือผลท่ีเกิดจาก
โครงการด้านรายได้และค่าใช้จ่ายของโครงการ แต่เน่ืองจากโครงการยังไม่เสร็จสิน้  ดงันัน้ การขาดทุนจึงยงัไม่
สามารถคาดการณ์ได้ในขัน้นี ้เพราะถ้าย่ิงนานวนัข้าวย่ิงคณุภาพลดลงเร่ือย ๆ และค่าใช้จ่ายด้านการดแูลรักษา
จะมากขึน้ การขาดทนุจะย่ิงมากขึน้ถ้าราคาข้าวท่ีขายได้มีราคาต ่ากวา่ราคาท่ีรับจ าน าไว้มาก  

 
สรุป 

โครงการการรับจ าน าข้าวเปลือกแม้ว่าชาวนาจะได้รับประโยชน์โดยทัว่กัน แต่ชาวนารายเล็กก็ยังคงมี
ฐานะด้อยกว่าประชากรกลุม่อื่น ๆ ในสงัคมอยู่ในสดัสว่นมาก ขณะท่ีชาวนาท่ีเช่าท่ีนาก็ยงัมีฐานะดีขึน้ไมม่ากนกั 
และถ้าหากมีความเสียหายจากภยัธรรมชาติก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เน่ืองจากไม่มีข้าวเข้าโครงการ
หรือมีน้อยกว่าปกติ และงบประมาณท่ีใช้จะตกไปสู่ชาวนาในสดัสว่นท่ีน้อยกว่าคนกลุม่อื่น ๆ ทัง้ท่ีควรจะเป็นคน
กลุ่มท่ีเป็นเป้าหมายของโครงการท่ีควรได้รับประโยชน์จากโครงการมากท่ีสุด แม้ว่าชาวนาจะมีก าไร (มูลค่าท่ี
ชาวนาได้รับ) จะได้รับมากกว่าเดิม แต่ก าไรของชาวนาได้รับไม่ถึงหนึ่งในสามของงบประมาณท่ีใช้จ่ายไป เมื่อ
เปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตรวมกับค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการต่าง ๆ ท่ีตกไปสู่คนกลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงคา่บริหารจดัการที่จะย่ิงมากขึน้เน่ืองจากการระบายข้าวได้น้อยกวา่ข้าวท่ีเข้าเก็บในโกดงั นอกจากนีผ้ลท่ี
เกิดขึน้กบัชาวนาเป็นผลชัว่คราว ไมส่ามารถด าเนินการโครงการได้ทกุปี ดงันัน้ รัฐต้องประเมินอปุทานข้าวเปลือก
และความยุ่งยากท่ีจะตามมาเมื่อข้าวระบายไม่ทันและจะล้นโกดงัอย่างแน่นอน ซึ่งจะท าให้บอกได้ว่าระยะสัน้
ภาครัฐจะต้องแบกรับภาระมากเพียงใด การจดัท าโครงการลกัษณะนีค้วรติดตามความเคลื่อนไหวของราคาข้าว
ส่งออกและราคาตลาดโลก และต้นทุนการด าเนินงานโครงการ เพ่ือใช้ประเมินการระบายข้าวท่ีไม่กระทบภาระ
งบประมาณมากนกั และโดยเฉพาะอย่างย่ิงควรต้องก าหนดคนกลุ่มเป้าหมายของโครงการท่ีเป็นชาวนารายเลก็
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และเป็นผู้ เช่าท่ีนา และถ้าต้องการช่วยเหลือชาวนากลุ่มนีก้็ควรจะช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตท่ีชาวนาใช้  
เน่ืองจากชาวนาได้รับประโยชน์จากงบประมาณท่ีรัฐใช้จ่ายโดยไม่ตกไปสูค่นกลุม่อื่น ๆ โดยตรงเลย ท าให้ชาวนา
ได้รับประโยชน์มากกว่าเดิมจากการช่วยเหลือในงบประมาณท่ีเท่ากนั และสามารถคาดเดาการใช้งบประมาณท่ี
ใช้ช่วยเหลือได้โดยไมม่ีภาระผกูพนัในปีตอ่ ๆ ไป เพราะไมม่ีคา่ใช้จ่ายใด ๆ ตามมา 
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การศึกษาความคุ้มค่าการลงทุนปรับเปล่ียนแบบการตดิตัง้อุปกรณ์ดักไอน า้ 
ของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม 

The Feasibility Study of Investment in Changing New Steam Trap of Power Synergy Plant 
 

ตรัส ปาระมี1* และ ศภุชาติ สขุารมณ์1 

Trus Paramee1* and Supachat Sukharomana1 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษาความคุ้มค่าการลงทุนของโครงการ ใช้วิธีวิเคราะห์ด้วยแนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน

จากการลงทุนในการปรับแบบและอุปกรณ์ดกัไอน า้และผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดก่อนและหลงัการ
ลงทุน ผลการศึกษาพบว่า ในการขนสง่ไอน า้ไปยงัลกูค้ารายหนึ่งในความยาว 4 กิโลเมตรเดิมมีอุปกรณ์ดกัไอน า้ 118 ตวั 
เฉลี่ยร้อยละ 57 ของอุปกรณ์มีการช ารุด ส่งผลให้เกิดความสญูเสียไอน า้คิดมลูค่า 14,858,355 บาทต่อปี และเม่ือลงทุน
ในการเปลี่ยนแปลงในการใช้อุปกรณ์ดกัไอน า้ชนิดใหม่ ซึ่งใช้เงินลงทุนเป็นเงิน  48,629,268.00 บาท สามารถป้องกัน
ความเสียหายคิดเป็นมลูค่า 21,466,035.35 บาทต่อปี เม่ือคิดเป็นมลูค่าปัจบุนัของค่าความเสียหายท่ีประหยดัได้ตลอด
อายขุองเคร่ืองมืออุปกรณ์ 10 ปี กบัขนาดของเงินลงทุน การลงทนุให้ผลตอบแทนสทุธิ 87,402,263.13 บาท ผลตอบแทน
ต่อการลงทุนกบั ร้อยละ 2.72 ค่าอตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแล้วร้อยละ 20.70 การลงทุนมีความ
คุ้มค่าภายในประมาณ 2 ปี 4 เดือน บริษัทฯประหยัด ค่าใช้จ่าย ในการใช้น า้และพลังงานปีละ 21,466,035.35 บาท 
บริษัทฯ ควรลงทุนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ดกัไอน า้เพราะจะเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนจากค่าน า้ ค่าพลงังาน และ 
คา่ใช้จา่ยในการบ ารุงรักษาท่ีประหยดัได้  

 
ABTRACT 

The feasibility study is analyzed by cost and benefit between before and after investment. The study 
shows that a 4 kilometer transportation pipeline installed with the 118 old steam traps cause steam loss value 
at 14,858,355.00 Baht per year and incremental cost   6,607,680.35 Baht per year. However, if the company 
investing on the new steam trap type at the cost of 48,629,268.00 Bath, the company earns a cost saving 
benefits at 21,466,035.35 Baht per year. The Internal Return Rate is 42.32% the net benefit at a discount rate 
(B/C ratio) is 2.72, the Net Present Value is 87,402,263.13 Baht and MIRR is 20.70%. The payback period is 2 
years 4 month. The company reduces cash outflow from water and energy by 21,466,035.35 Baht per year. 
To invest in changing the new steam trap is recommended to the company. 
Keywords: Steam, Steam trap 
*Corresponding author, e-mail address: fatborn@gmail.com 
1ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์ คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ชลบรีุ 20230 
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ค าน า 
ไฟฟ้ามีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และความต้องการการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึน้ทุกๆปีท าให้ภาครัฐไม่

สามารถท่ีจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพียงพอกับความต้องการ ดงันัน้ภาครัฐจึงสนบัสนุนให้ภาคเอกชนสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือ
ผลิตใช้ส าหรับองค์กรหรือเป็นตวัแทนผลิตไฟฟ้าเพ่ือจ าหน่าย เมื่อภาคเอกชนด าเนินกิจการใดๆ แล้วปกติต้องแสวงหา
ก าไรสงูสดุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเท่าท่ีความสามารถจะท าได้ ดงันัน้เม่ีอภาคเอกชนพบวา่ไอน า้อิ่มตวั (Saturate steam) และ
น า้อุตสาหกรรม (Demineralized Water) ท่ีได้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นสินค้าท่ีอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ต้องการ และโรงไฟฟ้าพิจารณาแล้ววา่สามารถใช้พลงังานท่ีเหลือจากการผลิตไฟฟ้า น ามาใช้ผลิตและส่งไอน า้อิ่มตวั
ให้แก่อตุสาหกรรมต่างๆท่ีอยู่บริเวณโดยรอบได้ ด้วยต้นทุนการผลิตเป็นต้นทุนท่ีต ่ากว่าอตุสาหกรรมเหล่านัน้จะผลิต
เอง และสร้างรายได้เสริมให้แก่โรงไฟฟ้าได้  

การขนสง่ไอน า้อิ่มตวั (Saturated steam) ขายให้กบัอตุสาหกรรมตา่งๆ ใช้ระบบท่อท่ีต้องมีการรักษาแรงดนั 
อณุหภูมิและปริมาณไอน า้อิ่มตวัท่ีไหลผ่าน ดงันัน้ระบบการขนสง่ไอน า้อิ่มตวัจะต้องมีการควบคมุและรักษาแรงดนัไอ
น า้อิ่มตวัโดยเคร่ืองมืออปุกรณ์ควบคมุดงักล่าวจะต้องเป็นระบบท่ีให้ความมัน่คงในการส่งไอน า้อิ่มตวัแรงดนัสงู หาก
อุปกรณ์ดงักล่าวมีความช ารุดจะก่อให้เกิดความเสียหายทางการเงินและเศรษฐกิจ ดังนัน้เคร่ืองมืออุปกรณ์ในการ
ควบคมุความดนัจะต้องมีคณุภาพและประสิทธิภาพท่ีสงู มีการวางแผนในการบริหารจดัการในการเปลี่ยนแปลงหาก
เกิดการช ารุดเสียหายโดยไม่คาดฝัน ในการขนส่งไอน า้อิ่มตวัและน า้อุตสาหกรรม น าไปขายให้ธุรกิจอุตสาหกรรม
ตา่งๆจะขนส่งผ่านท่อท่ีหุ้มฉนวนป้องการสญูเสียความร้อน โดยมีอปุกรณ์ดกัไอน า้ซึง่เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้รักษาอณุหภูมิ
และคุณภาพของไอน า้อิ่มตัวและน า้อุตสาหกรรมให้ตรงตามท่ีลูกค้าต้องการ อุปกรณ์ดักไอน า้เมื่อใช้งานจะมี
ระยะเวลาครบก าหนดเปลี่ยนทุกๆ 3 ปี แต่ขณะเดียวกันต้องมีการบ ารุงรักษา และตรวจสภาพของอุปกรณ์ดกัไอน า้
ทุกๆ ปีเพ่ือป้องกันอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบความช ารุดต้องมีการเปลี่ยน
อปุกรณ์ดกัไอน า้เพ่ือคณุภาพของไอน า้อิ่มตวั ซึง่การดแูลรักษาและการเปลี่ยนแปลงอปุกรณ์ดกัไอน า้บ่อยครัง้  ส่งผล
ต่อความมั่นคงต่ออุปทานของพลังงาน ท่ีจะเกิดความเสี่ยงต่อปริมาณและคุณภาพของไอน า้อิ่มตัว ส่งผลให้เกิด
ต้นทนุคา่ใช้จ่ายในการผลิตและสง่ไอน า้อิ่มตวัสงูขึน้  

การศึกษาครัง้นี ้เพ่ือศึกษาเทคโนโลยีการส่งไอน า้อิ่มตวั โดยท่อหุ้มฉนวนและอปุกรณ์ดกัไอน า้และอายุการ
ใช้งานของอุปกรณ์ท่ีใช้อยู่ และอุปกรณ์ใหม่ท่ีติดตัง้โดยพิจารณาต้นทุนผลตอบแทนทางด้านการเงินของการ
เปลี่ยนแปลงแบบการติดตัง้เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์เดิมกับอุปกรณ์ใหม่ รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้และจะ
เกิดขึน้ในการบ ารุงรักษาเมี่ออปุกรณ์ช ารุด และประเมินผลกระทบของการปรับเปลี่ยนแบบและอปุกรณ์ท่ีมีต่อฐานะ
การเงินของบริษัทผู้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
เกบ็รวบรวมข้อมูล 

1) ประวตัิคา่ใช้จ่ายต้นทนุในการผลิตไอน า้อิ่มตวัตอ่หน่วยตนั และข้อมลูคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
ประจ าปีรวมถงึคา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาฉกุเฉินกรณีอปุกรณ์เสียหายปี 2554 - 2558 

2) การท างานของอปุกรณ์ดกัไอน า้ประเภทเทอร์โมไดนามิกแบบจาน (Disc) และอปุกรณ์ดกัไอน า้ประเภท
เทอร์โมสแตติกแบบโลหะคู ่(Bimetallic) 

3) การท างานบ ารุงรักษาของการติดตัง้อปุกรณ์แบบเดิมและแบบใหม ่โดยเปรียบเทียบคา่ใช้จา่ยและคา่
เสียโอกาสในการจดัจ าหน่ายไอน า้อิ่มตวั รวมทัง้ระยะเวลาในการท างานปรับเปลียนอปุกรณ์ 

 
วิธีการวิเคราะห์ ต้นทุนและผลตอบแทนการลงทุน 
 ใช้คอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรม วิเคราะห์ต้นทุนผลตอบแทน จากการลงทุนการเปลี่ยนแปลงแบบการติดตัง้
และอุปกรณ์ดักไอน า้ โดยใช้ตัวชีว้ัดการค านวณคือ ต้นทุนการผลิตไอน า้ต่อหน่วย (Average Incremental Cost, 
AIC) มลูคา่ปัจจบุนัของผลตอบแทนสทุธิของโครงการ (Net Present Value, NPV) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(Internal Rate of Return, IRR) อตัราผลตอบแทนตอ่การลงทนุ (Benefit – Cost Ratio, B/C Ratio) และ การทดสอบ
คา่ความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test, SVT) และการวดักระแสเงินไหลออกและไหลเข้า 
 

ผลการศึกษา 
ต้นทุนการผลิตไอน า้อิ่มตัว และการบ ารุงรักษากับดักไอน า้แบบเดมิ 
 จากการศกึษาการขนส่งไอน า้อิ่มตวัเพ่ือจ าหน่ายระหว่างบริษัทโรงไฟฟ้าพลงังานร่วม G1 และ บริษัทปิโตร
เคมีแห่งชาติ จ ากดั (มหาชน) โดยมีระยะทางในการขนส่งเท่ากบั 4 กิโลเมตร มีอุปกรณ์ดกัไอน า้ 118 ตวั และวาล์ว 
236 ตวั มีต้นทนุในการด าเนินการเก็บประวตัิตัง้แตปี่ 2554 – 2558 โดยมี (1) ต้นทนุในการผลิตไฟฟ้าและไอน า้อิ่มตวั 
(2) ตนัทนุในการบ ารุงรักษารายปี และ (3) ต้นทนุการบ ารุงรักษากรณีฉกุเฉิน 
 
Table 1  Estimated total Operation and Maintenance Cost of Old Model Steam Trap System 
 

Cost / Year 2554 2555 2556 2557 2558 

Salary 4,588,800 4,588,800 4,588,800 4,588,800 4,588,800 

Operation Cost 69,449,389 69,449,389 69,449,389 69,449,389 69,449,389 

Maintenance Cost (Year) 626,000 626,000 626,000 626,000 626,000 

Transportation 177,600 177,600 177,600 177,600 177,600 

Steam loss Cost 14,858,355 14,858,355 14,858,355 14,858,355 14,858,355 
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Cost / Year 2554 2555 2556 2557 2558 

Maintenance Cost 
(Damage) 

11,728,800 11,728,800 11,728,800 11,728,800 11,728,800 

Tax 76,074,211 76,074,211 76,074,211 76,074,211 76,074,211 

Total Cost 177,503,155 177,503,155 177,503,155 177,503,155 177,503,155 

 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน และค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตไอน า้อิ่มตัว และการบ ารุงรักษาแบบใหม่ 
 จากการศกึษาต้นทุนในการผลิตไอน า้อิ่มตวั และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ผู้ วิจยัได้ปรับเปลี่ยนแบบการ
ติดตัง้อปุกรณ์ดกัไอน า้แบบเดิมท่ีมีวาล์ว 2 ตวั เป็น วาล์ว 4 ตวั (Double Block Valve) และประเภทของอปุกรณ์ดัก
ไอน า้ จากประเภทเทอร์โมไดนามิกแบบจาน (Disc) เป็นประเภทเทอร์โมสแตติกแบบโลหะคู่ (Bimetallic) ตามรูป
ด้านลา่ง  
 

 
 
Figure 1  Comparing steam trap between Old and New Model. 
 
Table 2  Estimated Investment Cost for New Steam Trap Model. 
 

Description Investment Cost (Baht) 

Drawing (Design) 10,000 

Material Cost 8,029,068 

Welding Cost 339,050 

Painting Cost 153,950 

Labor Cost 343,000 

Inspection Cost 106,200 
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Description Investment Cost (Baht) 

Revenue lost 39,600,000 

Transportation 58,000 

Total Cost 48,639,268 

 
Table 3  Total Operation and Maintenance Cost of New Steam Trap Model. 
 

Description Cost Per Year (Baht)  

Salary 4,588,800 

Operation Cost 69,204,000 

Maintenance Cost (Year) 626,000 

Transportation 177,600 

Tax 81,440,720 

Total Cost 156,037,120 

 
ผลของการค านวณความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงนิ 
 จากการประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการโดยงบกระแสเงินสดนัน้สามารถประเมินความ
คุ้มค่าของโครงการ และทุกหลกัเกณฑ์ ได้ท าการคิดลดให้กระแสเงินสดมลูค่าปัจจุบนัโดยก าหนดอตัราส่วนการลดท่ี
เหมาะสม และสอดคล้องกบัความเสี่ยงของการลงทนุด้วยต้นทนุเงินทนุถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัท่ีร้อยละ 8.90 ซึง่สามารถ
ค านวณเกณฑ์การตดัสินใจทางด้านการเงินได้ ซึง่ผลการวิเคราะห์ทางการเงินดงัตารางท่ี 4 
 
Table 4  Financial Analysis:  
 

Indicator Calculation Criteria Result 
NPV 87,402,263.13 NPV ≥ 0 Acceptable 

IRR 42.32 IRR ≥ WACC Acceptable 
MIRR 20.70 MIRR ≥ WACC Acceptable 
B/C Ratio 2.72 B/C Ratio ≥ 0 Acceptable 
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1) มลูค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) มีค่าเท่ากบั 87,402,263.13 
บาท 

2) อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) มีค่าเท่ากับร้อยละ 42.32 ซึ่งค่า 
IRR เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุด เน่ืองจากแนวคิดของ 
IRR จะสอดคล้องกบัอตัราผลก าไรของโครงการ ดงันัน้เม่ือน าค่า IRR ท่ีได้มาจากการค านวณมาเป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาตดัสินใจท่ีก าหนดว่าจะรับโครงการก็ต่อเม่ือค่า IRR มากกว่าหรือเท่ากบั WACC และจาก
การค านวณนัน้พบวา่โครงการสามารถให้อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) ได้ร้อยละ 42.32 ซึง่
มากกว่าต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักมีค่าเท่ากับร้อยละ 8.90 ดงันัน้สรุปว่า โครงการนีเ้หมาะแก่การ
ลงทนุ 

3) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแล้ว (MIRR) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 20.70 ซึ่งค่า MIRR เป็น
เกณฑ์ในการพิจาณาความคุ้มค่าในการลงทุนท่ีได้แก้ไขจากการปรับปรุงข้อสมมติเร่ืองอตัราผลตอบแทน
จากการลงทุนซ า้ของวิธีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) โดยลงทุนซ า้จนถึงปีสุดท้ายของ
โครงการจะได้รับอตัราผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนของเงินทุน ดงันัน้เมื่อน าค่า MIRR มาพิจารณาเทียบกับ
เกณฑ์ ในการตัดสินใจท่ีก าหนดไว้ว่าจะรับหรืออนุมัติโครงการก็ต่อเมื่อค่า MIRR มากกว่าหรือเท่ากับ 
WACC พบว่าโครงการนีส้ามารถสร้างอตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีปรับค่าแล้ว MIRR เท่ากบัร้อยละ 
20.70 ซึง่มีค่ามากกว่าต้นทุนเงินทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั (WACC) มีค่าเท่ากบัร้อยละ 8.90 ดงันัน้สรุปได้ว่า
โครงการนีคุ้้มคา่ในการลงทนุ 

4) อตัราผลตอบแทนตอ่การลงทนุ (Benefit – Cost Ratio, B/C ratio) คือ อตัราสว่นระหวา่งมลูคา่ปัจจบุนัของ
กระแสตอบแทนกบัมลูค่าปัจจบุนัของกระแสต้นทุน เกณฑ์พิจารณาคือจะรับโครงการต่อเม่ือค่า B/C  ratio 
มีคา่มากกวา่ ศนูย์ จากการการค านวณพบวา่โครงการมีอตัราผลตอบแทนตอ่การลงทุนเท่ากบั 2.72 สรุปว่า
โครงการนีคุ้้มคา่ตอ่การลงทนุ 

 
การทดสอบความสามารถในการรับความเปลี่ยนแปลง 

เน่ืองจากการศกึษาโครงการเป็นการคาดการผลตอบแทนในอนาคต โครงการจึงจ าเป็นต้องพิจารณาว่าตวั
แปรท่ีส่งผลกระทบต่อการลงทุน สามารถเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีไม่พึงประสงค์มากน้อยเพียงใดท่ีจะยังสามารถ
ยอมรับโครงการได้ ซึง่จะท าการทดสอบคา่ความแปรเปลี่ยน (Switching Value test) ดงันี ้
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Table 5  Switching Value Test 
 

Description Formula Result 

Minimum Benefit (SVTB) NPV/PVB x 100 63.18 % 
Maximum Investment Cost (SVTC) NPV/PVIC x 100 171.88 % 

 
สรุป 

จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่าการลงทุนในการเปลี่ยนแปลงแบบและอุปกรณ์ดักไอน า้พบว่า มูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (NPV) มีค่ามากกว่าศูนย์ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) 
และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแล้ว (MIRR) มีค่ามากกว่าต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน า้หนัก (WACC) 
และอัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน  (Benefit – Cost Ratio, B/C ratio) มีค่ามากกว่าศูนย์ ซึ่งผลการศึกษา มี
รายละเอียดดังนี  ้(1) มูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการเท่ากับ  87,402,263.13 บาท (2) อัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากบัร้อยละ 42.32 (3) อตัราผลตอบแทนภายในโครงการท่ีมีการปรับค่าแล้วมีค่า
เท่ากับร้อยละ 20.70 (4) อตัราผลตอบแทนต่อการลงทุน 2.72 บริษัทควรลงทุนในการปรับเปลียนอุปกรณ์ดกัไอน า้
เพราะจะเกิดความคุ้มคา่ในการลงทนุจากคา่น า้และคา่พลงังาน คา่ใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาทีประหยดัได้ภายในเวลา 
2 ปี 4 เดีอน 
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The Study of success Business Models of University Business Incubation Center to apply research into 
Commercial ;  Case Studies : Kasetsart University, Chulalongkorn University, Prince Songkhla University 

and KhonKean University. 
 

ปิยภรณ์ ภกูระทาน1* และ ชาตรี ปรีดาอนนัทสขุ1 
Piyaporn Phukrathan1* and Chatree Preedaananthasuk1 

 
บทคัดย่อ 

 การศกึษาโมเดลทางธุรกิจของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลยัท่ีน างานวิจยัในมหาวิทยาลยัมาผลกัดนัสู่
เชิ งพ าณิ ชย์ ท่ี ป ระสบความส าเร็ จ  ของมหาวิทยาลั ย เกษตรศาสต ร์ ,จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิ ทยาลั ย , 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลยัขอนแก่นโดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative Research) ซึง่ผู้ วิจยั
ใช้เทคนิคการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In-Depth Interview) และก าหนดระเบียบวิธีวิจยัและน าเสนอผลการศกึษาด้วยการ
พรรณนาผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ใช้การเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  sampling ) ได้แก่ นักวิจัย ผู้ บริหาร 
บคุลากร และผู้ประกอบการท่ีน างานวิจยัในมหาวิทยาลยัมาตอ่ยอดสูเ่ชิงพาณิชย์ของ 4 มหาวิทยาลยั โดยพบว่า มีโมเดล
ทางธุรกิจ (Business Model Canvas) เป็นไปตามพันธกิจหลกัของแต่ละมหาวิทยาลยั โดยมีนโยบายของมหาวิทยาลยั
สนบัสนุนในการน างานวิจยัในมหาวิทยาลยัมาผลกัดนัสู่เชิงพาณิชย์ มีการส่งเสริม สนบัสนุน ให้ผู้ประกอบการในด้าน
ตา่ง ๆ  เพ่ือช่วยตอ่ยอดงานวิจยัไปสูเ่ชิงพาณิชย์ โดยมหาวิทยาลยัจะช่วยสนบัสนนุด้านงบประมาณ สถานท่ีบ่มเพาะ และ
งานวิจยัของนกัวิจยัภายในมหาวิทยาลยั  

 

ABSTRACT 
Study of business models of enterprise incubators at universities leading university research. Successful 

commercialization of Kasetsart University, Chulalongkorn University, Prince of Songkla University and Khon Kaen 
University.  Using qualitative research, the researcher uses in-depth interview technique and research 
methodology and presents the results by descriptive research.  Key informants use a purposive sampling 
technique, namely, researchers, administrators, and personnel who bring university research to the commercial 
success of 4 University.Found that have business models (Business Model Canvas)  according to the main 
mission of each university. The University's policy is to support the University's commercialization of research. 
There is support for entrepreneurs in various fields to help commercialize the research to commercial.  The 
university will provide budget support. Incubator and research by university researchers. 
Keywords: Business Models, Enterprise Incubators, Research, Commercialization 
*Corresponding author; e-mail address: jumenubi@gmail.com 
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ค าน า 
นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8  (พ.ศ.2555-2559) ให้ความส าคัญกับการน า

ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การวิจัยข้อท่ี 2 ด้านการสร้าง
ศกัยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ในยุทธศาสตร์การวิจัยข้อท่ี 5 ด้านการปฏิรูป
ระบบการวิจยัของประเทศเพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจยั นวตักรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิ
ปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีท่ีเหมาะสมท่ีเข้าถึงประชาชนและ
ประชาสงัคมอย่างแพร่หลาย (ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2555, หน้า7)ส านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา ได้ด าเนินการจดัท ากรอบแผนอดุมศกึษาระยะยาว 15 ปี ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ขึน้ โดยมีกรอบ
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน เพ่ือให้ระดบัอุดมศึกษาเป็นรากฐานท่ีส าคญัและสนับสนุนการพฒันา
ประเทศไปสูเ่ป้าหมายท่ีพึงประสงค์ โดยกล่าวไว้ในสว่นบทบาทของมหาวิทยาลยัในการพฒันาขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศว่า อดุมศกึษาเป็นกลไกส าคญัหนึ่งในการเพ่ิมศกัยภาพของประเทศในเวทีสากล ผ่าน
การสร้างและพฒันาก าลงัคน และการสร้างความรู้และนวตักรรมผ่านระบบการวิจยัและพฒันา เพ่ือประโยชน์ใน
ภาคการผลิตโครงสร้างพืน้ฐานและการยกระดับความเข้มแข็งของประเทศ  ทัง้นี ้ส านักงานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา จงึได้จดัตัง้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบนัอดุมศกึษา (University Business Incubator :UBI) โดย
ท าหน้าท่ีบ่มเพาะให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ และจัดตัง้บริษัทใหม่ โดยใช้ข้อได้เปรียบจากสภาพแวดล้อมด้าน
วิชาการ รวมทัง้เป็นช่องทางการน าผลงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์ และนวตักรรมท่ีสร้างในสถาบนัอดุมศกึษาพัฒนาสู่
กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ ซึง่ปัจจบุนัมีหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบนัอดุมศกึษา 

ด้วยเหตุผลท าให้ผู้ วิจัยจึงได้มีความสนใจท่ีจะศึกษาโมเดลทางธุรกิจของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจใน
มหาวิทยาลยัท่ีน างานวิจยัในมหาวิทยาลยัมาผลกัดนัสูเ่ชิงพาณิชย์ท่ีประสบความส าเร็จโดยวดัความส าเร็จนีจ้าก
เกณฑ์การประเมินของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ,2556) 
ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์,หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, หน่วย
บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลยัขอนแก่น เพ่ือเป็นข้อมลู
ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้กบังานวิจยัท่ีจะพฒันาตอ่ยอดท าให้เกิดมลูคา่เพ่ิมสูเ่ชิงพาณิชย์ตอ่ไป 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants 
ผู้ ให้ ข้อมูลหลัก (Key Informants) ท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ใช้การเลือกแบบเจาะจง ( Purposive  

sampling ) นกัวิจยั ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ประกอบการท่ีน างานวิจยัในมหาวิทยาลยัมาต่อยอดสูเ่ชิงพาณิชย์ท่ี
ส า เร็จของหน่ วยบ่ ม เพ าะ วิสาห กิจของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสต ร์  จุฬ าล งกรณ์ มหา วิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลยัขอนแก่น  
 
การเกบ็รวมรวมข้อมูล 

ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ วิจยัด าเนินการขอหนงัสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยันเรศวร เพ่ือ
น าไปใช้ติดตอ่ประสานงานเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่เป้าหมาย 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ผู้ วิจยัติดต่อขออนญุาตจากผู้ ให้สมัภาษณ์ในการท่ีจะขอเข้าสมัภาษณ์ส าหรับการวิจยัครัง้นี ้
โดยในเบือ้งต้นทางผู้ วิจยัจะให้ข้อมูลเก่ียวกับวตัถุประสงค์ของการวิจยั ระยะเวลาท่ีใช้ในการสมัภาษณ์ การใช้
ประโยชน์จากการสมัภาษณ์ 

ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้ วิจยัด าเนินการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลู 
การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเอกสาร และข้อมูลการสัมภาษณ์ท่ีรวบรวมได้จากการส ารวจ

เบือ้งต้น การเก็บรวมรวมจากเอกสารที่เก่ียวข้อง มาตรวจสอบเพ่ือให้งานวิจยัมีความถูกต้องและน่าเช่ือถือ  โดย
ผู้ วิจัยตรวจสอบเพ่ือความเช่ือถือได้ (trustworthiness) ของข้อมูลวิจัย โดยใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า  
(Triangulation) 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. การเตรียมข้อมลู (preparing) โดยผู้ วิจยัจะด าเนินการเตรียมข้อมลูจากท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลกึ                           
เอกสารท่ีเก่ียวข้องท่ีรวบรวม เพ่ือเตรียมต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ถอดเทป   โดยการถอดเทปแบบค าต่อค า 
(transcribe verbatim)  

2.การแตกข้อมลู (segmenting) โดยนักวิจัยจะน าข้อมูลท่ีเตรียมไว้ทัง้หมด มาจัดระเบียบ (organize)   
จากนัน้นกัวิจยัจะ “แตก” ข้อมลูที่จดัระเบียบออกเป็นหน่วยย่อยๆ ตามความหมายของแตล่ะหน่วยและจดัข้อมลู
ตามลกัษณะร่วมกนั 

3. การให้รหสัข้อมลู (coding) ด้านเนือ้หาเป็นการจดัระเบียบเนือ้หาข้อมลู โดยการลดทอนข้อมูล และ
สรุปความหมายส าคญัของข้อมลู 

4.การจัดหมวดหมู่ข้อมูล (categorizing) นักวิจยั น าข้อมูลท่ีได้จากการให้รหัสมาจัดเป็นหมวดหมู่ท่ีมี
ลกัษณะตามหวัข้อหลกัๆ เพ่ือจดักลุม่ตามกรอบแนวคิดวิจยั 

5. การหาประเด็นหลกัของข้อมลู (Themetiizing) เม่ือได้ให้รหสัข้อมลูและจดัหมวดหมูข้่อมลูแล้ว ผู้ วิจยั
จะน าข้อมลูมาสร้างประเดน็หลกั โดยจดัรหสัข้อมลู และสร้างความสมัพนัธ์ของข้อมลู ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดการลดทอน
ของข้อมลูให้เหลือเพียงประเดน็หลกั 

 
ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ผลของการศึกษาโมเดลทางธุรกิจของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในมหาวิทยาลัยที่ น างานวิจัยใน
มหาวิทยาลัยมาผลักดันสู่เชงิพาณิชย์ที่ประสบความส าเร็จ ปรากฏผลการวิจัยตามตารางที่ 1 
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Table 1 shows the Business Model Canvas business model of the enterprise incubator at the 
university that conducts successful commercially successful research. 

Key Partners 
Key Activities 

 
Value Proposition 

 

Customer 
Relationships 

 

Customer 
Segments 

- Researcher 
University 
- operator 
- Private 
Sector 

- Focus on leading 
research in the 
university. 
- There are various 
activities. 
- Undertake 
entrepreneurship 
under budget from 
budget sources. 
- Business Plan Help 
- Introduction to 
Business Consulting 
(Business 
Consulting) 
- Access to funding 

- Focus on leading 
research in the university. 
- There are various 
activities. 
- Undertake 
entrepreneurship under 
budget from budget 
sources. 
- Business Plan Help 
- Introduction to Business 
Consulting (Business 
Consulting) 
- Access to funding 

- The staff will 
coordinate the 
requirements 
with the 
operator. 
Divided by staff 
1 person per 
operator 
1 person 
- First Contact 
Process with 
Entrepreneurs 
  - Consultant / 
Researcher 

-
entrepreneur
ship 
- student 
- Alumni 

Key Resources  Channels  
- Patent research 
researcher, petty 
patent 
- laboratory 
- Tools 

- Public 
Relations 
- Agency 
activities 
- Training 

Cost Structure Revenue Streams 
Personnel costs / laboratory / tools, budget 
allocation for entrepreneurial development 

Various aspects 

Funding from external sources related to 
entrepreneurial development. 

University Policy Support 
- Enhance the value of research as a core of specialized knowledge and develop a concrete 
foundation for innovation. Drive future and leading universities 
- A policy towards regional excellence in research.  The emphasis is on building knowledge and 
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technology for academic strength and as a basis for national development. As well as competition in 
the world stage. As well as preparation 
To step into the ASEAN community.  Driving Success In research, it is the role of the university's 
administrators and faculty collaborators. 
- Excellent in teaching and learning. Research, development and innovation are linked to academic 
services. Technology transfer and development in the real world, especially in the Northeast and the 
Greater Mekong sub-region, using baseline research.  
 
ผลการศึกษาแนวทางการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับงานวิจัยที่จะพัฒนาต่อยอดท าให้เกิดมูลค่าเพิ่มสู่
เชงิพาณิชย์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกจิพบว่า 

 มหาวิทยาลยัต่าง ๆ มีการส่งเสริมองค์ความรู้ โดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน/ หลกัสูตรด้าน

ความเป็นผู้ประกอบการ มีการปรับปรุงโครงสร้างพืน้ฐาน โดยมีพืน้ท่ีส าหรับผู้ประกอบการในการใช้ประโยชน์มี

การจัดตัง้หน่วยงานด าเนินการและวางแผน ได้แก่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจของมหาวิทยาลัย การพัฒนาเครือข่าย

วิสาหกิจเร่ิมต้น โดยมีเครือข่ายนักวิจัยและผู้ประกอบการทัง้ภายในและภายนอก มีการพัฒนาย่านวิสาหกิจ

เร่ิมต้นเป็นแพลตฟอร์มกลางซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุดารัตน์  แท่นประเสริฐกุล (2558) ได้ศึกษาแนว

ทางการด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของสถานบนัอดุมศกึษา โดยศึกษาการด าเนินงานของหน่วยบ่ม

เพาะวิสาหกิจในปัจจุบนั และเปรียบเทียบกบัเกณฑ์การท างานท่ีดี ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจตามท่ีศนูย์บริการ

ส าหรับการสร้างกลยุทธ์และสร้างคุณค่าการวิจัยพบว่า หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในประเทศไทยได้ด าเนินการบ่ม

เพาะโดยจดัให้มีบริการสนบัสนุนธุรกิจเช่นเดียวกบันานาประเทศ แต่ยงัมีข้อจ ากดับางประการ โดยแนวทางการ

ด าเนินงานของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจตรงตามความต้องการของผู้ รับบริการและตอบสนองต่อการพัฒนา

ประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างความสามารถทางการแข่งขันได้ในท่ีสุด ประกอบกับ

สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศและวิสยัทัศน์นายกรัฐมนตรี ท่ี

ต้องการพฒันา “วิสาหกิจเร่ิมต้น เป็นนกัรบทางเศรษฐกิจใหม่ (New Economic Warrior: NEW) และก าหนดให้

ประเทศไทยเป็นพืน้ท่ีเปิดสาหรับการเติบโตของอาเซียน” โดยมุง่เน้นการพฒันาวิสาหกิจเร่ิมต้นให้เป็นนกัรบทาง

เศรษฐกิจท่ีสามารถใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการมุง่เน้นการสร้างมลูคา่เพ่ิม การจ้างงาน

ในท้องถ่ิน และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทัง้ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพ่ือเป็นกลไกในการ

ขบัเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกั ในการ

พฒันาวิสาหกิจเร่ิมต้น (Startup) เพ่ือพฒันาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศกึษา ในการ

สร้างความตระหนักและความตื่นตัว (Awareness) จิตวิญญาณความเป็นผู้ ประกอบการ (Entrepreneurial 

mindset) สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ( Incubation) ตลอดจนการการเร่งรัดธุรกิจสู่

ตลาดสากล (Acceleration) ก่อให้เกิดการลงทุน (Investment) ทัง้จากการลงทุนร่วมทุน (Venture Capital) นัก
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ลงทุนบุคคล (Angel) และนักลงทุนบริษัทขนาดใหญ่  (Corporate Venture Capital) ในวิสาหกิจเร่ิมต้น 

สนบัสนนุการเร่งพฒันาประเทศไปสูเ่ศรษฐกิจฐานนวตักรรมและสงัคมฐานความรู้ 

 สรุป  
 ทัง้ 4 มหาวิทยาลยัมีแนวทางในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจให้กับงานวิจัยท่ีจะพัฒนาต่อยอดท าให้เกิด
มลูค่าเพ่ิมสู่เชิงพาณิชย์ของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีการส่งเสริมสนบัสนุนนกัวิจยั
และผู้ประกอบการในการน าไปสู่เชิงพาณิชย์ โดยทางมหาวิทยาลัยจะเป็นตัวช่วยสนับสนุนด้านงบประมาณ 
สถานท่ีบ่มเพาะ งานวิจัยของนักวิจยัภายในมหาวิทยาลยั และได้รับการต่อยอดในเชิงพาณิชย์จากภาคเอกชน 
เช่น ลูกกุ้ งกุลาด า 3N จากเคร่ืองผลิตกุ้ งกุลาด าท่ีมีโครโมโซม 3 ชุด การออกแบบระบบและผลิตเคร่ืองจักรทาง
วิศวกรรม และให้ค าปรึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเจลยางพารา ลดแผลกดทับ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เคร่ืองผลิตปุ๋ ยหมักมูลไส้เดือนและน า้หมักมูลไส้เดือนจากขยะอินทรีย์ชุ มชน 
กระบวนการผลิตแป้งเย็นส าหรับทาตวัจากแป้งข้าวเจ้าและเมนทอล สารอดุย้อนปลายรากฟัน หมอนพิงหลงัท่ีมี
ปุ่ มกดตามจุดฝังเข็ม ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สบู่ออแกนิกส์ จิตรา ขนมมันไฟว์  ALATUS สบู่ยางนา 
ผลิตภณัฑ์ไหมขดัฟันเส้นไหมแท้ 100% ผลิตภณัฑ์ปลาร้าแปลรูป ของมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นต้น 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบพระคณุนกัวิจยั ผู้บริหาร บคุลากร และผู้ประกอบการท่ีน างานวิจยัในมหาวิทยาลยัมาตอ่ยอดสูเ่ชิง
พาณิชย์ท่ีส าเร็จของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลยัขอนแก่น ในการให้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่งานวิจยัฉบบันี ้
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การส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 
Marketing Tourism Promotion for Khura Buri District Phang Nga Province 

 
นราวดี สสีัน1  และ วธุพงศ์ ลาภเจริญ2 

Narawadee Seesan1 and Vuttapong Larpcharoen2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาการส่งเสริมการท่องเท่ียว อ าเภอคุระบรีุ จังหวดัพงังา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว เพื่อ

ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลต่อการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว และเพื่อเสนอแนะแนวทางการสง่เสริมการตลาดการท่องเท่ียวส าหรับ อ าเภอคุ
ระบรีุ  จงัหวดัพงังา จากการศกึษาพบวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา โดยเรียงล าดบั
จากมากไปหาน้อย พบว่า การศึกษาพฤติกรรมด้านความต้องการของนักท่องเท่ียว ตามสมมติฐานข้อท่ี 1 สามารถสรุปได้ว่า 
นกัท่องเท่ียวมีความต้องการท่องเท่ียวจาก ค าแนะน าจากเพื่อน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 35.7 ซึ่งเมื่อได้มาท่องเท่ียวแล้วนักท่องเท่ียวมี
ความประทบัใจในทศันียภาพในการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 27.8 เมื่อสอบถามนกัท่องเท่ียวถึงความต้องการมาท่องเท่ียวท่ีครุะบรีุ จงั
หดัพงังา ซึ่งนกัท่องเท่ียวมีความต้องการกลบัมาท่องเท่ียวอีกแน่นอน คิดเป็นร้อย 90.1 และนกัท่องเท่ียวต้องการมาท่องเท่ียวในช่วงท่ี
เป็นวนัหยุดเทศกาล/วนัหยุดยาว คิดเป็นร้อยละ 52.7  และนกัท่องเท่ียวมีความต้องการท่องเท่ียวในรูปแบบการด าน า้ คิดเป็นร้อยละ 
30.4 ตามสมมติฐานข้อท่ี 2 พบว่า ปัจจยัด้านราคาผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว (Price) (Beta = ร้อยละ 61.3) มีผลต่อการตดัสินใจมา
ท่องเท่ียวครุะบรีุ จงัหวดัพงังาของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุ และปัจจยัทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว (การโฆษณา) 
(Beta = ร้อยละ 52.2) มีผลต่อการตัดสินท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวสูงสุด  ซึ่งสอดคล้องกับการสัมภาษณ์โดยสรุป พบว่า คุระบุรี 
จงัหวดัพงังา เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะ ชายหาด น า้ตก และอทุยาน
แห่งชาติ จึงส่งผลให้นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิง ในด้านความปลอดภยัได้รับความสะดวกสบายในการท่องเท่ียวจากต ารวจ
ในพืน้ท่ี และต ารวจท่องเท่ียว ในด้านการคมนาคมค่อนข้างไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าท่ีควรเน่ืองจากคุระบุรี จังหวดัพังงาไม่มี
สนามบินประจ าจังหวดัต้องว่าจ้างรถจากคุระบุรีไปรับรับนักท่องเท่ียวหรือว่าจ้างรถจากสนามบินภูเก็ต จึงส่งผลให้คุระบุรีเป็นเมือง
ท่องเท่ียวรองจากจังหวัดภูเก็ต ดังนัน้จากการศึกษาทัง้ 2 ส่วน จึงเห็นว่าควรส่งเสริมการท่องเท่ียวคุระบุรี ทัง้การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการรับรู้ของนกัท่องเท่ียวกระตุ้นพฤติกรรมความต้องการท่องเท่ียวและเป็นเคร่ืองมือในการ
กระตุ้นการตลาดการท่องเท่ียวของครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to investigate the PREPARATION OF THE KURABURI DISTRICT OF PHANG NGA 

PROVICE TOURISM PROMOTIONAL. The multiple regression analysis has been adopted as an data analysis method and 
quality study by interview method of this study. The results constitute by Governances and Corporates support and 
participate the tourism in public information, promotion, price and product with a level of significance 0.05. The interview 
method in the qualitative research was used to ask the government officer in local tourism place and travel agent both of 
unit has some comment of transportation are inconvenient, the foreigner were used the product of travel agent more than 
Thai traveller, the travel safety by local polite and tourism police, the beautiful view and attraction be motivate the tourist 
come to Kuraburi, Phang Nga  

Keywords: Tourism promotion, Tourism Marketing 
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ค าน า 

อตุสาหกรรมท่องเท่ียวได้เข้ามามีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจและสงัคมทัง้ในประเทศท่ีพัฒนา
และก าลงัพฒันา โดยอตุสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นแหลง่ท่ีมาของเงินตราต่างประเทศการสร้างงานใหม ่และโอกาส
ในการพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน(UNWTO, 2012) การท่องเท่ียวท่ีผ่านมาเป็นช่วงเวลา
เจริญเติบโตอย่างมหศัจรรย์ของอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างตอ่เน่ืองทัง้
ในด้านอตุสาหกรรม ภัยพิบตัิธรรมชาติ หรือวิกฤตเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามอตุสาหกรรมท่องเท่ียวยังคงแสดงถึง
ศกัยภาพในการฟื้นตวัด้วยความยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองสถานการณ์ต่างๆ และสามารถกลบัมาพัฒนาได้อย่าง
รวดเร็วกลายเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจท่ีใหญ่ท่ีสุดและเจริญเติบโตเร็วท่ีสุดในโลก(World Tourism Organization: 
UNWTO, 2011) แผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 พ.ศ.2558–2560 การสง่เสริมตลาดท่องเท่ียว การ
พัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียว การบริหารจัดการการท่องเท่ียว  (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , 2558) 
กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ได้มีการปรับยุทธศาสตร์เพ่ือให้ทนัต่อความเปลี่ยนแปลง คือ ยุทธศาสตร์ปฏิรูป
ด้านการตลาด ยุทธศาสตร์ปฏิรูปด้านการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเท่ียว และยุทธศาสตร์ปฏิรูปด้านการ
บริหารจดัการ รวมทัง้ก าหนดทิศทางการตลาด และเช่ือมตอ่กบัแผนพฒันาการท่องเท่ียวแห่งชาติ ฉบบัท่ี 2 พ.ศ.
2560-2564 (กอบกาญจน์  สริุยสตัย์ วฒันวรางกูร, 2558) ซึง่มีความสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์ จงัหวดัพงังา
และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั 4 ปี พ.ศ. 2557 – 2560 โดยได้ก าหนดทิศทางการพัฒนาการ
ท่องเท่ียวกลุ่มจังหวดัภาคใต้ฝ่ังอนัดามนัโดยเน้นการยกกระดบัความสามารถทางการท่องเท่ียวเชิงรุกและการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาและรักษาฐานความเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวทางทะเล
ระดบัโลก จังหวดัพงังา เป็นจงัหวดัท่ีมีภูเขาสลบั ซบัซ้อน มีพืน้ที 'ป่าไม้ เป็นป่าไม้ประเภทไม้ผลดัใบ มีชนิดป่าท่ี
ส าคญั ได้แก่ป่าดิบเขา ป่าดิบชืน้ และป่าชายเลน ตามชายฝ่ังทะเลจะมีป่าชายเลนเกือบตลอดและมีเกาะอยู่ใน
ทะเลอันดามันเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือได้ว่าเป็นจังหวดัท่ีมีความหลากหลายของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ี
น่าสนใจทางธรรมชาติท่ีส าคญั อ าเภอครุะบุรีเป็นอีกหนึ่งอ าเภอท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมทางการท่องเท่ียวท่ี
หลากหลาย โดยทรัพยากรการท่องเท่ียวในกลุม่ชายหาดและชายทะเล และกลุม่เชิงนิเวศ ซึง่ถือว่าเป็นจดุเดน่ของ
อ าเภอครุะบรีุ เช่น  อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะสิมิลนั อทุยานแห่งชาติหมูเ่กาะสริุนทร์ เกาะพระทอง อา่วมงักร อ่าว
ไม้งาม นอกจากนีย้งัมีทรัพยากรการท่องเท่ียวอื่นๆ ซึง่มีหลายแห่งท่ีมีความสวยงามตามธรรมชาติเหมาะแก่การ
ท่องเท่ียว แต่ยังขาดการส่งเสริมการตลาด โดยใช้เคร่ือง คือ  การโฆษณา (Advertising) การส่งเสริมการขาย 
(Sales Promotion) การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าว (Public Relations and Publicity) การตลาดเน้น
กิจกรรม (Event Marketing)  การขายโดยบุคคล (Personal Selling) เพ่ือเป็นส่วนประกอบท่ีส าคัญในการ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยเฉพาะของแต่ละพืน้ท่ี  (สถาบันวิจัยเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวไทย, 2559) จากข้อมูล
ขัน้ต้นจะเห็นได้ว่า อ าเภอคุระบุรี จังหวดัพังงา ถือว่าเป็นอ าเภอท่ีมีศกัยภาพทางการท่องเท่ียวน่าสนใจ และมี
แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีทางธรรมชาติท่ีสวยงามมากมาย และมีแหล่งท่องเท่ียวใหม่ๆ ท่ียงัขาดการส่งเสริมการตลาด
ทางด้านการท่องเท่ียว และการประชาสมัพนัธ์อย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ผู้ วิจยัเห็นวา่เป็นสิ่งส าคญัมากท่ีควรจะศกึษา
การสง่เสริมการตลาดการท่องเท่ียวของอ าเภอครุะบุรี จงัหวดัพังงาให้ประสบผลส าเร็จในด้านการตลาด รูปแบบ
การตลาดการท่องเท่ียวท่ีสามารถเข้าถึงนักท่องเท่ียวได้ดีท่ีสุด เกิดความประทับใจในมุมมองของนักท่องเท่ี ยว
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ท่ีมาเยือน ทัง้นีร้วมถึงสภาวะแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียว และส่วน
ประสมทางการตลาด เพ่ือวิเคราะห์ แนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวท่ี
เดินทางมายงั อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 

 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวด้านความต้องการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการเดินทางมา

ท่องเท่ียว อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางมา

ท่องเท่ียวในอ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 
3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการสง่เสริมการตลาดการท่องเท่ียวส าหรับ อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
แนวคดิและทฤษฎีพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยว 
 องค์ประกอบของพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 

สรชยั  พิศาลบุตร และนฤมล  สมิตินันทน์ (2549) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมของมนุษย์อาจแตกต่างกนัไป
ตามสถานภาพทางสงัคมของแต่ละคน ซึง่การแสดงออกอาจมีเหตผุลหลายอย่างประกอบกนั และมาจากความ
พงึพอใจส่วนตวั และส่วนหนึ่งต้องการแสดงสถานภาพของตน เพ่ือให้สงัคมยอมรับและยกย่อง ส า3หรับคนบาง
คนการเดินทางท่องเท่ียวมีเหตุผลมาจากความต้องการท่ีจะหลีกหนีจากชีวิตประจ าวนั หาประสบการณ์แปลก
ใหม ่  

ปาริฉัตร  อิง้จะนิล, (2553) กล่าวว่า พฤติกรรมของบุคคลเกิดขึน้เพราะองค์ประกอบ 7 ประการ ได้แก่            
1. เป้าหมาย  (Goal) หมายถึง  พฤติกรรมนักท่องเท่ียวทุกๆ ท่ีมีเป้าหมายในการกระท า 2. ความพร้อม 
(Readiness) หมายถึง ความสามารถในการท ากิจกรรม เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 3. สถานการณ์ 
(Situation) หมายถึง เหตุการณ์ สถานการณ์ หรือโอกาสท่ีเอือ้อ านวยให้เลือกกระท ากิจกรรม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของนักท่องเท่ียว  4. การแปลความหมาย (Interpretation) หมายถึง การคิดแบบต่างๆ เพ่ือสื่อ
ความหมาย และตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเท่ียว ในแต่ละสถานการณ์  5. การตอบสนอง 
(Response) คือ การตดัสินใจกระท ากิจกรรมตามท่ีตนได้ตดัสินใจ เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายท่ีต้องการ 6.ผลลพัธ์ท่ี
ตามมา (Consequence) คือ ผลจากการกระท าท่ีคาดหมายไว้หรืออาจตรงกันข้ามกับความคาดหวังไว้                        
7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวงั คือ ความรู้สึกท่ีเกิดขึน้เมื่อสิ่งท่ีกระท าลงไปไม่บรรลุเป้าหมายตามท่ีต้องการ หรือ
อาจจะยกเลิกความต้องการไปได้ อาจจะต้องเกิดความผิดหวงัเพราะเกิดความกงัวลด้านความปลอดภยั และอาจ
ล้มเลิกความตัง้ใจในการเดินทาง หรืออาจเปลี่ยนเส้นทางอ่ืนท่ีปลอดภยักวา่หรือดีกวา่ 

รูปแบบพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 
   Perreault &Dorden (1979) ได้เสนอรูปแบบพฤติกรรมนักท่องเท่ียวออกเป็น  4 รูปแบบ ได้แก่               
1. นักท่องเท่ียวแบบประหยดั (Budget Travelers) โดยทั่วไปแล้วนักท่องเท่ียวประเภทนีที้รายได้ปานกลาง แต่
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แสวงหาการหยุดพักผ่อนหรือท่องเท่ียวท่ีใช้ค่าใช้จ่ายต ่า  2. นักท่องเท่ียวชอบผจญภัย (Adventurous 
Travelers) เป็นนกัท่องเท่ียวท่ีมีการศกึษาดีและมีรายได้ปานกลางถึงสงู มีความช่ืนชอบในกิจกรรมระหว่างการ
หยุดพักผ่อนหรือการท่องเท่ียวแบบผจญภัย  3. นักท่องเท่ียวประเภทเดินทางระหว่างวันหยุด (Vacationers 
Travelers) เป็นนกัท่องเท่ียวกลุ่มเล็กๆ ซึง่มกัใช้เวลาในการคิดเก่ียวกบัการท่องเท่ียว การเดินทางในครัง้ต่อไปว่า
จะไปท่ีไหน อย่างไร นักท่องเท่ียวกลุ่มนีค้่อนข้างมีความกระตือรือร้นแต่มีรายได้ค่อนข้างน้อย  4. นักท่องเท่ียว
แบบชอบเดินทางโดยใช้ระยะเวลาเดินทางยาวนาน (Moderates Travelers) เป็นนักท่องเท่ียวท่ีมีใจรักการ
ท่องเท่ียวเดินทางอย่างมากและไม่สนใจการท่องเท่ียวในระหว่างวนัหยุดสุดสปัดาห์หรือการใช้เวลากบัการเล่น
กีฬา แตจ่ะชอบการเดินทางท่ีใช้ระยะเวลานานมากกวา่ 

พฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวในการตัดสินใจท่องเที่ยว  
บุญเลิศ จิตตัง้วฒันา (2548) กล่าวว่า พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียวหมายถึง 

ปฏิกิริยาของนกัท่องเท่ียวท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบัการได้รับหรือการใช้บริการทางการท่องเท่ียว รวมทัง้กระบวนการ
ตา่งๆในการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว ซึง่พอจะสรุปถึงพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในการตดัสินใจท่องเท่ียวว่ามี
ขัน้ตอนส าคญัอยู่  9 ขัน้ตอนดงัต่อไปนีค้ือ ขัน้ท่ี 1 การสง่เสริมตลาดทางการท่องเท่ียว (Tourism Promotion) ขัน้
ท่ี 2 ความต้องการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียว (Need)  ขัน้ท่ี 3 สิ่งจูงใจส าหรับนกัท่องเท่ียว(Motivation) เป็นแรง
กระตุ้นท าให้เกิดการท่องเท่ียวซึ่งมีอยู่ปัจจัย 2 ประการดังนี  ้Push Fact or เป็นแรงผลักดันให้เกิดความอยาก
ท่องเท่ียวและ Pull Factor เป็นแรงดงึดูดใจให้ไปชมแหล่งท่องเท่ียวนัน้ๆ  ขัน้ท่ี 4 การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว 
(Decision Making) เป็นแรงกระตุ้นจากสิ่งจงูใจ จะท าให้เกิดภาพลกัษณ์ทางการท่องเท่ียว (Tourist Image) ของ
แต่ละท้องถ่ินขึน้เพ่ือประกอบการตดัสินใจว่าจะไปท่องเท่ียวท่ีไหนดีท่ีสุดโดยค านึงถึงความประหยัด ปลอดภัย
สะดวกสบายและความอภิรมย์มากท่ีสุดเป็นเกณฑ์  ขัน้ท่ี 5 การวางแผนค่าใช้จ่ายการท่องเท่ียว (Planning for 
Expenditure) คือ การเตรียมวางแผนค่าใช้จ่ายทางการท่องเท่ียวในการท่องเท่ียวสถานท่ีนัน้ๆ ขัน้ท่ี 6 การ
เตรียมการเดินทาง (Travel Preparation) คือ การเตรียมตวัในเร่ืองของการจองตัว๋พาหนะ รายการท่องเท่ียวการ
ยืนยันการเดินทาง เช่น หนังสือเดินทาง วีซ่านักท่องเท่ียว  ขัน้ท่ี 7 การเดินทางท่องเท่ียว (Travel) เป็นการออก
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง  ขัน้ท่ี 8 ประสบการณ์นกัท่องเท่ียว (Experience) ความทรงจ า
ของนกัท่องเท่ียวท่ีเกิดจากการเดินทางท่องเท่ียวตามแหลง่ท่องเท่ียวตา่ง เช่น สภาพแวดล้อม ผู้คน การบริการ สิ่ง
อ านวยความสะดวก กิจกรรมการท่องเท่ียว ซึง่สง่ผลให้เกิดประสบการณ์การท่องเท่ียวแก่นกัท่องเท่ียว 2 ลกัษณะ
คือ 1) มีความพงึพอใจ 2) ไมม่ีความพงึพอใจ  ขัน้ท่ี 9 ทศันคติของนกัท่องเท่ียว (Attitude) เกิดจากประสบการณ์
การท่องเท่ียวแล้วก็จะเกิดทัศนคติต่อการท่องเท่ียวท่ีได้รับความพึงพอใจ ท่ีมีทัศนคติท่ีดีต่อการท่องเท่ียว การ
กลบัมาท่องเท่ียวอีกครัง้ หรือบอกเลา่ให้บคุคลอื่นมาท่องเท่ียว   

แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยว 
สุวิมล แม้นจริง (2550) ได้กล่าวถึง ส่งเสริมทางการตลาด (Promotion Mix) คือ เป็นการส่งเสริม

การตลาดให้ประสบผลส าเร็จได้ต้องอาศยัการสื่อสารที่ชดัเจนไปยงักลุ่มผู้ บริโภคเป้าหมายโดยการแบ่งส่วนการ
สง่เสริมการตลาดดงันี ้ 

 1. การโฆษณาใช้การสื่อสารมวลชนเพ่ือหวงัผลตลาดในวงกว้าง 
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 2. การขายโดยบุคคล เป็นการขายโดยใช้พนักงานขายจัดเป็นรูปแบบการปฏิบัติตัวต่อตัว
ระหว่างกิจการกบัผู้บริโภค โดยมุง่หวงัคาสัง่ซือ้ด้วยรูปแบบการขายท่ีแตกต่างกนัการขายโดยใช้พนกังานขายนัน้
หวงัผลลพัธ์ เพ่ือเพ่ิมยอดขายเพ่ือสร้างสมัพนัธ์ภาพระยะยาวกบัผู้บริโภค 

 3. การประชาสัมพันธ์ เป็นการพัฒนาการสื่อสารถึงผู้ บริโภคในเชิงบวกเพ่ือสร้างจุดสนใจ
น าไปสูก่ารประสบผลส าเร็จของธุรกิจ 

 4. การส่งเสริมการขาย เป็นการสร้างจุดขายในระยะสัน้ๆ เพ่ือเพ่ิมยอดขายเช่นการให้คูปอง
แลกซือ้แทนเงิน การสะสมแต้มการลดราคาการแจกสินค้า ตวัอย่าง ของแถมบรรจุภณัฑ์ส่วนเกินของขวญัของ
ช าร่วยการคืนเงินการบริจาคเพ่ือการกศุลการแข่งขนั และการชิงโชคการสาธิตการใช้สินค้า 

 5. การตลาดทางตรง เป็นการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังผู้บริโภคโดยท่ีองค์กรได้รับอนุญาตจาก
ผู้บริโภคแล้วเช่นการส่งข้อมูลการลดราคาสินค้าประจ าเดือน หรือเทศกาลไปยังผู้บริโภคเพ่ือสร้างความสนใจท่ี
อยากซือ้สินค้ามากขึน้ หรือการส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตเพ่ือขายสินค้าออนไล น์การสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย กลยุทธ์ในการสื่อสารซึง่เช่ือว่าจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมีความเหมาะสมกบัตราสินค้าสร้างคณุค่า
แก่ผลิตภณัฑ์ และช่วยสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่องค์กรเช่นบริษัทไนกีท่ี้บอกวา่ “Just do it” เม่ือผู้บริโภคเห็นจะนึก
ถงึแบรนด์ของไนกีโ้ดยทนัที  

ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 
 ณัฏฐพันธ์  เขจรนันท์ (2551) ได้อธิบายถึง กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยส่วนประกอบ
ส าคญั ดงันี ้

1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environment Analysis) คือ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร
นัน้เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์คือ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร
หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบจากปัจจยัตา่งๆต่อการท างานขององค์กรสอดคล้องกบั (สมคิด บาง
โม,2552) ท่ีกลา่ววา่ การวิเคราะห์SWOT Analysisเป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพ่ือให้ผู้บริหารรู้จุด
แข็ง จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับ (ตาบทิพย์  ไกรพรศกัด์ิ, 2551) ได้กล่าวถึง การ
วิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities and Threats) ท่ีอาจจะเกิดขึน้เก่ียวข้องหรือมีอิทธิพล
ตอ่การก าหนดกลยทุธ์การตลาดรายละเอียดของการวิเคราะห์ SWOT มีดงันี ้

 1) จุดแข็ง (Strengths) คือ ทรัพยากรท่ีองค์กรได้พัฒนาเป็นขีดความสามารถและ
กระบวนการซึง่น ามาใช้และพฒันาไปสูค่วามได้เปรียบในการแข่งขนั 

 -   มีประสบการณ์ ความช านาญ 
 -   ความเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดีจึงสามารถผลิต

สินค้าให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคได้ 
  2) จุดอ่อน (Weakness) คือ ทรัพยากรและความสามารถท่ียงัขาดหรือไม่เพียงพอซึ่ง

เป็นอปุสรรคตอ่องค์กรท่ีพฒันาความได้เปรียบในการแข่งขนั 
 -   ขาดประสบการณ์ ขาดความช านาญ 
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 -   ขาดความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างมาก 
 -   ตราผลิตภณัฑ์ไมเ่ป็นท่ีคุ้นหู 

 3) โอกาส (Opportunities) คือ เป็นข้อได้เปรียบซึง่วิเคราะห์จากสิ่งแวดล้อมภายนอก
ท่ีองค์กรอาจแสวงหาโอกาสจากสิ่งแวดล้อมด้านใดด้านหนึ่งมาก าหนดกลยุทธ์การตลาด ท่ีเหมาะสมกับ
สิ่งแวดล้อมนัน้ สิ่งแวดล้อมภายนอกประกอบไปด้วยภาวการณ์แข่งขัน ตลาดลกูค้าประชากรศาสตร์เศรษฐกิจ 
สงัคม 

  4) ข้อจ ากัด (Threats) คือ แนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเป็นลบหรือท่ีจะคกุคามบัน่ทอนการด าเนินงาน 

    -   การบริการยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัหรือยอมรับในหมูผู่้บริโภค 
 -   ก าลงัเงินและอ านาจในทางการซือ้  

ทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis) 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Environment) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

องค์กรนั น้ จะมุ่ ง เน้น วิ เคราะห์ ด้านโอกาส  (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ซึ่ งการวิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอกต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 กลุ่มดงันี ้กลุม่ท่ี 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
มหาภาค (Macro Environment) คือ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป  เป็นการสิ เคราะห์
สภาพแวดล้อมท่ีไม่ส่งกระทบโดยตรงต่อธุรกิจในทันทีทันใด แต่เป็ นการส่งผลกระทบต่อธุรกิจทางอ้อม ซึ่ง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย 4 ด้าน ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสังคม (Social) ด้านการเมือง 
(Political) ด้านเทคโนโลยี (Technology) โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ PEST Analysis ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
Figure 1   PEST Analysis, Kotler, Phillip 

สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยภายนอกในระดบักว้างและมีผลกระทบโดยอ้อมต่อการปฏิบัติการ
ขององค์กรทัง้ภาคเอกชนและภาครัฐบาลประกอบด้วย 

- ปัจจัยด้านการเมืองและกฎหมาย  (Political and Legal Factors) เช่น  นโยบายและ
เสถียรภาพของรัฐบาลการแก้ไขกฎหมายและการปรับปรุงระเบียบต่างๆท่ีมีผลต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการทางการ
บริหารเป็นต้น 

 - ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factors) เช่นอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบีย้อัตราภาษีและ
อตัราการวา่งงานเป็นต้น 

PEST

ดา้นเศรษฐกิจ 
(Economic) 

ดา้นสงัคม 
(Social)

ดา้นการเมือง 
(Political) 

ดา้นเทคโนโลยี 
(Technology) 
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 - ปัจจัยด้านสงัคมวฒันธรรม (Socio-Cultural Factors) เช่นโครงสร้างทางเพศและอายุระดบั
การศกึษาคา่นิยมความเช่ือขนบธรรมเนียมและประเพณีตลอดจนพฤติกรรมการบริโภคอปุโภคเป็นต้น 

 - ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factors) เช่นการผลิตคิดค้นทางเทคโนโลยีต่างๆ
เคร่ืองจกัรกลอตุสาหกรรมเคร่ืองจกัรสมองกลและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นต้น 

ทฤษฎีเก่ียวกบัวิเคราะห์สภาวะการแข่งขนัอตุสาหกรรม (Five Forces Model) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว หรือเรียกว่าการ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการแข่งขัน (Competitive Environment) โดยใช้เคร่ืองมือวิเคราะห์ Five 
Force Model ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 Five Force Model, Kotler, Phillip 

ในการวิเคราะห์ Five Force Model เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ 
(Porter, 2008) ดงัตอ่ไปนี ้

 1. แรงผลัดดันจากคู่แข่งขัน ท่ี เข้ามาใหม่ในตลาด (The Threat of new Entrants to the 
Market) คูแ่ข่งขนัใหมใ่นอตุสาหกรรมจะเป็นอปุสรรคทางการแข่งขนัส าหรับธุรกิจเดิม การเพ่ิมขึน้ของสมรรถภาพ 
และศกัยภาพท่ีจะแย่งส่วนครองตลาดของคู่แข่งขันเดิม คู่แข่งขันใหม่จะท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรมากขึน้ เช่น 
งบประมาณการโฆษณาและการวิจยัซึง่ในอดีตอาจจะไม่จ าเป็นท่ีต้องใช้ เพ่ือลดอปุสรรคในการแข่งขนัผู้บริหาร
จ าเป็นจะต้องแก้ปัญหาท่ีเป็นอปุสรรค แก้ปัญหาการเข้ามาของอตุสาหกรรมใหม ่ 

 2. อ านาจการต่อรองของผู้ ขายปัจจัยการผลิต  (The bargaining power of the firm’s 
suppliers) วิธีซึ่งผู้ ชายปัจจยัการผลิตจะมีผลกระทบต่อศกัยภาพด้านก าไรของอุตสาหกรรม ท าให้ราคาปัจจัย
การผลิตและราคาสินค้าสงูขึน้ หรือลดคณุภาพสินค้า และลดบริการ ลกัษณะกลุม่ผู้ขายปัจจยัการผลิต 

 3. อ านาจการต่อรองของผู้ ซื อ้  (The Bargaining Power of Buyers) ผู้ ซื อ้ผลิตภัณฑ์ของ
อุตสาหกรรมจะสร้างอ านาจต่อรองด้านราคา หรือต้องการคุณภาพท่ีดีขึน้ส าหรับราคาเดิม ปัจจัยต่อไปนีจ้ะ
น าไปสูอ่ านาจการซือ้ท่ีดีขึน้  

 4.  อุ ป ส ร รค จ าก ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ท่ี ท ด แท น กั น ไ ด้  (The Threat of Substitute Products) 
ความสามารถในการหาผลิตภัณฑ์ท่ีทดแทนกนั จะท าให้ข้อจ ากัดด้านราคาของผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเมื่อ
ราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่สงู อาจจะเปลี่ยนแปลงไปใช้สินค้าทดแทนกนัได้นัน้ ธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีทดแทนกนั
ได้ต้องพยายามสร้างความแตกต่างทางการแข่งขันทางเลือกก็คือธุรกิจท่ีต้องการเพ่ิมต้นทุนของผู้ ซือ้ของการ
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เปลี่ยนระหว่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทคู่แข่งขัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ท่ีทดแทนกันได้เราจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิด 
ประกอบด้วยลกัษณะการพฒันาการปรับปรุงผลิตภณัฑ์ในรูปของการบริหารและลดราคาลง 

 5. การเพ่ิมขึน้ของการแข่งขันท่ีรุนแรงขึน้ (The Intensity of Rivalry among Competitors) 
อตุสาหกรรมจ านวนมากในระบบเศรษฐกิจเสรีมีระดบัการแข่งขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ การแข่งขนันีโ้ดยทัว่ไปสามารถ
เพ่ิมการแข่งขนัด้านราคา ความแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์และนวตักรรมด้านผลิตภัณฑ์ ผู้บริหารจะต้องระลึกว่า
ธุรกิจในรูปแบบของการแข่งขนัเหลนี่ไ้มส่ามารถแยกจากกนัได้ การแข่งขนัท่ีรุนแรงเหลา่นีท้ าให้เกิดผลกระทบ 

สมมตฐิานของงานวิจัย 
1. พฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวสง่ผลตอ่การเดินทางมาท่องเท่ียว อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 
2. ปัจจยัทางการตลาดสง่ผลตอ่การตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือท าการศกึษาเร่ือง การส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว 

อ าเภอคุระบุรี จังหวดัพงังา โดยวิธีวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือการส ารวจ
ความคิดเห็นโดยการใช้แบบสอบถามในการเก็บรวมรวมข้อมลูในการวิจยั และการวิจยัเชิงคณุภาพ(Qualitative 
Research) เพ่ือการส ารวจความคิดเห็นโดยการใช้แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในการการเก็บรวมรวมข้อมลู
ในการวิจยั โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาพฤติกรรม และปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การตดัสินใจของนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย
และชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา หลงัจากนัน้ได้มีการน าผลจากการการเก็บ
ข้อมลูจากแบบสอบถาม  ซึง่การวิจยันีไ้ด้ทดสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity Test) โดยการขอ
ความร่วมมือจากผู้ทรงคณุวฒิุท่ีมีความรู้ความเข้าใจในประเด็นของหัวข้อการวิจัยดงักล่าวได้ตรวจสอบและให้
ความคิดเห็นในความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบสอบถาม ท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั โดยความคิดเห็น
ของผู้ ทรงคุณวุฒิได้น ามาพิจารณาในการปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถามมีความถูกต้องเหมาะสมและมีการ
ทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability Test)  กับกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นทัศนะของนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ จ านวน 40 คน  ได้กรอกแบบสอบถามท่ีแจกให้ และน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์หาความ
น่าเช่ือถือด้วยวิธีของ ครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha) ซึ่งได้ค่าระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.940  ซึ่ง
ผู้ วิจยัได้ก าหนดประชากรท่ีอยู่  ในการศกึษาเชิงปริมาณ (Quantitative Data Analysis) โดยได้มีการก าหนดกลุ่ม
นกัท่องเท่ียวชาวไทยและชาวตา่งประเทศท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา  

1. ข้อมูลผู้ วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือได้ว่าผ่านเกณฑ์ตามท่ีเง่ือนไข
ก าหนด คือ จ านวนของกลุ่มตวัอย่างไม่น้อยกวา่ 399 ตวัอย่างตารางท่ี 1 นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียว 
อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 
ตารางที่ 1  ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง   

ประชากรท่ี 1   กลุม่ตวัอย่าง Number 
นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวใน อ าเภอคุระบุรี 
จงัหวดัพงังา 

1) นกัท่องเท่ียวชาวไทย 
2) นกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติ 

125 
275 

รวม 400 
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2. ผู้ประกอบการธุรกิจ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมการตลาดการท่องเทียว อ าเภอครุะบุรี  จงัหวดั
พงังา เพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการส่งเสริมการตลาด ของแหล่งท่องเท่ียว อ าเภอครุะบุรี จงัหวดัพงังา โดยใช้การ
สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึง่เป็นการสมัภาษณ์แบบเชิงลกึ (In-depth Interview) ซึง่มี
การก าหนดค าถามในการสมัภาษณ์ไว้ล่วงหน้า และได้ท าการสุ่มตวัอย่างการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย หรือการ
เลือกแบบจ าเพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยก าหนดกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 20 คนจากบริษัทน าเท่ียวใน
อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา  

3. หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมการตลาดการท่องเท่ียว อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา เพ่ือ
ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว อ าเภอคุระบุรี  จังหวดัพังงา โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งมีการก าหนด
ค าถามในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า และได้ท าการสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ
หน่วยงานภาครัฐระดบัต าบล จ านวน 8 คน 

สรุปผลการศึกษา 
การสรุปผลจะสรุปผลใน 3 ลกัษณะ คือ การน าเสนอข้อมลูเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  การ

น าเสนอข้อมลูเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) และการน าเสนอข้อมลูเชิงคณุภาพ (Qualitative Method) 
 1  ข้อมูลเชิงพรรณนาจะเป็นการอธิบายถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ 55.7 มีอายุอยู่ระหว่าง 26–35 ปี คิดเป็นร้อยละ 26.6  ส่วนมากเป็นผู้มีสถานภาพโสด ร้อย
ละ 70.6 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ  30.8  ประกอบอาชีพอยู่ในองค์กร NGO คิดเป็นร้อยละ 
36.3 มีรายได้เฉลี่ยท่ีระดบั 15,001-20,000 บาท บาทตอ่ปี  คิดเป็นร้อยละ  65.4  

2 ข้อมูลเชิงอนุมานจะเป็นการอธิบายถึงผลจากการทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1 พฤติกรรมด้าน
ความต้องการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวสง่ผลตอ่การเดินทางมาท่องเท่ียว อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา  

จากค าถาม ท่านทราบข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัการท่องเท่ียวจากแหลง่ใด พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคญักบั ค าแนะน าจากเพ่ือน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 35.7 รองลงมา คือ การประชาสมัพนัธ์ของ (ททท.) คิด
เป็นร้อยละ 21.1 และล าดบัสดุท้ายพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัน้อยท่ีสดุ คือ  หนงัสือพิมพ์ คิดเป็น
ร้อยละ 1.22          

จากค าถาม สิ่งท่ีท่านประทบัใจในการเดินทางมาท่องเท่ียว อ าเภอครุะบุรี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคัญกับ ทัศนียภาพในการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมา คือ  ความหลากหลายของ
ทรัพยากรธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 22.06 และล าดบัสดุท้ายพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัน้อยท่ีสดุ 
คือ เส้นทางคมนาคมสะดวก คิดเป็นร้อยละ 1.69 

จากค าถาม ท่านคิดว่าจะกลบัมาท่องเท่ียว อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังาอีกครัง้หรือไม่  พบวา่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบั กลบัมาแน่นอน คิดเป็นร้อย 90.1 

จากค าถาม สาเหตท่ีุท าให้ท่านตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอครุะบรีุ พบวา่ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความส าคญักบั เป็นช่วงวนัหยดุเทศกาล/วนัหยดุยาว คิดเป็นร้อยละ 52.7  รองลงมา คือ เป็นอ าเภอท่ีมีแหลง่
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ท่องเท่ียวทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความหลาย คิดเป็นร้อยละ 26.9 และล าดบัสดุท้ายพบวา่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญัน้อยท่ีสดุ คือ อยากมาพกัผ่อนกบัเพ่ือน คูรั่ก ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 5.3 

จากค าถาม กิจกรรมทางการท่องเท่ียวใดบ้าง ท่ีท าให้ท่านตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียว พบวา่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้ความส าคญักบั การด าน า้ คิดเป็นร้อยละ 30.4 รองลงมา คือ การเดินส ารวจธรรมชาติ คิดเป็น
ร้อยละ 22.7 และล าดบัสดุท้ายพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญัน้อยท่ีสดุ คือ งานประเพณี คิดเป็นร้อย
ละ 7.9 

ส าหรับวิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ได้มีการน าเสนอข้อมลูเป็นการน าเสนอข้อมลูสถิติเชิงอนมุาน 
(Inferential Statistics) เป็นการน าเสนอด้วยการการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 
Analysis)  

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัด้านการตลาดสง่ผลตอ่การตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา  

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเดนิทาง
ท่องเที่ยวใน อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

Regression 
coefficient 

ค่า 
t 

Sig. 
(P-Value) 

Ranking 

B Beta 
1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว 
(Product) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียวใน อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 

.433 .487 7.872 0.000*** 2 

2. ปั จจัย ด้ าน ราคาผลิ ตภัณ ฑ์ ทางการ
ท่องเท่ียว (Price)ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอคุระบุรี จังหวัด
พงังา 

.678 .613 9.763 0.000*** 1 

Adjust R² =  .287  Standard Error  = .62773 ,   F= 56.018 ,  F Significance = 0.000 ,  N=  400,  P-
value ≤  0.05*, 0.01**, 0.001*** 

 
ผลการวิเคราะห์พบวา่ ปัจจยัด้านราคาผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว (Price) (Beta = ร้อยละ 

61.3) และปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว (Product) (Beta = ร้อยละ 48.7) สง่ผลตอ่การตดัสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังาอย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05  
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Table 3 ผลการวิเคราะห์สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดสง่ผลตอ่การตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียวใน
อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา  
ปัจจัย ท่ีส่ งผลต่อการตัดสิน ใจ เดินทาง
ท่องเท่ียวใน อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 

Regression 
coefficient 

คา่ 
t 

  Sig. 
(P-Value) 

ล าดบั
ส าคญั 

B Beta 
1. ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียว (การโฆษณา)ท่ีส่งผลต่อการ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอคุระบุรี 
จงัหวดัพงังา  

.538 .522 8.359 0.000*** 1 

2. ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียว (การประชาสมัพนัธ์)ท่ีสง่ผลตอ่การ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอคุระบุรี 
จงัหวดัพงังา  

.312 .323 9.798 0.000*** 3 

3. ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียว (การส่งเสริมการขาย)ท่ีส่งผลต่อ
การตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอคุ
ระบรีุ จงัหวดัพงังา  

.394 .433 9.501 0.000*** 2 

4. ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียว (การขายโดยบคุคล)ท่ีส่งผลตอ่การ
ตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอคุระบุรี 
จงัหวดัพงังา  

.123 .189 8.850 0.000*** 4 

Adjust R² =  .319  Standard Error  =.63283 ,   F= 43.646 ,  F Significance = 0.000 ,   N=  400,  P-
value ≤  0.05*, 0.01**, 0.001*** 

 
ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัจจยัด้านด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว (การโฆษณา) (Beta = ร้อย

ละ 52.2)  ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว (การส่งเสริมการขาย)  (Beta = ร้อยละ 43.3)
ปัจจยัด้านด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว (การประชาสมัพนัธ์) (Beta = ร้อยละ 32.3) และ ปัจจยัด้าน
ด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว (การขายโดยบุคคล) (Beta = ร้อยละ 18.9) ส่งผลต่อการตัดสินใจ
เดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 

จากการศกึษาพฤติกรรมด้านความต้องการของนกัท่องเท่ียว ตามสมมติฐานข้อท่ี 1 สามารถสรุปได้ว่า 
นกัท่องเท่ียวมีความต้องการท่องเท่ียวจาก ค าแนะน าจากเพ่ือน/ญาติ คิดเป็นร้อยละ 35.7 ซึง่เมื่อได้มาท่องเท่ียว
แล้วนกัท่องเท่ียวมีความประทบัใจในทศันียภาพในการท่องเท่ียว คิดเป็นร้อยละ 27.8 เมื่อสอบถามนกัท่องเท่ียว
ถึงความต้องการมาท่องเท่ียวท่ีครุะบุรี จังหัดพังงา ซึ่งนักท่องเท่ียวมีความต้องการกลบัมาท่องเท่ียวอีกแน่นอน 
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คิดเป็นร้อย 90.1 และนกัท่องเท่ียวต้องการมาท่องเท่ียวในช่วงท่ีเป็นวนัหยุดเทศกาล/วนัหยุดยาว คิดเป็นร้อยละ 
52.7  และนกัท่องเท่ียวมีความต้องการท่องเท่ียวในรูปแบบการด าน า้ คิดเป็นร้อยละ 30.4 ตามสมมติฐานข้อท่ี 2 
พบว่า ปัจจัยด้านราคาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว (Price) (Beta = ร้อยละ 61.3) มีผลต่อการตัดสินใจมา
ท่องเท่ียวครุะบุรี จงัหวดัพงังาของนกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุ และปัจจยัทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดการ
ท่องเท่ียว (การโฆษณา) (Beta = ร้อยละ 52.2) มีผลตอ่การตดัสินท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวสงูสดุ 

การน าเสนอข้อมูลเชงิคุณภาพ (Qualitative Method) 
การสมัภาษณ์โดยสรุปของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ และกลุ่มหน่วยงานภาครัฐท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ

การสง่เสริมการตลาดการท่องเทียว อ าเภอครุะบุรี จงัหวดัพงังา พบว่า ในทศันะของผู้ให้บริการธุรกิจน าเท่ียว ได้
กล่าวว่าคุระบุรีเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกัของจงัหวดัพงังา ประกอบไปด้วยหมู่เกาะ ชายหาด น า้ตก และป่าไม้ท่ีมี
ความหลากหลายและสวยงาม ในการให้บริการมีความส าคญัมากท่ีจะต้องจดัโปรแกรมให้มีความหลากหลาย
และสามารถท่องเท่ียวได้ครอบคลุมในแต่ละพืน้ท่ี แต่ด้วยปัญหาท่ีไม่ค่อยเอือ้อ านวยในการเดินทาง เพราะไม่มี
สนามบินบินตรงมาท่ีคุระบุรี จึงจ าเป็นอย่างย่ิงต้องมีการส่งรถของบริษัทไปรับหรือว่าจ้างรถจากสนามบิน
นานาชาติภูเก็ตมายังครุะบุรี และด้วยสาเหตุนีจ้ึงท าให้ครุะบุรีเป็นพืน้ท่ีท่องเท่ียวทางเลือกรองจากจงัหวดัภูเก็ต 
แหล่งท่องเท่ียวส าคัญจะถูกเลือกให้มาน าเท่ียวเป็นโปรแกรมแรกๆ เมื่อมีการเดินทางมาท่องเท่ียวท่ีคุระบุรี 
นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่ท่ีใช้บริการบริษัทน าเท่ียวสว่นเป็นชาวต่างชาติ สว่นคนไทยจะเลือกเพียงบริการทรานเฟอร์ 
เรือน าเท่ียวเพ่ือการด าน า้ และโรงแรม ส่วนใหญ่จะโทรมาจองหรือซือ้ ณ สถานจดัการ หรือ ผ่านอินเตอร์เน็ต ใน
ด้านทศันะของหน่วยงานภาครัฐ ได้กล่าวว่า การคมนาคมขนส่งเดินทางจากสนามบินนานาชาติจังหวดัภูเก็ตมี
ความสะดวกสบาย ด้านการให้บริการความปลอดภัยค่อนข้างสูงโดยการอ านวยความสะดวกจากต ารวจ และ
ต ารวจท่องเท่ียว อีกทัง้การบ ารุงพืน้ท่ีท่องเท่ียวโดยองค์การบริหารสว่นต าบลแตล่ะพืน้ท่ี อีกทัง้ได้รับความร่วมมือ
จากภาคเอกชนท่ีร่วมกันท า CSR จึงส่งผลให้คุระบุรีมีความน่าท่องเท่ียวและสะอาด แต่ด้วยในช่วงฤดูกาล
ท่องเท่ียวจะมีนักท่องเท่ียวเข้ามาท่องเท่ียวยงัแหล่งท่องเท่ียวอย่างหมู่เกาะสิมิลนั หมู่เกาะสุรินทร์ และสถานท่ี
อื่นๆ จึงส่งผลให้มีนักท่องเท่ียวจ านวนมากท าให้การบริการเร่ืองความสะอาดและการบริการสาธารณะอื่นๆ 
คอ่นข้างล่าช้าแต่ไม่ใช่อปุสรรคในการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวได้ อนึ่งในด้านการประชาสมัพันธ์การท่องเท่ียว 
คุระบุรีได้รับการประชาสัมพันธ์จาก ททท. จังหวัดอยู่แล้ว ทางหน่วยงานภาครัฐพืน้ท่ีได้ท าป้ายบริการ
นกัท่องเท่ียวเพ่ิมเติมขึน้มา เช่น ป้ายบอกทาง ป้ายข้อห้าม และอื่น เป็นต้น 

จากการศึกษาทัง้ 2 ส่วน เพ่ือศึกษาตามวตัถุประสงค์และตอบสมมติฐานข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2  โดยน า
ผลการศึกษามาเพ่ือเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียวส าหรับ อ าเภอคุระบุรี จังหวดัพังงา 
ตามวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 3 พบวา่ องค์กรภาครัฐ และเอกชนควรสง่เสริมการรับรู้และประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวให้
มากขึน้ โดยก าหนดให้ราคาของผลิตภัณฑ์มีความยุติธรรมและกระตุ้นให้นักท่องเท่ียวเกิดความสนใจมากขึน้ 
และในด้านประชาสมัพันธ์หน่วยงานภาครัฐ (ททท.) ควรให้การส่งเสริมการตลาดโดยการโฆษณาเพ่ือเป็นการ
สร้างการรับรู้และตอกย า้ความน่าสนใจของคุระบุรีทัง้ในฤดกูารท่องเท่ียวและนอกฤดกูารท่องเท่ียว และในด้าน
องค์การเอกชนควรส่งเสริมการการตลาดการท่องเท่ียว โดยการโฆษณา การประชาสมัพันธ์ ผ่านเว็บไซด์และ
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ช่องทางอ่ืนๆ เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้รู้จกัครุะบรีุอย่างแพร่หลาย ซึง่ผลของการศกึษาทัง้สองสว่นเป็นการเสนอแนะ
แนวทางการสง่เสริมการท่องเท่ียว อ.ครุะบรีุ จงัหวดัพงังาได้เป็นอย่างดี 

 

การอภปิรายผล 
จากข้อมูลท่ีกล่าวมาแสดงให้เห็นว่าปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอคุระบุรี 

จงัหวดัพงังา โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย พบว่า ปัจจยัด้านราคาผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียว (Price) และ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว (Product) ส่งผลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอคุระบุรี 
จังหวัดพังงาอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 และในด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริม
การตลาดการท่องเท่ียว (การโฆษณา)  ปัจจยัด้านด้านการสง่เสริมการตลาดการท่องเท่ียว (การสง่เสริมการขาย)  
ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว (การประชาสัมพันธ์)  และ ปัจจัยด้านด้านการส่งเสริม
การตลาดการท่องเท่ียว (การขายโดยบุคคล) ส่งผลต่อการตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน อ าเภอคุระบุรี จังหวดั
พงังา อย่างมีนยัส าคญัท่ี 0.05 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ ซึง่สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์โดยสรุป พบว่า ครุะบุรี 
จังหวัดพังงา เป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามมีความหลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะ 
ชายหาด น า้ตก และอทุยานแห่งชาติ จึงส่งผลให้นกัท่องเท่ียวให้ความสนใจเป็นอย่างย่ิง ในด้านความปลอดภัย
ได้รับความสะดวกสบายในการท่องเท่ียวจากต ารวจในพืน้ท่ี และต ารวจท่องเท่ียว ในด้านการคมนาคมค่อนข้าง
ไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าท่ีควรเน่ืองจากครุะบุรี จงัหวดัพงังาไมม่ีสนามบินประจ าจงัหวดัต้องวา่จ้างรถจาก
คุระบุรีไปรับรับนักท่องเท่ียวหรือว่าจ้างรถจากสนามบินภูเก็ต จึงส่งผลให้คุระบุรีเป็นเมืองท่องเทียวรองจาก
จังหวดัภูเก็ต ในด้านการบ ารุงพืน้ท่ีท่องเท่ียวก็ได้รับความมือจากหน่วยงานภาครัฐพืน้ท่ีและการท า CSR ของ
หน่วยงานภาคเอกชนอื่นๆ ในด้านการประชาสัมพันธ์ส่วนใหญ่นักท่องเท่ียวจะจองล่วงหน้าจากอินเตอร์เน็ต 
นักท่องเท่ียวท่ีรับบริการจากบริษัทน าเท่ียวส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ ส่วนชาวไทยจะใช้บริการอื่นๆ เช่น การ
ท่องเท่ียวหมู่กับเดินทางข้ามเกาะ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับการศกึษาของ Wang and Jian Ping (2004) ศกึษา
เร่ือง “Community-based Ecotourism Development in Northern Thailand” เป็นการศึกษาถึงกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชน ซึง่เป็นการท่องเท่ียวทางเลือกท่ีจะช่วยพฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน และช่วยอนุรักษ์
ชมุชนในประเทศท่ีก าลงัพฒันา โดยเฉพาะพืน้ท่ีชุมชนชนบทให้มีรายได้มากย่ิงขึน้ โดยให้คนในชุมชนมีสว่นร่วม
ในจดัการการท่องเท่ียวด้วยตนเอง ร่วมกนัวางแผน จดัโครงสร้างการด าเนินการท่องเท่ียว สร้างสรรค์กิจกรรมและ
ผลิตภณัฑ์ทางการท่องเท่ียวโดยคนในชุมชน ซึง่จะส่งผลให้ชมุชนเห็นคณุค่าของทรัพยากรที่มี และช่วยกนัรักษา
อนรัุกษ์ไว้ นอกจากนัน้การท่องเท่ียวรูปแบบดงักล่าวยงัท าให้นกัท่องเท่ียวท่ีเข้ามาได้มีปฏิสมัพนัธ์กบัคนในชุมชน
ในระดบัท่ีมากขึน้ จากการศกึษาในพืน้ท่ีภาคเหนือของไทย พบวา่ จงัหวดัท่ีได้รับความนิยมและก าลงัเติบโตมาก 
ได้แก่ จงัหวดัเชียงราย เชียงใหม ่และแมฮ่่องสอน และยงัสอดคล้องกบัการศกึษาของ  

Prentice & Anderson (2003) ศึกษาเร่ือง “Festival as creative destination” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ก าหนดรูปแบบของการท่องเท่ียวในมุมมองของผู้ ผลิตและการอ านวยความสะดวกทางการท่องเท่ียว เพ่ือการ
ประเมินประสิทธิภาพของการวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวโดยผ่านรูปแบบของการจัดเทศกาล 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดเทศกาลเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างปฏิสมัพันธ์ทางการท่องเท่ียว ท าให้เกิดการเรี ยนรู้
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วฒันธรรมผ่าน ศิลปวฒันธรรมและการแสดง และยงัเช่ือว่าการจดัเทศกาลเป็นส่วนหนึ่งท่ีสร้างแรงจงูใจทางการ
ท่องเท่ียว อีกทัง้ยงัเป็นการเปิดโอกาสให้แหล่งท่องเท่ียวท่ีเป็นจดุหมายปลายทางส่งเสริมการตลาดการท่องเท่ียว
ของตนเองและสถานท่ีเม่ือนกัท่องเท่ียวไปเย่ียมชม 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐและเอกชน 

1. ภาครัฐและเอกชนควรสง่เสริมการโฆษณา ประชาสมัพนัธ์ ราคาของโปแกรมการท่องเท่ียวท่ีมีความ
เป็นธรรมในทกุๆ ช่องทางเพ่ือตอกย า้การรับรู้แก่นกัท่องเท่ียวทัง้ในฤดกูารท่องเท่ียวและนอกฤดกูารท่องเท่ียว  

2. ภาครัฐควรอ านวยความสะดวกในการคมนาคมขนสง่ เพ่ือให้ครุะบรีุเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกั 
3. ภาคเอกชนควรอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเท่ียวในการวางแผนการท่องเท่ียวในแต่ละช่วงเวลา

เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวรู้สกึคุ้มคา่กบัมลูการซือ้ของนกัท่องเท่ียว 

ข้อเสนอแนะต่อนักท่องเที่ยว 
1. นกัท่องเท่ียวต้องเรียนรู้ความหลากหลายของสถานท่ีท่องเท่ียวในครุะบุรี เพ่ือให้เกิดความประทบัใจ

สงูสดุและคุ้มคา่ท่ีสดุในการท่องเท่ียว 

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ผู้ วิจยัควรศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้มา

เยือนครุะบรีุ จงัหวดัพงังา 
2. ควรท าการศึกษาเพ่ิมเติมในเร่ืองศักยภาพของแหล่งท่องเท่ียวและคุณภาพการให้บริการของ

ผู้ประกอบการธุรกิจน าเท่ียว ในอ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา เพ่ิมเติม เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาและปรับปรุง
การจัดการแหล่งท่องเท่ียว และโปรแกรมการท่องเท่ียว รวมทัง้การบริการให้กับบริษัททัวร์ต่างๆให้มีความ
เหมาะสมมากขึน้ และสามารถสร้าง ความพงึพอใจสงูสดุให้กบันกัท่องเท่ียวได้ดีย่ิงขึน้ 

 
กิตตกิรรมประกาศ 
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ข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และสถาบันการศกึษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ขอขอบคุณ
หน่วยงานและผู้ประกอบการผู้มีสว่นเก่ียวข้อง จงัหวดัพงังาทุกท่านท่ีไมไ่ด้กลา่วนาม ท่ีได้ให้ความร่วมมือท่ีดี และ
มีน า้ใจไมตรีแก่ผู้ วิจยัตลอดมาท้ายสดุนี ้ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุผู้ ท่ีเป็นแรงใจส าคญัท่ีคอยสนบัสนุนทัง้ก าลงั
ทรัพย์และก าลงัใจในการท าวิทยานิพนธ์ในครัง้นี ้คือ คณุพ่อ คณุแม ่อนัเป็นท่ีรักย่ิง  
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กลยุทธ์การตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพ, 
Marketing Strategies of Healthy Food for the Elderly in Bangkok 

 
เบญจวรรณ บวรกุลภา1* และ วิบลูย์ ชินบรูพา1 

BenjawanBowonkulpa1* and Vibool Chinburapa1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นี ้เพ่ือศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพ และ
พฤติกรรมและความคิดเห็นด้านการดแูลสขุภาพและอาหารเพ่ือสขุภาพของผู้สงูอายใุนเขตกรุงเทพมหานครเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจจากกลุ่มผู้สูงวยัเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง การสุ่มโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายในพืน้ท่ีเขต
กรุงเทพมหานคร การวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณา สรุปผลการวิเคราะห์ พบวา่ กลุม่ตวัอย่างมีจ านวนเพศชายและ
หญิงใกล้เคียงกนั มีอายุส่วนใหญ่ในช่วงระหว่าง 60-64ปี สถานภาพแต่งงานแล้ว  มีระดบัรายได้ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 
5,000 พฤติกรรมด้านสขุภาพ พบวา่ ผู้สงูอายมุีโรคประจ าตวั  เลือกรับประทานยา โดยมีความต้องการรับประทานยา
ในลกัษณะ เลือกรับประทานอาหารเป็นยา นอกจากนีปั้จจยัในการเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพ 3 ล าดบัแรก คือ 
อาหารท่ีไมเ่ป็นอนัตราย  สะอาด มีประโยชน์ทางโภชนาการ ตามล าดบั ด้านกลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาด พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ิมมูลค่าหรือในลกัษณะนวตักรรมทางอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุให้ความส าคัญกับ
รูปแบบการบริโภคบรรจุกระป๋องพร้อมทาน และผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ ให้ ความส าคญัด้านคณุค่าทางอาหารครบ 5 
หมู่ และมีราคาคุ้มค่ากับคณุค่าทางโภชนามีช่องทางจัดจ าหน่าย โดยร้านสะดวกซือ้ และการส่งเสริมการตลาด ใช้
พนกังานขายแนะน า โดยผู้ประกอบการควรน าแนวทางไปก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัตลาดอาหารเพ่ือสขุภาพของ
ผู้สงูอายเุขตกรุงเทพท่ีดีตอ่ไป 
 

 ABSTRACT 
This research aimed to study marketing mix strategies affecting healthy food consumption, behavior and opinions 

on health care and healthy food for the elderly in Bangkok.  This research was surveyed by 400  samples of the elderly in 
Bangkok.  The sampling was simple random sampling in Bangkok.  The analysis results were descriptive statistics.  The 
results of the analysis revealed that the sample was similar to male and female, aged between 60-64  years old, married, 
earned below and equal to 5 ,000  Baht.  The health behaviors found that the elderly had a congenital disorder, choose to 
take medicine with the need for medication by choosing to take food. In addition, the first three factors for choosing healthy 
food were to focus on the consumption of non-hazardous food, clean, nutrition respectively.  The marketing mix found that 
the products were transformed, value-added or innovative food products for the elderly.  It was found that the elderly paid 
more attention to canned foods.  The healthy food products for the elderly were five nutritional values of food groups, and 
the price must be worth for the nutritional value.  The distribution focused on convenience stores, and the marketing 
promotion focused on the sales person by the entrepreneurs should take the way to determine the right strategy for the 
healthy food market of the elderly in Bangkok. 
 

Keywords: Marketing Strategies of Healthy Food, The Elderly 
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ค าน า 

ปัจจุบนัหลายประเทศในโลกได้ก้าวเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุมานานแล้ว เช่นเดียวกบัประเทศไทยโครงสร้าง
ของประชากรกลุ่มผู้ สูงอายุมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึน้ และมีอัตราเพ่ิมสูงขึน้จากปัจจัยหลายประการ        
อาทิ อตัราการอยู่เป็นโสดเพ่ิมขึน้ ครอบครัวมีบุตรน้อยลง ปัจจัยด้านภาวะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น จากแนวโน้ม
ผู้สูงอายุท่ีมีสดัส่วนเพ่ิมขึน้ ตามโครงสร้างประชากรในแต่ละช่วงอายุ เมื่อเปรียบเทียบประชากร 3 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ วยัเด็ก หรืออายุน้อยกว่า 15 ปี วยัแรงงานหรือช่วงอายุ 15-59 ปี และช่วงวยัสงูอายุ หรือ อายุ 60 ปีขึน้ไป 
โดยสดัส่วนของประชากรวยัแรงงานมีแนวโน้มลดลง ขณะท่ีสดัส่วนของประชากรผู้ สงูอายุมีแนวโน้มสงูขึน้อย่าง
และประชากรวยัต ่ากวา่ 15 ปี มีแนวโน้มลดลงอย่างตอ่เน่ืองเช่นกนั ตามภาพท่ี 1  

 
ภาพที่ 1 สัดส่วนของประชากรอายุต ่ากว่า 15 ปีและ60 ปีขึน้ไป ปี 2010-2040 

(มลูนิธิพฒันางานผู้สงูอายุ, 2556) 
ภาพท่ี 1 พบวา่ ประชากรในวยัเดก็มีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัประชากรผู้สงูอายใุนประเทศไทย

มีแนวโน้มสูงขึน้ โดยคาดว่าในปี 2573 จะมีจ านวนผู้ สูงอายุ 17.6 ล้านคนหรือร้อยละ 26.3และปี 2583 จะมี
จ านวนถึง 20.5 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ซึ่งหน่วยงานทัง้ภาครัฐ และเอกชนควรได้ร่วมกันด าเนินงานเพ่ือ
คุ้มครอง สง่เสริม และสนบัสนนุสถานภาพ บทบาท และกิจกรรมของผู้สงูอายุ (มลูนิธิพฒันางานผู้สงูอาย,ุ 2556) 
และจากการประมาณข้อมลูรายได้เฉลี่ยของส านกังานสถิติแห่งชาติยงัพบวา่ ผู้สงูอายอุีกเป็นจ านวนมากท่ียงัเป็น
แรงงานท่ีเกิดขึน้ทัง้ในและนอกระบบท าให้เกิดเงินออม ซึ่งมาจากเงินออมท่ีมีอยู่ในช่วงวยัท างานและรายได้ท่ี
เ กิดขึ น้ ในช่ วงของการท างานอื่นหลัง เก ษียณอายุ  กลุ่มผู้ สูงอายุจึ ง ถือว่ า เ ป็นกลุ่ม ท่ีมีอ านาจซื อ้                 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2557) และพบว่า ผู้สงูอายุส่วนใหญ่อาศัยในเขตพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครเป็นอนัดบัหนึง่
โดยมีจ านวนถึง 936,865 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 16.47 ของประชากรในจังหวัด (กรมการปกครอง, 2559) 
นอกจากนีจ้ากการศกึษาวิจยัผู้สงูอายุ กลุ่มสงูอายุตอนต้น หรือตัง้แต่ 60-69 ปี เป็นกลุ่มท่ีมีจ านวนสงูถึงร้อยละ 
56 ของผู้สูงอายุทัง้หมดในอีก 10 ข้างหน้า ซึ่งพบว่า เป็นกลุ่มท างานได้ สนใจสุขภาพ ทุ่มเทกับการสร้างเสริม
สุขภาพ เน้นตรวจสุขภาพ รับประทานอาหารเสริม (ไตรรัตน์, 2556) และส่วนใหญ่มีการใช้จ่ายหมดไปกับ
คา่อาหาร โดยคาดการณ์วา่กลุม่ผู้สงูอายจุะมีการดแูลสขุภาพมากขึน้ ควรเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีแก้ปัญหาให้คนกลุ่ม
นีใ้ช้ชีวิตท่ีง่ายขึน้ และคนกลุม่นีซ้ือ้ของเก่ียวกบัสขุภาพ บริโภคอาหารที่มีผลเสียตอ่สขุภาพน้อยลง เช่น ครีมเทียม 
ผ ง ชู ร ส  เ ป็ น ต้ น  โ ด ย จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล วิ จั ย ด้ า น ก า ร ซื ้อ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อ าห า ร ข อ ง ผู้ สู ง อ ายุ                                    
The Insitute of Distribution and IGD Service Limited (2553) พบว่า ผู้ สูงอายุมีลักษณะการซือ้ผลิตภัณฑ์
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อาหารในขนาดท่ีเลก็ลง และมีสว่นผสมของอาหารที่เป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพ อย่างไรก็ดีตลาดอาหารเพ่ือสขุภาพ
มีแนวโน้มท่ีเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยอาหารเพ่ือสุขภาพของโลกมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึน้ ในอัตราเฉลี่ย              
ร้อยละ 6-7 ต่อปี และมูลค่าอาหารสุขภาพไทยจะเติบโตร้อยละ 6 ต่อปีเช่นกัน ทัง้นีไ้ด้เสนอธุรกิจท่ีมาแรงใน         
ปี 2560 คือ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม ท่ีมีมูลค่าถึง 2.3 ล้านล้านบาท /ปี  โดยคาดว่ายังจะเติบโตต่อไปอีก         
ซึ่งหากธุรกิจสามารถตอบสนองวิถีคนเมืองท่ีนิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีเวลาจ ากัด แต่ยังต้องการ
ผลิตภัณฑ์และบริการทีดีมีคุณภาพส าหรับการบริโภค รวมถึงให้บริการท่ีสอดรับกับพฤติกรรมการใช้เวลากับ
สงัคมออนไลน์มากขึน้ (ศูนย์กสิกรไทย ,2560) ทัง้นีส้ าหรับผู้ประกอบการอาหาร จึงเป็นโอกาสต่อการพัฒนา
ตลาดเพ่ือตอบรับกบักลุ่มเป้าหมายในกลุม่ผู้สงูอายุ ซึง่มีก าลงัซือ้ขนาดใหญ่ขึน้และอ านาจการซือ้สงู  โดยเฉพาะ
สดัส่วนผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีมากเป็นอนัดบัหนึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่มประชากรในจังหวดั จึงท าให้
ผู้ วิจยัสนใจศกึษากลยุทธ์การตลาดอาหารเพ่ือสขุภาพของผู้สงูอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือวตัถุประสงค์การ
วิจยัคือ เพ่ือศกึษากลยทุธ์สว่นประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพ และพฤติกรรมและความ
คิดเห็นด้านการดูแลสุขภาพและอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางก าหนด       
กลยุทธ์ประกอบการวางแผนการตลาด และตอบสนองตรงความต้องการของผู้ สูงอายุ  และเป็นทางเลือกท่ี
หลากหลายในการบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพของผู้สงูอายท่ีุดีตอ่ไป  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ศกึษาการวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีการส ารวจ ใช้เคร่ืองมือคือแบบสอบถาม 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากร คือ ผู้สงูวยัอายุ 60 ปีขึน้ไป อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีจ านวน 
936,865 คน (กรมการปกครอง, 2559) 
ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง ใช้การค านวณ จากจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ตามสตูรของ Taro Yamane 

 n        = ( N / ( 1 + N(e)²) 

        399.83     = (936,865 /1+936,865 (0.05)²   
โดยได้ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 400 ตวัอย่าง   

การสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
การด าเ นินการสุ่มจากประชากรใน เขตพืน้ ท่ีก รุง เทพมหานครท่ีมีทั ง้หมดจ านวน  50 เขต               

(กรมการปกครอง, 2560) ล าดบัแรกใช้วิธีสุม่อย่างง่าย (Simple random sampling) สุม่ได้จ านวน 10 เขต ได้แก่ 
เขตบางแค เขตดอนเมือง เขตพระโขนง เขตบางบอน เขตคลองเตย เขตจตจุกัร เขตตลิ่งชนั เขตพระนคร เขตทวี
วัฒนา เขตลาดกระบัง และก าหนดโควตา (Quota  sampling)เขตละ 40 ตัวอย่างและสุ่มตามความสะดวก 
(convenience sampling) ในพืน้ท่ีท่ีก าหนดในเขตพืน้ท่ีชมุชน 

การรวบรวมข้อมลูภาคสนามใช้ระยะเวลา 2 เดือน ตัง้แตช่่วงเดือนกมุภาพนัธ์ -  เมษายน พ.ศ 2560 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
คือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 สว่นดงันี ้
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สว่นท่ี 1 ข้อค าถามเป็นข้อมลูสว่นบคุคล ลกัษณะค าถามเลือกตอบ (Multiple Choice Question )  
ส่วนท่ี 2 ข้อค าถามเป็นข้อมลูพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุม่ผู้สงูอายุ ความคิดเห็นในการบริโภค

อาหารเพ่ือสขุภาพ เป็นลกัษณะข้อค าถามเลือกตอบ(Multiple Choice Question ) และข้อค าถามเป็นมาตรา
สว่นประมาณคา่ (Rating Scale)มี 5 ระดบัได้แก่ ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสดุ 

สว่นท่ี 3 ข้อค าถามกลยทุธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพของผู้สงูอาย ุเป็น
ลกัษณะมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) มี 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสดุ  

การแปลความหมายของระดบัคะแนนเฉลี่ยตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้
 คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 1.00 – 1.50  หมายถงึ ระดบัความส าคญัน้อยท่ีสดุ 
 คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 1.51 – 2.50  หมายถงึ ระดบัความส าคญัน้อย 
 คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 2.51 – 3.50  หมายถงึ ระดบัความส าคญัปานกลาง 
 คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 3.51 – 4.50  หมายถงึ ระดบัความส าคญัมาก 
 คะแนนเฉลี่ยระหวา่ง 4.51 – 5.00  หมายถงึ ระดบัความส าคญัมากท่ีสดุ 

การวิเคราะห์ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) คา่เฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และสว่นคา่เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: SD) 
 

ผลการวิเคราะห์ 
 ผู้ วิจยัได้แบ่งการวิเคราะห์เป็น 3 ตอน ดงันี ้ 
 1. ข้อมูลส่วนบุคคล พบวา่ กลุม่ตวัอย่างเป็นเพศหญิงมีจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 เพศชาย
จ านวน 194 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 ตามล าดบั มีอายชุ่วงอายตุัง้แต ่ 60-64 ปี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.8 อาย ุ65-69 ปีมีจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 อาย ุ70-74 ปี จ านวน 90 คน มีจ านวนร้อยละ 22.5 
มากกวา่ 75 ปีขึน้ไปมีจ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดบัและมีสถานภาพอยู่คนเดียวจ านวน 81 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.3 แตง่งานแล้วมีจ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.8 หย่าร้างกนัมีจ านวน 63 คน ร้อยละ 15.8 ฝ่าย
ใดฝ่ายหนึง่เสียชีวิตมีจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ตามล าดบั และมีระดบัรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนตามล าดบั
คือ ต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาท มีจ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ37.0 รายได้ 5,001-10,000 บาท มีจ านวน      
90 คนคิดเป็นร้อยละ 30.5 รายได้ 10,000-15,000 บาทมีจ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 รายได้          
15,001-20,000 บาท มีจ านวน 13 คนคิดเป็นร้อยละ 3.3 รายได้ 20,001-25,000 บาทมีจ านวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6.3 และรายได้ 40,001 บาทขึน้ไปมีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ0.5 ตามล าดบั  
  2. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และความคิดเห็นการดูแลสุขภาพและการ
บริโภคอาหารของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ด้านสขุภาพ ผู้สงูอายุท่ีมีโรคประจ าตวั มีจ านวน
206 คน คิดเป็นร้อยละ 51.5 และไม่มีโรคประจ าตัวมีจ านวน 194 คิดเป็นร้อยละ 48.5 ตามล าดับ การเลือก
รับประทานประเภทยารักษาโรค 3 ล าดบัแรก พบว่า เลือกรับประทานยารักษาโรคโดยอาหารเพ่ือสขุภาพจ านวน 
141 คนคิดเป็นร้อยละ 35.3 รองลงมารับประทานยาปฏิชีวนะ(แผนปัจจบุนั) จ านวน 129 คนคิดเป็นร้อยละ 32.3 
และเลือกรับประทานยาสมนุไพรจ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14 ตามล าดบั นอกจากนี ้ต้องการบริโภคอาหาร
เพ่ือสขุภาพเพ่ือการควบคมุอาหารคิดเป็นร้อยละ 43.25 ต้องการดแูลสขุภาพคิดเป็นร้อยละ 41.25 และบ่งบอก
ถงึการรับประทานอาหารเพ่ือสขุภาพตามกระแสหรือคา่นิยมจ านวน 62 คน มีจ านวนร้อยละ 15.5 ตามล าดบั   
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การประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังท่ี 2 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

นอกจากนีปั้จจยัท่ีมีผลต่อการเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพ พบว่า โดยทุกรายการให้ความส าคญัใน
ระดบัมากทกุรายการ โดยล าดบัแรกให้ความส าคญัมากท่ีสดุตามล าดบัคือ หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นอนัตรายต่อตวั
ผู้สงูอายมุีคา่เฉลี่ย 4.13 (SD= 0.82) รองลงมา ด้านความสะอาดมีคา่เฉลี่ย 3.95 (SD= 0.99)  ด้านคณุประโยชน์
ทางโภชนาการมีค่าเฉลี่ย 3.94 (SD= 0.90) ด้านรสชาติมีค่าเฉลี่ย 3.91 (SD= 0.92)  วัตถุดิบปลอดสารพิษ       
(ในวัตถุดิบท่ีน ามาท าอาหาร) มีค่าเฉลี่ย 3.90 (SD= 0.82) เป็นอาหารเคีย้วง่าย เช่น โจ๊ก ซุปเห็ด เป็นต้น              
โดยมีคา่เฉลี่ย 3.73 (SD= 1.06) ด้านราคามีคา่เฉลี่ย 3.72 (SD= 0.94) ด้านกลิ่นหอมของอาหารมีค่าเฉลี่ย 3.70 
(SD= 0.91) ได้รับการรับรองจากหน่วยงานตา่ง ๆ มีคา่เฉลี่ย 3.7 (SD=1.02)  งดอาหารตามค าสัง่หมอ มีคา่เฉลี่ย 
3.66(SD= 1.24) และอาหารย่อยง่าย มีคา่เฉลี่ย 3.53 (SD= 1.16) ตามล าดบั 
 3. กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าด้าน
ผลิตภัณฑ์ แปรรูปเพ่ิมมูลค่าหรือในลกัษณะนวตักรรมทางอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ ยังให้ความส าคญักับ
รูปแบบการบริโภคบรรจุกระป๋องพร้อมทานมากท่ีสดุ โดยถือว่าเป็นวิธีท่ีรวดเร็วและคงรสชาติเดิมของอาหารมาก
ท่ีสดุ รองลงในรูปซุปเพ่ือสขุภาพพร้อมดื่ม ผลิตภณัฑ์อดัเม็ดประเภทวิตามิน หรืออาหารอดัเม็ด เช่น ผกั นม ข้าว 
อดัเม็ด และประเภทผง เช่น ผลิตภัณฑ์นมผง เป็นต้น นอกจากนีด้้านผลิตภณัฑ์พบว่า ให้ความส าคญัในระดบั
มากสุดตามล าดับ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณค่าทางอาหารครบ 5 หมู่   รสชาติอาหาร ใช้วัตถุดิบการปรุงจาก
ธรรมชาติ อาหารมีแคลอร่ีต ่า มีส่วนประสมท่ีเพ่ิมคุณค่าทางโภชนาการ บรรจุภัณฑ์สวยงาม ตามล าดบั และมี
ความส าคญัในระดบัปานกลาง ตามล าดบัพบว่า สีสนัของอาหารต้องครบ 5 สี เป็นอาหารประเภทเจหรือ อาหาร
มงัสวิรัติ ตามล าดบั ด้านราคา พบวา่ ให้ความส าคญัในระดบัมากทกุรายการ พบวา่ มากท่ีสดุคือ เลือกอาหารที่มี
คณุค่าเหมาะสมกบัราคา รสชาติคุ้มคา่แก่ราคาอาหาร และ ความสวยงามของบรรจุภณัฑ์ตามล าดบั ช่องทางการ
จัดจ าหน่าย พบว่าให้ความส าคัญมากท่ีสุดคือ ร้านสะดวกมากท่ีสุด รองลงมาช่องทางออนไลน์และจัดส่งถึงท่ี 
ตามล าดบั  ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ให้ความส าคญัมากท่ีสดุกบัการใช้พนกังานขายแนะน า   ลดแลกแจก
แถม การรับสื่อทางทีวี/วิทย ุและโฆษณาออนไลน์ ตามล าดบั  
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ด้านกลุ่มผู้ สูงอายุ ส่วนใหญ่ในช่วงระหว่าง 60-64 ปี ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์โครงสร้างอายุของ

ประชากรไทยท่ีมีจ านวนช่วงอายุระหว่างวยัสงูอายุตอนต้น ในจ านวนสดัส่วนท่ีมาก (ลคันา, 2554) และส่วนใหญ่
ช่วงอายุมีสถานภาพแต่งงานแล้ว รายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000 บาทสอดคล้องกบักลุ่มตวัอย่างงานวิจยั
เร่ืองปัจจัยการตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพของกลุ่ มผู้ สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร (ณรงค์, 2550) โดยมีความต้องการรับประทานยาในลกัษณะเลือกรับประทานอาหารเป็นยา จะ
พบว่าพฤติกรรมทั่วไปไม่นิยมบริโภคยาเม่ือไม่จ าเป็น ทัง้นีม้ีผลต่อการท างานของอวยัวะภายใน เช่น ไต เป็นต้น 
นอกจากนี ้ปัจจยัในการเลือกบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพ 3 ล าดบัแรก ให้ความส าคญักับการบริโภคอาหารท่ีไม่เป็น
อนัตราย มีความสะอาด มีประโยชน์ทางโภชนาการ  โดยจากการศกึษาพฤติกรรมด้านโภชนาการถือเป็นล าดบัแรก
ของการเร่ิมต้นดแูลสุขภาพ เพ่ือเลือกรับประทานอาหารเพ่ือสขุภาพ ด้านกลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาด พบว่า 
ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปเพ่ิมมูลค่าหรือในลกัษณะนวัตกรรมทางอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ พบว่าผู้สูงอายุให้
ความส าคญักบัรูปแบบการบริโภคบรรจกุระป๋องพร้อมทาน สอดคล้องการเสนอแนะของสมวลี (2560) โดยเสนอแนะ
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ด้านนวตักรรม ผลิตภณัฑ์ของผู้สงูอายุต้องมีนวตักรรมใหม่ ออกมาเพ่ือตอบโจทย์คนกลุ่มนีโ้ดยตรง โดยมีบรรจุ
ภณัฑ์ใช้งานสะดวก เช่น ขวดท่ีเปิดง่าย มีตวัหนงัสือบนฉลากท่ีใหญ่ หรือแพ็กไซส์ท่ีเลก็ลงส าหรับทานคนเดียว ไป
จนถงึการออกแบบสื่อบนบรรจภุณัฑ์ต้องตวัอกัษรใหญ่ ใช้สีที่เหมาะสม  ซึง่สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะ อาหารและ
เคร่ืองดื่มธุรกิจ ของศูนย์วิจัยกสิกร (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 2560) เสนอแนะผู้ บริโภคในปัจจุบันท่ีเน้นความ
สะดวกสบาย ซึ่งหากธุรกิจสามารถตอบสนองวิถีคนเมืองท่ีนิยมความรวดเร็ว สะดวกสบาย มีเวลาจ ากัด แต่ยัง
ต้องการผลิตภณัฑ์และบริการทีดีมีคณุภาพส าหรับการบริโภค ผลการวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ ล าดบัแรก
ผู้สงูอายใุห้ความส าคญัคือ คณุคา่ทางอาหารครบ 5 หมู ่สอดคล้องกบังานวิจยั เร่ืองความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม
การบริโภคอาหารของผู้สูงอายุในจงัหวดัสงขลา (กฤติน และชีพสุมน , 2557) พฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
ผู้ สูงอายุในจังหวัดสงขลามีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ด้านการบริโภคอาหารให้          
ครบ 5 หมู ่ โดยมีราคาคุ้มคา่กบัคณุค่าทางโภชนาการท่ีได้รับ ซึง่เป็นกลยทุธ์ท่ีสร้างคณุคา่ในสายตาผู้สงูอาย ุรวมถึง
บรรจภุณัฑ์ท่ีความสวยงาม ซึง่เป็นการแสดงถงึมลูคา่ท่ีเพ่ิมขึน้ เช่นกนั 

นอกจากนี ้ ด้านช่องทางจัดจ าหน่าย ให้ความส าคญักับความสะดวกสบายโดยร้านสะดวกซือ้ ออนไลน์ 
และส่งถึงท่ี   ซึ่งเป็นพฤติกรรมของคนยุคปัจจุบันท่ีต้องการความสะดวกสบาย โดยเฉพาะร้านสะดวกซือ้ท่ีมีท าเล
ตัง้อยู่ในจุดชุมชนใกล้บ้านและการเข้าถึงเพ่ือตอบสนองการบริโภคได้ทนัที ท าให้ได้รับความสะดวกและง่ายต่อการ
ตดัสินใจซือ้  สอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะของสมวลี (2560) เพ่ิมเติมว่า การส่งถึงท่ี หรือเดลิเวอร่ีเป็นสิ่งส าคญั
ส าหรับธุรกิจค้าปลีกทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ เพราะคนกลุม่สงูอายนีุอ้าจจะไมม่ีก าลงัในการขนของ ต้องมีบริการ
จัดส่งให้ถึง ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่า ให้ความส าคญัการให้พนักงานขายแนะน า โดยเฉพาะอาหารเพ่ือ

สุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นคุณค่าทางโภชนาการ สอดคล้องกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหาร (จิตติพร, 2555) พบว่า การมีความรู้ การรับรู้มีความสมัพนัธ์กบั
พฤติกรรมการบริโภคอาหาร มีผลให้มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีขึน้ .จึงควรใช้กลยุทธ์การสื่อสารความรู้ความ
เข้าใจในการบริโภคอาหารเพ่ือสขุภาพของผู้สงูอายผุ่านพนกังานขายเพ่ือสื่อสารข้อมลูท่ีดีและมีความถูกต้องตรงกับ
ความต้องการของผู้สูงอายุเฉพาะกลุ่ม และใช้การสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์ในการสร้างทัศนคติท่ีดีเพ่ือการดูแล
สุขภาพแก่ผู้ สูงอายุได้เลือกตามความเหมาะสมกับสุขภาพของตนเอง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวยังได้พบว่า สัดส่วน
พฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีแตกต่างกนัมีความสมัพนัธ์กบัการแสดงออกของบุคคลท่ีมีพฤติกรรมเก่ียวกบัการ
เลือกซือ้เลือกบริโภคซึ่งรวมถึงความรู้ทัศนคติ ฉะนัน้การสื่อสารการตลาดของผู้ ประกอบการจึงควรให้ความรู้
ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดการตัดสินใจซือ้ท่ีถูกต้อง ผ่านการสื่อสารหลายช่องทาง ทัง้สื่อทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ 
ออนไลน์ เป็นต้น ทัง้นีต้้องสร้างความรู้และทศันคติท่ีถูกต้องในการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของผู้สงูอายุและ
ผลิตภณัฑ์ของตนเองท่ีตอบสนองตอ่ความต้องการโดยตรงกบักลุม่เป้าหมาย  
 

สรุป  
 การท าตลาดอาหารส าหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร จึงควรพัฒนากลยุทธ์แต่ละด้านท่ีเหมาะสม
ดังนี ้กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพท่ีให้คุณค่าทางโภชนาการ มีบรรจุภัณฑ์ใน
รูปแบบท่ีง่ายตอ่การบริโภค เช่น กระป๋อง โดยยงัสามารถคงคณุคา่ทางอาหารและเป็นประโยชน์ในการบริโภคส าหรับ
ผู้สงูอายุ นอกจากนีค้วรใส่ใจต่อความสะอาด ปลอดสารพิษ มีรสชาติดี ใช้วตัถุดิบท่ีดีในการแปรรูป และบรรจุภณัฑ์
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สวยงาม ด้านการกระจายสินค้าโดยผ่านช่องทางร้านสะดวกซือ้ ทางออนไลน์ และสัง่ซือ้โดยส่งถงึบ้าน เพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มผู้สงูอายุในปัจจุบันและอนาคต ทัง้นีร้าคาต้องมีความเหมาะสมกับคณุค่าทางโภชนาการ และบรรจุภัณฑ์ท่ีมี
ความสวยงามเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าท่ีสูงขึน้เหมาะสมหรือคุ้ มค่ากับราคา ด้านกลยุทธ์การส่งเสริมตลาด           
เน้นกลยทุธ์การใช้พนกังานขายเพ่ือสื่อสารและแนะน าผลิตภณัฑ์และการดแูลสขุภาพท่ีดี และมกิีจกรรมส่งเสริมการ
ขาย ลด แลก แจก แถม นอกจากนีค้วรประชาสมัพันธ์เพ่ือสื่อสารข้อมูลความรู้ท่ีถูกต้องในการบริโภคอาหารเพ่ือ
สุขภาพในการดูแลสุภาพของกลุ่มผู้ สูงอายุ โดยผลิตภัณฑ์ของผู้ ประกอบการสามารถตอบสนองตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทัง้นีก้ารสื่อสารควรผ่านสื่อหลายช่องทางทัง้สื่อสาธารณะออนไลน์และออฟไลน์  เพ่ือช่วยให้ง่ายต่อ
การตดัสินใจซือ้และการบริโภคอาหารท่ีเหมาะสมเฉพาะกลุ่มในการดแูลสขุภาพท่ีดีของผู้สงูอาย ุ 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคุณส าหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครท่ีได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีย่ิง ในการให้ข้อมูล
ภาคสนาม ท าให้การวิจยัครัง้นีเ้สร็จสมบูรณ์และขอขอบคณุทีมงานเก็บข้อมลูภาคสนาม ภาควิชาการตลาด คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัสยาม 
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การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรมในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  

กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนในเขตจังหวัดชลบุรี 

Transaction Cost Analysis in Community Goods Standard Certification of Community Enterprise  

A Case Study in Chon Buri Province, Thailand 

 
วรยศ ละม้ายศรี1*  

Warayost Lamaisie1* 

 

บทคัดย่อ 

การวิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรมในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ชุมชน กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนในเขต
จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาคือ เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนในการท าธุรกรรมในการขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์โดยธุรกิจชุมชนเองและการจ้างให้ธุรกิจอื่นด าเนินการแทน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ง
ผู้วิจยัใช้เทคนิคในการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และก าหนดระเบียบวิธีวิจยัและน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยการพรรณนา ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีใ้ช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นกลุ่มผู้ผลิตสินค้าออกจ าหน่ายในตลาดโดยอยู่ในรูปแบบของธุรกิจชุมชนประกอบด้วย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่ม
เกษตรกร ธุรกิจชุมชนและวิสาหกิจชุมชน ในพืน้ที่จงัหวดัชลบรีุ และข้อมลูจากหนว่ยงานที่ให้การรับรองมาตรฐานอาหารและ
ยาและหน่วยงานภาคเอกชนที่เป็นผู้ ให้บริการรับด าเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ Original 
Equipment Manufacturer (OEM) พบว่า เมื่อด าเนินการโดยลกัษณะ OEM ส าหรับผลิตภณัฑ์อาหารจะมีต้นทุนในการท า
ธุรกรรม 70,000 บาท และใช้เวลาในการด าเนินการเพื่อให้ได้ใบรับรองมาตรฐานภายใน 70 วนั แต่ถ้าธุรกิจชุมชนด าเนินการ
เองจะมีต้นทนุในการท าธุรกรรม 420,000 บาท ใช้เวลา 190 วนั และส าหรับผลิตภณัฑ์ประเภทเคร่ืองส าอาง เมื่อด าเนินการ
โดยลกัษณะ OEM มีต้นทนุในการท าธุรกรรมประมาณ 43,500 บาท ใช้เวลาในการด าเนินให้แล้วเสร็จในเวลา 63 วนั ถ้าธุรกิจ
ชุมชนด าเนินการเอง มีต้นทนุในการท าธุรกรรมประมาณ 290,000 บาท และใช้เวลาในการด าเนินการ 190 วนั จะเห็นได้ว่า
ธุรกิจชมุชนควรด าเนินการในลกัษณะ OEM ในการขอรับการรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์ ทัง้นีเ้พราะต้นทนุในการด าเนินการ
ของธุรกิจชุมชน  ในการด าเนินการขอรับรองมาตรฐาน อย. ของธุรกิจชุมชน (Internal Transaction Cost) มีต้นทนุในการท า
ธุรกรรมสงูกว่าต้นทุนในการท าธุรกรรมภายนอก (External Transaction Cost) โดยให้หน่วยธุรกิจ OEM เป็นผู้ด าเนินการ
แทน 

 

Keyword: Economics Transaction Cost, Internal Transaction Cost, Certifying Community Goods Standards 
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ABSTRACT 

The objective of this studied is to was compare transaction cost in certifying standard of community 
enterprise’ s product  and outsourcing original equipment manufacturer ( OEM) , Using qualitative research 
methods, the researcher uses In-Depth Interview techniques to the key informants.  Purposive sampling from 
housewife of farm group community business and community enterprise in Chon Buri who want to make their 
products to be certified.   
 The study use internal and external transaction cost concept to estimate the cost and time of alternative 
ways in getting two community products to be certified: 1)  the community enterprise themself produce good to 
meet the criterion of the food and drug organization in which the enterprise have to study the regulation,  
preparing the document, and being officially inspected, pay the fee; 2)  using  the original equipment 
manufacturer (OEM)  out source in which the community enterprise produce an amount of products having 
quality required by the private manufacturer. To this alternative the private outsource provides standard testing, 
packaging, and preparing document to apply for the product certification.   The cost estimation from in-depth 
studies on the two products from produced by community enterprise in Chon Buri province; the food supplement 
and cosmetic products.  The empirical results showing that the OEM method costing the community enterprise 
producing supplement food from a mushroom by 70,000 Baht and take 70 days to get certified. If the enterprise 
working on by itself,  the cost is 420,000 Baht and use 190 days, to be certified. For a cosmetic product with the 
OEM outsource, the enterprise pay the cost by 43,500 Baht and take 63 days to get certification, comparing  to 
290,000 Baht and time 190 days when working on its own.  By comparing the internal and external transaction 
cost alone the community enterprise should use the service of OEM outsource. 

ค าน า 

ความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ชุมชนท่ีปรากฎให้เห็นในประเทศไทย สว่นหนึ่งเป็นผลิตภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีผลิต
สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาศัยการเรียนรู้เป็นแบบรุ่นต่อรุ่นในตระกูลทัง้ในระดับ
ครอบครัวท่ีสอนจากปู่ ย่าตายายเป็นผู้ท าและผู้สอนให้ลกูหลานยดึถือจนเป็นอาชีพหรือความรู้ติดตวัมา หรืออาจเป็น
การเรียนรู้แบบการบอกเล่าจากผู้ รู้ท่ีมีภูมิปัญญาหรือครูอาจารย์ท่ีสอนทัง้ในระบบและนอกระบบการศกึษา   โดยสว่น
ใหญ่จะมีคณุลกัษณะทัง้เหมือนและตา่งกนัไปตามลกัษณะของพืน้ท่ีหรือตามแหลง่ปัจจยัการผลิต   

ผลิตภณัฑ์ชมุชนมี 2 ประเภท ได้แก่ (1) ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารเคร่ืองดื่ม ซึง่ผู้บริโภคจะกินเข้าไป (intake)  
เช่น ปลาทูต้มอ้อย ปลาดุกร้า น า้พริกกะปิ เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมอาหารหรือชง
พร้อมดื่ม (2) ผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองส าอาง ใช้ทาภายนอกไม่กินแต่ใช้ทาภายนอกร่างกาย เช่น สบู่มะเฟือง และ
น า้มนัมะพร้าวสกดัเย็น โลชัน่บ ารุงผิว เป็นต้น  ในอดีตผลิตภัณฑ์ชุมชนส่วนใหญ่จะได้รับการส่งเสริมและสนบัสนุน
จากหลายหน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอหรือ
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ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อตุสาหกรรม เป็นต้น แม้หลายหน่วยงานท่ีกลา่วถงึจะให้การสง่เสริมทัง้ภาคการผลิตและภาคการตลาด แตป่รากฏว่า
ยังพบปัญหาในทางปฎิบัติอยู่มากท่ีสะท้อนในเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับการบริโภค 
เน่ืองจากหน่วยงานเหล่านีไ้มไ่ด้มีหน้าท่ีก ากบัดแูลหรือให้การรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริโภคได้
ซึง่ต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติอาหาร ประกาศใช้ ตัง้แต่ พ.ศ.2522 ซึง่ครอบคลุมผลิตภณัฑ์ประเภทอาหาร
เคร่ืองดื่มและเคร่ืองส าอาง ท่ีต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) ก่อนน าไปจ าหน่ายแก่ผู้บริโภค 

ข้อมูลจากโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในปี พ.ศ.2559 ของคณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา พบว่าในจงัหวดัชลบุรีโดยเฉพาะในอ าเภอศรีราชา มีธุรกิจชุมชน สมุาลี สนัติพลวฒิุ
และเกวลิน มะลิ (2556)  จ านวน  50  ราย และมีผลิตภณัฑ์ทัง้ท่ีเป็นอาหารและท่ีเป็นเคร่ืองส าอาง จ านวน 20  ราย ท่ี
ต้องการใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์  ในปี พ.ศ.2560 คณะฯ ได้เน้นให้ความส าคญัตอ่การพฒันาเพ่ือยกระดบัธุรกิจ
ชุมชนให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย. เพ่ือให้เป็นต้นแบบธุรกิจชุมชนในพืน้ท่ีจงัหวดัชลบุรี แต่เน่ืองจาก
การด าเนินการดงักล่าวแม้จะไม่เก่ียวข้องกบักระบวนการผลิตสินค้าและบริการของธุรกิจชุมชนโดยตรงแต่ก็ถือว่ามี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์มีวิธีการท่ีสามารถค านวณหาต้นทุนได้ Oliver E Williamson (1981) และ
เรียกค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนดังกล่าวว่า ต้นทุนในการท าธุรกรรม (Transaction Cost)  โดย Ranald Coase (1937) 
เสนอว่าต้นทุนนีจ้ะเกิดขึน้เมื่อหน่วยผลิตหรือคนใดคนหนึ่งติดต่อเก่ียวข้องกับผู้อื่น การท่ีหน่วยผลิตหนึ่งติดต่อกับ
หน่วยผลิตอื่นหรือบุคคลอื่นจะเกิดต้นทุน ซึ่งต้นทุนในการท าธุรกรรมมี 3 ประเภท 1)ต้นทุนในการค้นหาข้อมูล 2) 
ต้นทุนในการต่อรองและตดัสินใจ 3) ต้นทุนในการตรวจสอบและบังคับใช้  ดงันัน้การท่ีธุรกิจชุมชนจะตดัสินใจขอ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ธุรกิจชุมชนจะต้องประเมินต้นทุนในการท าธุรกรรมดังกล่าว โดยธุรกิจจะท าการ
เปรียบเทียบต้นทุนในการท าธุรกรรมเพ่ือให้ได้ใบรับรองมาตรฐาน อย. ด้วยการ (1) ด าเนินการโดยองค์กรเอง หรือ (2) 
จ้างให้หน่วยธุรกิจอื่นด าเนินการ โดยทฤษฎีอาศยัทฤษฎีต้นทนุทางธุรกรรม  Douglass C North(1992)  ได้ให้แนวคิด
ไว้ว่า ถ้าหากต้นทุนท าธุรกรรมท่ีเกิดจากการท่ีองค์กรด าเนินการเอง ( internal transaction cost) มีค่าสูงกว่าต้นทุน
ธุรกรรมเมื่อจ้างหน่วยผลิตภายนอกมาด าเนินการจัดหา (external transaction cost) ธุรกิจชุมชนก็สมควรท่ีจะจ้าง
ธุรกิจภายนอกมาด าเนินการ ดงันัน้การท่ีธุรกิจชุมชนต้องการท่ีจะยกระดบัมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของ อย. ธุรกิจชมชนจะต้องประเมินต้นทุนในการท าธุรกรรมเพ่ือให้ได้มาตรฐาน อย. ด้วยธุรกิจชุมชนเอง
เปรียบเทียบกบัต้นทนุในการจ้างให้ธุรกิจหน่วยผลิตอ่ืนๆด าเนินการ   
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อุปกรณ์และวิธีการ 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก(Key Informants) 

 ผู้ ให้ข้อมูลหลกั(Key Informants)ท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เป็นกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร ธุรกิจชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชน ท่ีเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพ่ือยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
ท่ีผ่านการคดัเลือก จ านวน 6 ราย ได้แก่ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์น า้มนัมะพร้าวตะเคียนเตีย้ ต าบลตะเคียนเตีย้ 
อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี 2) กลุ่มวิสาหกิจบ้านกอเห็ด ต าบลกะปิ อ าเภอเมือง จังหวดัชลบุรี  3) กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรเสม็ดในสามคัคี  ต าบลเสม็ด อ าเภอเมืองชลบุรี จงัหวดัชลบุรี  4) กลุ่มแม่บ้านเกษตรหนองปรือ )ตามรอย
พ่อ(  ต าบลตะเคียนเตีย้ อ าเภอบางละมงุ  จงัหวดัชลบรีุ  5) ธุรกิจชมุชนปลาทตู้มอ้อย  บ้านชากกระปอก  ต าบลหนอง
ขาม   อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี 6) ธุรกิจชุมชนปลาดกุร้า ต าบลตะเคียนเตีย้ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ  และ
หน่วยงานภาครัฐท่ีเป็นผู้ ให้การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัชลบุรี ส านักงาน
อตุสาหกรรมเขต 9 จงัหวดัชลบรีุ และหน่วยงานภาคเอกชนท่ีเป็นผู้ให้บริการรับด าเนินการขอรับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ OEM ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนการค้า และมีหนังสือรับรองการเป็นผู้ ให้บริการผลิต และ
ด าเนินการขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ โดยมีท่ีตัง้ชดัเจน และมีหลกัฐานการรับรองสถานท่ีส าหรับการผลิตจาก
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นเคร่ืองมื่อท่ีสร้างขึน้ตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั โดยมีทัง้แบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งมีแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเป็นเคร่ืองมือในการรวบรวมข้อมูล โดยแบบ
สัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างเป็นการก าหนดข้อค าถามต่างๆไว้ก่อนล่วงหน้า ประกอบด้วยค าถามปลายเปิด มีข้อ
ค าถามเก่ียวกบัการประกอบการธุรกิจชมุชน ซึง่เป็นแบบสอบถามท่ีได้ประยุกต์ใช้จากแบบสอบถามในโครงการวิจยั
เร่ือง : การยกระดับผู้ประกอบการ OTOP ท่ีมีศักยภาพก้าวไปสู่ SMEs กิจกรรมการประเมินศักยภาพและจัดท า
แผนพฒันาวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2555 โดย สมุาลี สนัติพลวฒิุและรสดา เวษฎาพนัธุ์ (2555) ส าหรับแบบสมัภาษณ์ท่ี
ไม่มีโครงสร้างจะเป็นกรอบค าถามกว้างๆ เก่ียวกับการผลิต การก าหนดราคา แหล่งจัดจ าหน่ายหรือการตลาด 
ตลอดจนบริบทแวดล้อมอื่นๆท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินกิจกรรม 

 
ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาต้นทนุธุรกรรมท่ีใช้ในการด าเนินการขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์เน่ืองการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้
ด าเนินการศกึษาต้นทนุธุรกรรมท่ีเก่ียวข้องในการขอรับรองผลิตภณัฑ์จากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา(อย) 
เน่ืองจากผลิตภัณฑ์ของชุมชนของธุรกิจกรณีศึกษาจัดอยู่ในกลุ่มนี ้ดงันัน้ต้นทุนในการท าธุรกรรมจึงประกอบด้วย 
ต้นทุนในการท าธุรกรรมภายในของธุรกิจชุมชนเอง และต้นทุนในการท าธุรกรรมภายนอกของธุรกิจ OEM โดย
แบ่งเป็น ต้นทุนท่ีใช้และเวลาท่ีใช้ในแต่ละรายการ ซึง่ต้นทนุในการท าธุรกรรม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการค้นหา
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ข้อมูลและขั ้นตอนในการขอ ได้แก่  (1) ค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายในการขอเปิดรหัส OPEN ID (2) 
คา่ธรรมเนียมในการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ (อย)  (3) คา่ธรรมเนียม/คา่ใช้จ่ายในการขอรับรอง
สถานท่ีผลิตและตรวจ ค่าใช้จ่ายในการเกบ็รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสินค้าและบริการ ได้แก่  (4) คา่ใช้จ่ายใน
การปรับปรุงสถานท่ีตามแบบวิศวกรรม (5) คา่ใช้จ่ายในการจดัซือ้อปุกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดท าและบังคับ
ใช้สัญญา ได้แก่ (6) คา่ใช้จา่ยในการขอจดทะเบียนการค้า (7)  คา่ใช้จ่ายในการออกแบบช่ือและตราสินค้า 8.
ค่าธรรมเนียมในการย่ืนขอใช้ช่ือและตราสินค้า (9) ค่าธรรมเนียมในการย่ืนขอขึน้ทะเทียนต ารับอาหาร (10) 
คา่ธรรมเนียมในการขออนญุาตใช้ฉลากอาหาร (11) คา่ใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์อาหาร (12) คา่ใช้จ่ายใน
การฉายรังสี ค่าใช้จ่ายในการต่อรองราคา ได้แก่ (13) ค่าบรรจภุัณฑ์พร้อมจ าหน่าย (14) คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น 
คา่เดินทาง คา่ส าเนาเอกสาร คา่อาหาร เป็นต้น ผลจากการประเมินศกัยภาพ พบว่า โดยมีธุรกิจชมุชนกรณีศกึษา
ท่ีมีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อยู่ 4 ธุรกิจชุมชน ได้แก่ 1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรักษ์
น า้มนัมะพร้าวตะเคียนเตีย้ 2) กลุม่วิสาหกิจชมุชนบ้านกอเห็ด 3) กลุม่แมบ้่านเกษตรหนองปรือ (ตามรายพ่อ) 4) กลุม่
แมบ้่านเกษตรกรเสมด็ในสามคัคี  โดยการเข้าสูก่ระบวนการขอรับรองสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบท่ี 
1 ธุรกิจชุมชนด าเนินการ การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย. ด้วยตนเอง (ท่ีมา: ข้อมูลจากเวปไซด์ ส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานอาหารและยา) 2) รูปแบบท่ี 2 การขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์โดยผู้ รับด าเนินการขอรับ
การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย. ในรูปแบบ OEM (ท่ีมา: ข้อมูลจากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการรับด าเนินการ 
OEM) 

Table 1 Comparison Internal Transaction Cost (Form 1) and OEM External Transaction Cost (Form 2) in 
Community Goods Standard Certification of Community Enterprise Producing Food Products.  

Item of Traction Cost 
Form 1 Form 2 

Cost 
(baht) 

Time 
(days) 

Cost 
(baht) 

Time 
(days) 

1. Open  ID Fees N/A 1 N/A N/A 

2. Certify Standards Fees N/A - 15,000 60 

3. Certify Body Fees N/A 60 N/A N/A 

4. Construction Cost 300,000 60 N/A N/A 

5. Equipment Standard Cost  N/A 5 N/A - 

6. Company's Registration Fees N/A 1 N/A 1 

7. Name and Brand Product Design Cost 10,000 1 15,000 3 

8. Name and Brand Product Design Fees N/A 30 N/A N/A 
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Item of Traction Cost 
Form 1 Form 2 

Cost 
(baht) 

Time 
(days) 

Cost 
(baht) 

Time 
(days) 

9. Documents Required for Registration Fees N/A 30 N/A N/A 

10. Food Labeling Fees N/A 1 N/A N/A 

11. Laboratory Analysis Cost N/A N/A N/A N/A 

12. Food irradiation Cost N/A N/A 5,000 N/A 

13. Packaging Cost 5,000 1 20,000 1 

14. Other Expenses  5,000 N/A 10,000 4 

15. Total Transaction Cost  420,000 N/A 70,000 70 

N/A: Not available 
Source: In-depth interview in Chon Buri Province, July 2017   
 

Table 2 Comparison Internal Transaction Cost (Form 1) and OEM External Transaction Cost (Form 2) in 
Community Goods Standard Certification of Community Enterprise Producing  Cosmetic Products.  

Item of Traction Cost 
Form 1 Form 2 

Cost 
(baht) 

Time 
(days) 

Cost 
(baht) 

Time 
(days) 

1. Open  ID Fees N/A 1 N/A - 

2. Certify Standards Fees N/A - N/A 60 

3. Certify Body Fees N/A 60 N/A - 

4. Construction Cost 200,000 60 N/A - 

5. Equipment Standard Cost  50,000 4 N/A - 

6. Company's Registration Fees N/A 1 N/A 1 

7. Name and Brand Product Design Cost N/A 1 5,000 - 

8. Name and Brand Product Design Fees N/A 30 3,500 - 

9. Documents Required for Registration Fees N/A 30 N/A - 

10. Food Labeling Fees N/A 1 N/A - 

11. Laboratory Analysis Cost N/A N/A N/A - 

12. Food irradiation Cost N/A N/A N/A - 
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Item of Traction Cost 
Form 1 Form 2 

Cost 
(baht) 

Time 
(days) 

Cost 
(baht) 

Time 
(days) 

13. Packaging Cost 30,000 1 30,000 1 

14. Other Expenses  5,000 N/A 5,000 1 

15. Total Transaction Cost  290,000 N/A 43,500 63 

N/A: Not available 
Source: In-depth interview in Chon Buri Province, July 2017   

ดงันัน้ จากตารางท่ี 1 และ 2 พบวา่  จะเห็นได้วา่มีรูปแบบการขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ฑ์ชมุชน ของ
กรณีศกึษา อยู่ 2 รูปแบบ โดย รูปแบบท่ี 1 เป็นการด าเนินการตามขัน้ตอนประกาศของส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา ซึง่ในรูปแบบนีธุ้รกิจชมุชนกรณีศกึษาจะต้องด าเนินการขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ด้วยตนเอง ข้อดี
ของรูปแบบนี ้ คือธุรกิจชมุชนกรณีศกึษา สามารถท่ีจะด าเนินการขอรับรองได้ด้วยตนเอง ปรับปรุงสถานท่ีในการผลิต
ครัง้เดียว สามารถใช้งานตอ่ไปได้ในระยะยาวจนกวา่จะครบก าหนดการรับรอง( 3ปี) ตรวจใหม ่ ข้อเสียของรูปแบบนี ้
คือ มีต้นทนุในการปรับปรุงสถานท่ีในการผลิตสงู 

ส าหรับ รูปแบบท่ี 2 ธุรกิจชมุชนกรณีศกึษาสง่ให้ผู้ รับด าเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ใน
รูปแบบ OEM ด าเนินการขอรับรองมาตรฐานจากส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาแทน  ข้อดีของรูปแบบนี ้คอื 
ธุรกิจชมุชนด าเนินการเฉพาะในสว่นของการผลิตวตัถดุิบท่ีมคีณุภาพ ซึง่ถือวา่ด้านการผลิตเป็นด้านท่ีวิสาหกิจมีความ
เช่ียวชาญและมีความช านาญเป็นอย่างดี และเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์  ซึง่ท า
ให้ช่วยลดขัน้ตอน ลดคา่ใช้จ่ายและเวลา ซึง่เป็นต้นทนุธุรกรรมในการด าเนินการเมื่อเทียบกบัการด าเนินการด้วย
ตนเองในรูปแบบท่ี 1  แตม่ีข้อเสียของรูปแบบนี ้ คือ  1) วิสาหกิจชมุชน ต้องผลิตวตัถดุิบท่ีมีคณุภาพให้มีคณุท่ีได้
มาตรฐานคงท่ีแน่นอน  2) การผลิตในแตล่ะรอบของวิธีการนี ้ ได้มีการก าหนดจ านวนขัน้ต ่าท่ีใช้ในการผลิตตาม
เง่ือนไขข้อตกลงเพ่ือใช้ในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ ซึง่มีผลตอ่คา่ใช้จ่ายในการด าเนินการอาจสงูซึง่ตา่งจาก
การขอรับรองท่ีต้องด าเนินการเอง  และ 3) ผลจากการด าเนินการขอรับรองมาตรฐานตามรูปแบบนีอ้าจท าให้มีการ
ปรับราคาผลิตภณัฑ์เพ่ิมขึน้ 

ผลการศกึษาพบวา่ ธุรกิจชมุชนทัง้ท่ีด าเนินการผลิต ผลิตภณัฑ์ประเภทอาหารและผลิตภณัฑ์ท่ีไมใ่ช่อาหาร 
ถ้าต้องการยกระดบัมาตรฐานผลิตภณัฑ์ของตนให้ได้มาตรฐานของส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ควร
ใช้บริการของเอกชน ในลกัษณะท่ีเป็น OEM ซึง่จะเสียคา่ใช้จ่ายต ่ากวา่การที่จะด าเนินการขอการรับรองด้วยตนเอง 
กลา่วคือ ธุรกิจชมุชนผลิตสนิค้าให้ได้มาตรฐานตามความช านาญและทกัษะของตนและจ้างเอกชนน าไปด าเนินการ
ตามกระบวนการตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐานของ อย. ท าให้ได้บรรจภุณัฑ์ท่ีขึน้เลขสารบบอาหารของ อย. การ
จ้างเอกชนในลกัษณะ OEM นี ้ ปริมาณหรือจ านวนจะขึน้อยู่กบัแตล่ะรอบของการผลิต (Lot) และตามปริมาณท่ี
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ต้องการขายในตลาด เม่ือต้นทนุในการได้เลขสารบบอาหาร มาตามมาตรฐาน อย. ต ่า ผู้ประกอบการธรุกิจชมุชน
สามารถท่ีจะเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนักบัผลิตภณัฑ์คูแ่ข่ง สามารถขยายตลาดได้มากขึน้ ท าก าไรตอ่หน่วย
ได้มากขึน้   ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของDouglass C North(1992)  ได้ให้แนวคิดไว้วา่ ถ้าหากต้นทนุท าธุรกรรมท่ีเกิด
จากการที่องค์กรด าเนินการเอง (internal transaction cost) มีคา่สงูกวา่ต้นทนุธุรกรรมเม่ือจ้างหน่วยผลิตภายนอกมา
ด าเนินการจดัหา (external transaction cost) ธุรกิจชมุชนก็สมควรที่จะจ้างธุรกิจภายนอกมาด าเนินการ 

สรุป 
ผลการวิเคราะห์ต้นทุนธุรกรรมในการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน กรณีศึกษาธุรกิจชุมชนในเขต

จังหวัดชลบุรี พบว่า รูปแบบการด าเนินการขอใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเหมาะสมกับธุรกิจชุมชน
กรณีศึกษา คือ การด าเนินการตามรูปแบบท่ี 2 ของทัง้สองประเภทผลิตภัณฑ์ เพราะมีต้นทุนในการท าธุรกรรมต ่า 
และใช้เวลาในการด าเนินการสัน้กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบท่ี 1 และในรูปแบบท่ี 2 นี ้ธุรกิจชุมชนจะเป็นผู้ส่ง
วตัถดุิบท่ีมีคณุภาพให้ผู้ รับด าเนินการขอรับการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ในรูปแบบ OEM ด าเนินการแทน  โดยข้อดี
ของรูปแบบนี ้คือ วิสาหกิจชมุชนด าเนินการเฉพาะในส่วนของการผลิตวตัถุดิบท่ีมีคณุภาพ ซึง่ถือว่าด้านการผลิตเป็น
ด้านท่ีวิสาหกิจมีความเช่ียวชาญและมีความช านาญเป็นอย่างดี และเตรียมเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ์  ซึง่ท าให้ช่วยลดขัน้ตอน ลดคา่ใช้จ่ายและเวลา ซึง่เป็นต้นทนุธุรกรรมในการด าเนินการเมื่อเทียบ
กบัการด าเนินการด้วยตนเองในรูปแบบท่ี 1  
 ส าหรับข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศึกษาครัง้นีเ้ห็นว่า ธุรกิจชุมชนท่ีมีความประสงค์จะขอรับรองมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ในระยะแรกสามารถเลือกใช้รูปแบบท่ี 2 ซึง่มีต้นทนุท่ีไมส่ร้างภาระให้กบัธรุกิจชมุชน และเมื่อธุรกิจขยายตวั
มากขึน้ในอนาคต ตลาดมีความต้องการมากขึน้ สามารถลงทุนในการก่อสร้างหรือปรับปรุงสถานท่ีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดได้  

กิตตกิรรมประกาศ 
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ความคาดหวัง ความพงึพอใจและพฤตกิรรมของนักท่องเที่ยวชาวคุนหมิง (Kunming) 
ที่ขับรถมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เส้นทาง R3A 

The Expectation Satisfaction and Behavior of Kunming Tourist Who Visit Chiangmai by Self-
driving Via R3A Road 

 
เจี๊ย หู้ (โยทะกา)1* 

Jie Hu1* 

 

บทคัดย่อ 

การเดินทางเข้ามาทอ่งเที่ยวเชียงใหมข่องนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน จากคนุหมิง (ตัง้อยูต่อนใต้ของประเทศจีน) ได้รับ
ความนิยมอยา่งมาก เนื่องจากการเปิดใช้เส้นทาง R3A ท าให้การเดินทางไปมาระหวา่งคนุหมิงกบัภาคเหนือของไทยง่าย
ขึน้ นกัทอ่งเที่ยวสว่นหนึง่นิยมขบัรถสว่นตวัเข้ามา เพื่อทอ่งเที่ยวชมความงดงามของสถานท่ีทอ่งเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม่ 
การศึกษานี ้ผู้วิจยัท าการศกึษาความคาดหวงั ความพงึพอใจและพฤติกรรมของนกัทอ่งเที่ยวชาวคนุหมิงที่ขบัรถมาเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทาง R3A โดยเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดย online survey ผ่าน QQ wechat 
จ านวนตวัอย่าง 400 คน ผลการศึกษาพบว่านกัท่องเที่ยวสว่นใหญ่ เป็นเพศชาย (ร้อยละ 53) อาย2ุ0-29ปี (ร้อยละ 28) 
อาชีพธุรกิจสว่นตวั (ร้อยละ 22) ความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวคนุหมิงในการมาท่องเที่ยวโดย
รวมอยู่ในระดบัสงู โดยมีความคาดหวงัด้านการเดินทางสงูสดุ และความพึงพอใจด้านประเภทแหล่งท่องเที่ยวสูงสุด 
ปัจจยัด้านอาย ุอาชีพ และรายได้ มีผลตอ่ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยว อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ข้อมลูการวิจยันี ้เป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจการทอ่งเที่ยวในจงัหวดัเชียงใหม ่เพื่อน าไปพฒันาธุรกิจให้สามารถตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของนกัทอ่งเที่ยวชาวคนุหมิงที่ขบัรถมาทอ่งเที่ยวที่เชียงใหมไ่ด้  

ABSTRACT 
Traveling to Thailand of Kunming tourists are more popular, especially Chiang Mai provinces. 

Because of the opening of the R3A road, it is easy to transportation between Kunming and Northern of Thailand. 
Therefore Kunming tourists are popular self-driving via this road.  Furthermore the elegance of attractions in 
Chiang Mai provinces is appealed.  This study was surveyed expectations satisfaction and behavior of 
Kunming tourists who visit Chiang Mai by self-driving via R3A road.  This study was quantitative study and 
collected data by online survey via QQ wechat.  The result found that the most of tourists were male (53%) , 
aged groups 20-29 years (28%), and personal business (22%). The expectations and satisfactions of Kunming 
tourists were high level in traveling and attraction, respectively.  The factors of age, occupation and income 
significantly affect satisfaction of tourists. This result can support information to promote tourism. 

 

Keywords: R3A Road, Kunming Tourists, Self- Driving, Chiangmai Provinces 
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ค าน า 

อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวน ารายได้เข้าสูป่ระเทศไทยปีละหลายล้านล้านบาท  ท าให้มีบทบาทส าคญัใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  จากข้อมูลสถิติของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) พบว่า 
นกัท่องเท่ียวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวมากท่ีสดุเมื่อเปรียบเทียบกบัชาวต่างชาติประเทศอื่นๆ เป็นรายได้ท่ี
มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับรายได้อื่นๆของประเทศ ดังนัน้นักท่องเท่ียวชาวจีนจึงเป็นนักท่องเท่ียวกลุ่มส าคญัท่ีน า
รายได้เข้าสูป่ระเทศไทย 

การเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยท่ีผ่านมา นักท่องเทียวจีนจะมากับบริษัททัวร์ แต่ปัจจุบัน
สามารถขับรถส่วนตัวเข้ามาได้  เน่ืองจากเปิดใช้เส้นทาง R3A ซึ่งท าให้การเดินทางไปมาระหว่างคุนหมิงกับ
ภาคเหนือของไทยง่ายขึน้ นักท่องเท่ียวเท่ียวส่วนมากจึ่งเป็นชาวคุนหมิง  ข้อมูลจากด่านศุลกากรเชียงของ จ.
เชียงราย รายงานว่าจ านวนนักท่องเท่ียวจีนท่ีขับรถส่วนตวัเข้ามาทางด่านเชียงของ จ.เชียงราย ใน ปี 2557 มี
ทัง้สิน้ 4,883 คนั ขณะท่ีปี 2558 เพ่ิมจ านวนเป็น 9,248 คนัแสดงให้เห็นว่าการเปิดใช้เส้นทาง R3A สร้างความ
สะดวกในการขบัรถสว่นตวัเข้ามาเท่ียว ซึง่จุดหมายปลายทางท่ีนกัท่องเท่ียวจะต้องแวะคือจงัหวดัเชียงใหม่  การ
สร้างความพงึพอใจ จงึเป็นสิ่งส าคญัท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวกลุม่นีเ้พ่ิมมากขึน้ 

ดงันัน้ข้อมลูความคาดหวงั ความพึงพอใจและพฤติกรรม ของนกัท่องเท่ียวชาวคนุหมิงจึงเป็นสิ่งส าคญั 
ท่ีจะน าไปใช้พฒันาศกัยภาพด้านการบริการการท่องเท่ียวเพ่ือสร้างความประทบัใจแก่นกัท่องเท่ียวให้ได้มากท่ีสดุ 
ผู้ วิจยัจึงท าการศกึษาความคาดหวงั ความพึงพอใจและพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวคนุหมิงท่ีขบัรถมาเท่ียว
จงัหวดัเชียงใหม ่โดยใช้เส้นทาง R3A  

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การทบทวนวรรณกรรม 
 การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษานี ้ประกอบด้วยแนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความ
คาดหวงั ความพงึพอใจ การท่องเท่ียว เส้นทางR3A สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม ่และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
1.ทฤษฏีและแนวคดิเกี่ยวกบัความคาดหวัง 
             ความคาดหวงัเป็นความรู้สกึของคนที่มีตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ หากได้รับการตอบสนองด้วยดีจะก่อให้เกิด
ความสขุและมีความพงึพอใจ แตใ่นทางตรงกนัข้ามหากไมเ่ป็นไปตามความคาดหวงัจะก่อให้เกิดความทกุข์ความ
ไมพ่งึพอใจ (อารี ลือกลาง ,2555)  
2. ทฤษฏีและแนวคดิเกี่ยวกบัความพงึพอใจ 

ความพงึพอใจ เป็นความรู้สกึหลงัการซือ้หรือรับบริการของบคุคล หากการให้บริการหรือสินค้ามี
ประสิทธิภาพตามความคาดหวงั จะสง่ผลท าให้เกิดความพงึพอใจ แตถ้่าไมต่รงกบัความคาดหวงั จะท าให้เกิด
ความไมพ่งึพอใจ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2549 ) หรือเกิดความรู้สกึบวก แตห่ากสิ่งนัน้สร้างความรู้สกึ
ผิดหวงั ก็จะท าให้เกิดความรู้สกึทางลบ(กชกร เป่าสวุรรณ และคณะ ,2550) 
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3.ทฤษฏีและแนวคดิเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการท่องเที่ยว    
            การท่องเท่ียวคือ การเดินทางของคนจากท่ีแห่งหนึง่ไปยงัอีกแห่งหนึง่เป็นการชัว่คราว เพ่ือผ่อนคลาย
ความตงึเครียดจากงานประจ า  หากยงัไมไ่ด้ตัง้หลกัแหลง่ถาวรและไมไ่ด้รับรายได้เพ่ือยงัชีพจากเจ้าของถ่ิน
ปลายทางนัน้ก็ยงัถือเป็นการทอ่งเท่ียว (วารัชต์ มธัยมบรุุษ , 2552)  
4. เส้นทาง R3A  

เส้นทางคมนาคมทางบก R3A คือถนนหมายเลข 3A หรือถนนหมายเลข 3 สายตะวนัออก   เป็นเส้นทาง
เช่ือมระหวา่งประเทศไทย ท่ีอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เข้าบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ทะลสุิบสองปันนา เชียงรุ่ง คนุหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวา่ง
เชียงใหม-่คนุหมิง ระยะทางประมาณ 1200 กิโลเมตร  
5.แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 

สถานท่ียอดนิยมในจงัหวดัเชียงใหมข่องนกัท่องเท่ียวชาวจีน 10 อนัดบั (ปฤษณา กองวงค์,2558) ได้แก่ 
อนัดบั 1 "พระธาตดุอยสเุทพ" อนัดบั 2 "มหาวิทยาลยัเชียงใหม"่ อนัดบั 3 "ประตทู่าแพ" อนัดบั 4 คือ "ดอยสเุทพ" 
อนัดบั 5 "วดัเจดีย์หลวง" อนัดบั 6 "วดัพระสิงห์" อนัดบั 7 คือ "วดัเชียงมัน่" อนัดบั 8 "ถนนนิมมานเหมินท์" อนัดบั 
9 "พระต าหนกัภพิูงคราชนิเวศน์และอนัดบั 10 "ถนนช้างคลานไนท์บาซาร์"   
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สนุทราภรณ์  ทองนพคณุ (2549, บทคดัย่อ) ศกึษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวชาวตา่งชาติท่ีมีตอ่
สถานท่ีท่องเท่ียวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา    
 วารัชต์ มธัยมบรุุษ (2552, บทคดัย่อ) ศกึษารูปแบบการบริหารจดัการท่องเท่ียวส าหรับนกัท่องเท่ียวชาว
ญ่ีปุ่ นท่ีพ านกัระยะยาวในจงัหวดัเชียงใหม ่ 
 จิรัชญา ภสูวุรรณ (2555, บทคดัย่อ) ศกึษาเร่ือง พฤติกรรมการท่องเท่ียวและแบบแผนการใช้จ่ายของ
นกัท่องเท่ียวชาวตา่งประเทศในแหลง่ท่องเท่ียวหาดป่าตองจงัหวดัภเูก็ต   

 
วิธีการวิจัย 

1.การค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
            การศกึษานีก้ลุม่ตวัอย่างท่ีศกึษาคือนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีขบัรถมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหมโ่ดยใช้เส้นทาง 
R3A เน่ืองจากไมส่ามารถทราบจ านวนท่ีแนน่อนของนกัท่องเท่ียวชาวจีนท่ีขบัรถมาเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม ่จงึใช้
ค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างของประชากรโดยใช้สตูร Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ 2548:48) ได้กลุม่ตวัอย่าง
ประมาณ400 คน ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling)  

 
โดยก าหนดให้ 

  n=ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 P=คา่เปอร์เซน็ต์ท่ีต้องการจะสุม่จากประชากรทัง้หมดมีคา่เท่ากบั 0.5 
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 e=คา่เปอร์เซน็ต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุม่ตวัอย่างมีค่าเท่ากบั 0.5 
 Z=ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%Z มีคา่เท่ากบั 1.96 

2. การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม ซึง่มีสว่นประกอบดงัตอ่ไปนี ้
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของนกัท่องเท่ียว ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ 
อาชีพ รายได้ตอ่เดือน  
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการท่องเท่ียวของนกัท่องเท่ียวเป็นแบบสอบถามมีค าตอบให้เลือก
หลายข้อ ระดบัการวดัข้อมลูเป็นประเภทเรียงล าดบั 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความคาดหวงั และความพงึพอใจ เป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบโดยเป็นข้อ
ค าถามแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ซึง่จะแบง่ระดบัมาตราสว่น 5 ระดบั โดยค าถามแตล่ะข้อให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียง 1 ข้อเท่านัน้และก าหนดคา่น า้หนกัมาตราวิธีของลิเคิร์ท (Likert) การแปรผล
และการอภิปรายผลการวิจยัลกัษณะแบบสอบถามท่ีใช้ในระดบัการวดัข้อมลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval 
Scale) เป็นการวดัแบบมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert) ในแบบสอบถามใช้เกณฑ์
คา่เฉลี่ยในการอภิปรายผล ซึง่ผลจากการค านวณโดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยใน
แบบสอบถาม (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2550: 76-77)  
 การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม โดยผ่านการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญและได้น าแบบสอบถาม
ไปท าการทดสอบ (Pre - test) กบักลุม่ตวัอย่างท่ีมีลกัษณะประชากรคล้ายกบักลุม่ตวัอย่างจริงจ านวน 30 คน 
และน ามาปรับปรุงก่อนท าการส ารวจจริง 
3.การเกบ็รวมรวบข้อมูล 

การวิจยัครัง้นีใ้ช้ข้อมลูปฐมภมู ิโดยได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูนกัท่องเท่ียวชาวคนุหมิงท่ีขบัรถมา
เท่ียวจงัหวดัเชียงใหมโ่ดยใช้เส้นทาง R3A จ านวน 400 คน ท าการเก็บข้อมลูโดย online survey ผ่าน QQ 
wechat 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ก่อนด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูได้ท าการ 

 1. ตรวจสอบความสมบรูณ์ของการตอบแบบสอบถามคดัแบบสอบถามท่ีไมส่มบรูณ์ออก 

 2. ลงรหัสข้อมูล เป็นการแปรข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้ให้เป็นสญัลกัษณ์ตวัเลขท่ีก าหนดขึน้แทนตวัแปร

ต่างๆท่ีท าการศกึษา โดยเร่ิมจากการเตรียมคู่มือลงรหสัเพ่ือก าหนดสญัลกัษณ์ตวัเลขจากนัน้น าแบบสอบถามท่ี

สมบรูณ์มาท าการลงรหสั  

5. สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก่ การน าเสนอข้อมลูในรูปแบบตารางร้อยละคา่เฉลี่ย 

และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 2. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential statistics) ท่ีใช้ทดสอบสมมตุฐิานมีดงันี ้
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  2.1. ทดสอบสมมตุิฐานเพ่ือหาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ใช้ 

Independent sample t-test และ One –Way Analysis of Variance  

  2.2 ทดสอบสมมตุิฐานเก่ียวกบัความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตวัอย่างมากกวา่ 2 กลุม่ขึน้

ไปโดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way Analysis of Variance) หรือ F –test หากพบความ

แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ในกรณีท่ีมีนยัส าคญัทางสถิติจะใช้วิธีการ

ของ Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการวิจัย 

 Table 1-1 Personal factors of visitors in Kunming  tourist including :gender age education 

occupation Marital status and income  

Personal Factors Quantity Percent 
1.Gender   
Male 188 53.1 
Female 166 46.9 
2.Age   
Under 20 years old 17 4.8 
20-29 years old 
30-39 years old 
40-49 years old 
50-59 years old 
More than 60 years old 

98 
70 
73 
37 
59 

27.7 
19.8 
20.6 
10.5 
16.7 

3.Education   
Junior High School 87 24.6 
High School 95 26.8 
Bachelor Degree 134 37.9 
Above Bachelor Degree 38 10.7 
4.Occupation   
Student 42 11.9 
House Wife 6 1.7 
Employee 66 18.6 
Self Employee 77 21.8 

234



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

Government Employee 63 17.8 
Retirement 75 21.2 
Other 25 7.1 
Total 354 100 

 
Table 1-2  
Personal Factors Quantity Percent 
5.Marital status   
Single 98 27.7 
Married 241 68.1 
Divorced 15 4.2 
6.Income/Month   
Under15,000 baht 
15,001-25,000 baht 
25,001-35,000 baht 
35,001-45,000 baht 
45,001-55,000 baht 

82 
141 
54 
35 
23 

23.2 
39.8 
15.3 
9.9 
6.5 

55,001-65,000 baht 5 1.4 
65,001-75,000 baht 10 2.8 
More than 75,000 baht 4 1.1 
Total 354 100 

 Table 2 Level of expectation and satisfaction of Kunming tourists who visit to Chiangmai by 

self-driving via R3A road  

เร่ือง Expectation Satisfaction 

Average Level Rating Average Level Rating 

attraction attributes 3.66 medium 5 3.88 medium 1 

attractiveness of 

destination 

3.82 medium 3 3.08 medium 6 

Road traffic 3.93 medium 1 3.71 medium 5 

Hotel 3.84 medium 2 3.82 medium 2 

restaurant 3.78 medium 4 3.76 medium 3 

Souvenir Shop 3.64 medium 6 3.72 medium 4 
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 Table 3 Personal factors anlysis which influence to the level of expecatation and satisfaction 

of Kunming tourist who visit to Chiangmai by self-driving via R3A road 

Personal Factors Expectation Satisfaction 
Affect No affect Affect No affect 

Gender     
Age     
Education     
Marital status     
Occupation     
Income     

 

สรุป 

อภปิรายผลและข้อเสนอแนะการวิจัย 

1.พฤตกิรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวคุนหมิง (Kunming) ที่ขับรถมาเที่ยวจังหวัด

เชียงใหม่โดยใช้เส้นทาง R3A 

นักท่องเท่ียวชาวคุนหมิงส่วนใหญ่เดินทางมากับครอบครัวหรือญาติ เพ่ือมาพักผ่อนอาจเน่ืองมาจาก

จังหวัดเชียงใหม่มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีงดงาม และระหว่างเส้นทาง R3A มีธรรมชาติท่ียังอุดมสมบูรณ์ ซึ่งแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีประทบัใจคือวดัพระธาตุดอยสุเทพ ซึง่สอดคล้องกบัข้อมลูสถานท่ียอดนิยมของนักท่องเท่ียวชาวจีน

เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นครัง้แรกเฉลี่ย  8-10 วนัต่อครัง้ ในเดือนมกราคม-มีนาคมเน่ืองจากช่วงไตรมาสแรกเป็น

ช่วงวนัหยดุเทศกาลของประเทศจีนและคอ่นข้างยาวโดยเฉพาะวนัตรุษจีน 

 2.ความคาดหวังและความพงึพอใจของนักท่องเที่ยวชาวคุนหมิง (Kunming) ที่ขับรถมาเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เส้นทาง R3A 

 ความคาดหวังของนักท่องเท่ียวชาวคุนหมิงในการมาท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดับสูง โดยมีความ
คาดหวังเร่ืองการเดินทางสูงสุด เน่ืองจากการมาท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่เป็นการขับรถมาเอง จึงมีความ
คาดหวงัในเร่ืองความปลอดภยั ความสวยงามของธรรมชาติระหวา่งเส้นทาง การบริการของเจ้าหน้าท่ีดา่นตรวจท่ี
เป็นมิตร และคา่ธรรมเนียมในการผ่านดา่นตรวจท่ีไมส่งูจนเกินไป  

ความพึงพอใจของนักท่องเท่ียวชาวคุนหมิงในการมาท่องเท่ียวโดยรวมอยู่ในระดบัสูง โดยมีความพึง
พอใจเร่ืองประเภทแหล่งท่องเท่ียวสูงสดุ แสดงให้เห็นว่าแหล่งท่องเท่ียวในจังหวดัเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวตามธรรมชาติหรือแหล่งท่องเท่ียวทางวฒันธรรมมีลกัษณะท่ีท าให้นกัท่องเท่ียวพงึพอใจ ซึง่คณุสมบตัิท่ี
สร้างความพึงพอใจให้นักท่องเท่ียวได้แก่  ความงดงามของโบราณสถานท่ีทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกัน
เน่ืองจากวดัพระธาตดุอยสเุทพ เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวชอบมากท่ีสดุ ความสวยงามทางธรรมชาติ รวมไปถึง
ความเป็นมิตรของผู้คน  
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            3.ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อระดับความคาดหวังและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว
ชาวคุนหมิง (Kunming) ที่ขับรถมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้เส้นทาง R3A 

               ปัจจยัอายุ อาชีพ และรายได้ มีผลต่อความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว ขณะเพศ ระดบัการศกึษา และ
สถานภาพไม่มีผลต่อความพึงพอใจของนักท่องเท่ียว เน่ืองจากนักท่องเท่ียวส่วนใหญ่อายุ 20-29 ปี ท าธุรกิจ
สว่นตวั ดงันัน้การสง่เสริมการท่องเท่ียวจงึควรเน้นกิจกรรมหรือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีคนกลุม่นีใ้ห้ความสนใจ  
   

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 ควรมีการท าวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม กับนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบการท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องอื่นๆ เพ่ือให้เข้าใจภาพรวมปัญหาและอปุสรรคตา่งๆในการพฒันาการท่องเท่ียวบนเส้นทาง R3A 
 

เอกสารอ้างอิง 

          กชกร เป่าสวุรรณ และคณะ. (2550).รายงานการวิจยัเร่ือง ความคาดหวงัและความพึงพอใจต่อการมา

ศึกษาต่อทีม่หาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต ศูนย์พิษณโุลก. กรุงเทพฯ : สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยัราช

ภฏัสวนดสุิต. 

 กรมการท่องเท่ียว, กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา. (2559). สถิตินกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาประเทศไทย ปี 

2555-2559. วนัท่ีค้นข้อมลู 1 พ.ค 2559, จากhttp://www.tourism.go.th/home/listcontent/11/221/276 

           จิรัชญาภสูวุรรณ. (2555). พฤติกรรมการท่องเทีย่วและแบบแผนการใชจ่้ายของนกัท่องเทีย่วชาว

ต่างประเทศในแหล่งท่องเทีย่วหาดป่าตองจงัหวดัภูเก็ต. การค้นคว้าแบบอิสระเศรษฐศาสตร  

มหาบณัฑิต, สาขาเศรษฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 

           ไทยพบัลิก้า.(2559).The China Wave คลืน่จีนบกุไทย (1) : เกือบ 8 ลา้นคน/ปี – 5 แหล่งท่องเทีย่ว
ยอดนิยม.วนัท่ีค้นข้อมลู 15 มกราคม 2560 จาก http://thaipublica.org/2016/04/the-china-wave-1/. 
           ปฤษณา กองวงค์. (2558, กนัยายน 14). "จีน"ถึง"เชียงใหม่" มมุมองดา้นการท่องเทีย่ว. ข่าวสด

ออนไลน์, หน้า 21 

           รัตนาสขุะนินทร์. (2547). ความคาดหวงัและการรับรู้ทีมี่ผลต่อความพึงพอใจในบริการลา้นชา้งรีสอร์

ทของนกัท่องเทีย่วชาวอเมริกนัและยโุรป.สารนิพนธ์บริหารธรุกิจมหาบณัฑิต, สาขาบริหารธรุกิจ, คณะ

บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒน์. 

           วารัชต์ มธัยมบรุุษ,(2552).รูปแบบการท่องเทีย่ว.วนัท่ีค้นข้อมลู 1 พ.ค 2559 จาก 

https://tourismatbuu.wordpress.com/ความรู้เบือ้งต้นการท่องเท่ียว/รูปแบบการท่องเท่ียว/. 

 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ. (2549). การวิจยัธรุกิจ. กรุงเทพฯ : ไดมอน อิน บิสสิเน็ตเวิร์ล. 

237



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 สนุทราภรณ์ ทองนพคณุ. (2549). ศึกษาพฤติกรรมของนกัท่องเทีย่วชาวต่างชาติทีมี่ต่อสถานทีท่่องเทีย่ว

ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจบณัฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ, คณะบริหารธรุกิจ, 

มหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยา. 

           อารี ลือกลาง. (2555). ระดบัความพึงพอใจและความคาดหวงัในการใหบ้ริการของบคุลากรกองประปา

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองงูเหลือมอ าเภอเฉลิมพระเกียรติจงัหวดันครราชสีมา. วิทยานิพนธ์

วิศวกรรมศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี. 

 

238



 

 

The 2nd KU SRC 
 

 

 

 

 

Topic: 

Engineering  

บทความภาษาไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annual Conference 2017 
 

239

mcc570030
Rectangle



การประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังท่ี 2 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

การพัฒนาวิธีการควบคุมคุณภาพด้วยเคร่ืองมือตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการป๊ัม 
Development Quality Control of Inspection Measuring Gauge in The Stamping Process. 

 
อนันตชัย ศศิธร,1* บรรยวสัถ์ สินทรัพย์1 และ ดวงกมล นิลจาด1 

Anantachai  Sasithorn,1* Banyawat Sinsap1 and Duangkamul Niljard1 
 

บทคัดย่อ 
อุตสาหกรรมยานยนต์มีการพัฒนาศักยภาพการผลิตในทุกด้านโดยค านึงถึงคุณภาพท่ีสร้างคุณค่าให้กับ

ผลิตภัณฑ์ จากความส าคัญงานวิจัยจึงเป็นกรณีศึกษาบริษัทฯ ผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ในส่วนตรวจสอบคุณภาพใน
กระบวนการผลิตเพ่ือพัฒนาวิธีการตรวจสอบชิน้ส่วนงานป๊ัมด้วยเคร่ืองมือตรวจสอบข้อบกพร่องแผนกควบคุม
คณุภาพ ในขัน้ตอนการตดัและป๊ัมขึน้รูปแผนกป๊ัมขึน้รูปโลหะ  (Stamping) มีกระบวนการท างาน 9 ขัน้ตอน เร่ิมจาก
การรับวตัถุดิบจนถึงจัดเก็บชิน้ส่วนส าเร็จรูป โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 3 เดือน น ามาวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองมือ
คณุภาพ 7 ชนิด ทราบวา่ขัน้ตอนตรวจสอบคณุภาพชิน้ส่วนภายนอกรถยนต์ยงัไมม่ีเกณฑ์ในการตดัสินใจท่ีเหมาะสม
จากสาเหตรุอยนูน (Convex) บนชิน้งานมากท่ีสุด จึงศกึษารูปแบบรอยนูนในลกัษณะต่างๆ ท่ีเกิดขึน้น ามาเทียบกับ
มาตรฐานท่ีลูกค้ายอมรับ ได้ข้อสรุปว่ารอยนูนท่ียอมรับได้ขนาดต้องไม่เกิน 7.5 มิลลิเมตร  จึงน าข้อมลูไปออกแบบ
เคร่ืองมือวดัเฉพาะงานเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานการตดัสินใจ ท าให้ปัญหารอยนูนท่ีเกิดขึน้ 10,300 ชิน้ คิดเป็นสดัส่วน 
46.59% สามารถลดปัญหาลงได้ 10.01%  
 

ABSTRACT 
 The automotive industry is developing its production in all aspects, taking into quality that creates 
value for the product.  The importance of research is a case study.  Automobile parts manufacturing 
company in the quality inspection section of the process to develop a method of monitoring the Stamping 
parts with inspection tools. quality inprocess department in the press and stamping step. The stamping 
section, has a 9-stage process, from raw material to finished parts. The data collected for 3 months and 
analyzed by 7 quality tools. The quality control process of external parts was not suitable for making the 
appropriate decision. Therefore, different types of convex were studied. The incident to compare against 
the standard that the customer accepts.  It was concluded that the acceptable convex size not exceed 
over 7. 5 millimeters.  The data was then used to design a inspection measuring gauge for decision 
making.  The convex 10,300 problems proportion for 46.59%. The problem was reduced to 10.01% 

Keywords: Stamping Process, Development Quality Control Of Inspection 
*Corresponding author; e-mail address: emco01@hotmail.com  
1คณะเทคโนโลยี  เทคโนโลยีการจดัการ สถาบนัเทคโนโลยียานยนต์มหาชยั สมทุรสาคร 74000 
1Faculty of Technology , Management  Technology , Mahachai Institute of  Automotive Technology , Samut Sakhon 74000 
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ค าน า  
ปัจจุบนัธุรกิจอตุสาหกรรมมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้มีการพฒันาด้านการ

ผลิตอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดอตัราการแข่งกันอย่างมาก  คุณภาพจึงเป็นตวับ่งชีใ้ห้ธุรกิจด ารงอยู่ได้ในตลาดท าให้
บริษัทตา่งๆ  ไมอ่ยู่น่ิงท่ีจะพฒันาศกัยภาพในการผลิต (ยุทธ,2555) โดยเฉพาะอตุสาหกรรมผลิตชิน้ส่วนยานยนต์ท่ีมี
การผลิตอย่างต่อเน่ือง  จะต้องมีคณุภาพกบัทกุขัน้ตอนของการผลิตสินค้า  เพ่ือให้เกิดลกัษณะเฉพาะของผลิตภณัฑ์
ท่ีน าไปเป็นมาตรฐานการผลิตเป็นตวัชีถ้ึงระดบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์ระดบัโรงงาน  ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ
ตามความต้องการของตลาด (เกษม,2557) จากการผลิตอย่างต่อเน่ืองท่ีมีความต้องการชิน้ส่วนปริมาณมากท าให้มี
โอกาสเกิดความเสี่ยงตอ่คณุภาพของชิน้งานท่ีผลิตโดยเฉพาะชิน้สว่นท่ีมีผลตอ่ความปลอดภยัของผู้ใช้ผลิตภณัฑ์ การ
ควบคุมคุณภาพจึงเป็นขัน้ตอนท่ีส าคัญเพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของทุกบริษัท  วัตถุประสงค์การควบคุม
คณุภาพในขณะท าการผลิต  เน่ืองจากแตล่ะกิจกรรมการผลิต  มีข้อก าหนดท่ีแตกตา่งกนัจงึต้องมีกระบวนการ ให้ตรง
กบัมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ขัน้สดุท้าย  เร่ิมจากการวางแผนประเภทการวดั วิธีการตรวจสอบตามคณุลกัษณะ
ผลิตภณัฑ์  และการเก็บข้อมลูท่ีน าไปก าหนดรูปแบบการวิเคราะห์ (ปรียาวดี,2556) ซึง่เป็นค่าเฉพาะในข้อเท็จจริงท่ี
เกิดขึน้บนผลิตภัณฑ์ การควบคุมคุณภาพการผลิตต้องใช้เคร่ืองมือท่ีมีความแม่นย าและเหมาะสมกับลักษณะ
ผลิตภณัฑ์ท่ีแตกต่างในแตล่ะรูปแบบเพ่ือน ามาพิจารณาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ได้ถูกต้อง การควบคมุคณุภาพท่ีเกิด
จากข้อบกพร่องบนผลิตภณัฑ์ในลกัษณะตา่งๆ หลายรูปแบบท่ีไม่สามารถวดัออกมาเป็นตวัเลขได้พบบ่อยในการผลิต 
ซึ่งจะต้องใช้ประสบการณ์มาก าหนดข้อบกพร่อง และออกแบบวิธีการควบคุมคุณภาพให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ 
(เกษม,2557) 

แนวทางการศึกษาจึงสร้างวิธีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิตโดยพัฒนาเคร่ืองมือ
ตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการป๊ัม (Stamping) ใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธผลิตภณัฑ์ตาม
ข้อก าหนดของลูกค้า และก าหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ท าให้แผนกควบคุม
คณุภาพสามารถตรวจพบข้อบกพร่องท าการตดัสินใจ และคดัแยกผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้อบกพร่องได้อย่างชดัเจนรวดเร็ว
ท าให้กระบวนการผลิตเพ่ิมประสิทธิภาพมากขึน้จงึเป็นดชันีชีว้ดัความส าเร็จในการด าเนินโครงการวิจยันี ้
 

อุปกรณ์และวิธีการ  
การตรวจสอบข้อบกพร่อง 

ศกึษาวิธีการควบคมุคณุภาพในขัน้ตอนการป๊ัมขึน้รูปโลหะแผ่นแผนกป๊ัม (Stamping) ขณะท าการผลิตโดย
ศกึษาในเร่ืองวิธีการตรวจสอบ มาตรฐานการตรวจสอบ เกณฑ์การยอมรับ และเคร่ืองมือตรวจสอบท่ีใช้ น าข้อมลูมา
พฒันาวิธีการตรวจสอบโดยออกแบบ และสร้างเกจมาตรฐานให้สอดคล้องกับการตรวจสอบข้อบกพร่องเฉพาะงาน
จากปัญหารอยนนู (Convex) ท่ีเป็นข้อบกพร่องบนผลิตภณัฑ์มีช่วงการยอมรับอยู่ในขอบเขตการตรวจสอบขนาดเส้น
ผ่านศนูย์กลางไม่เกิน 7.5 มิลลิเมตร น าไปเป็นเกณฑ์ตรวจสอบเพ่ือตดัสินใจกบัผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดข้อบกพร่องขณะท า
การผลิตในกระบวนการป๊ัม (Stamping) 
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การทดสอบเกจมาตรฐานตรวจสอบข้อบกพร่อง 

ศกึษาวิธีการตรวจสอบขณะผลิตของแผนกป๊ัม (Stamping) ทัง้หมด 9 ขัน้ตอน ประกอบด้วยขัน้ตอนดงันี ้
ขัน้ตอนท่ี 1 การรับวตัถดุิบมาเก็บเพ่ือรอการตรวจสอบ เป็นวิธีการตรวจสอบตามข้อก าหนดเบือ้งต้น 
ขัน้ตอนท่ี 2 ตรวจรับคณุภาพของวตัถดุิบตามมาตรฐานท่ีก าหนดด้วยเคร่ืองมือวดัขนาด 

ขัน้ตอนท่ี 3 จดัเก็บวตัถดุิบรอเข้าสูก่ระบวนการผลิตตามมาตรฐานการเก็บรักษา 

ขัน้ตอนท่ี 4 ติดตัง้แม่พิมพ์ และเตรียมวตัถดุิบเข้ากระบวนการผลิต ควบคมุคณุภาพด้วยวิธีตรวจสอบ
ต าแหนง่ และระยะตดิตัง้ 
ขัน้ตอนท่ี 5 กระบวนการป๊ัมขึน้รูปโลหะแผ่น (Op 1 : Draw die, forming part) ตรวจสอบขนาดให้ตรงตาม
แบบงานท่ีก าหนด 
ขัน้ตอนท่ี 6 กระบวนการป๊ัมตัดขอบ (Op 2 : Trim die Cutting trim part) ตรวจสอบข้อบกพร่องจากการ
สงัเกตบนชิน้งาน 
ขัน้ตอนท่ี 7 กระบวนการตัดขอบและเจาะรู (Trim and Pierce die) ตรวจสอบขนาดให้ตรงตามแบบงาน 
ขัน้ตอนท่ี 8 การตรวจสอบคณุภาพของชิน้สว่นภายนอกรถยนต์ วิธีตรวจสอบ 100 เปอร์เซน็ต์ด้วยแขนกล 
ขัน้ตอนท่ี 9 จดัเก็บชิน้งานส าเร็จรูปเข้าคลงัเก็บสินค้า  
จากการศกึษาวิธีการตรวจสอบทัง้ 9 ขัน้ตอน ผู้ วิจยัพบว่าวิธีการตรวจสอบขัน้ตอนท่ี 6 กระบวนการป๊ัมตดั

ขอบมีปัญหาเกิดขึน้หลายสาเหตจุงึเก็บข้อมลูท่ีเป็นปัญหาบ่อยท่ีสดุจากสาเหตรุอยนูนบนชิน้งาน  ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้
รวบรวมรูปแบบรอยนูน (Convex) ท่ีเกิดขึน้บนผลิตภัณฑ์ลกัษณะต่างๆ เทียบกับมาตรฐานการตรวจสอบปัจจุบัน 
และข้อก าหนดลกูค้า โดยก าหนดเกณฑ์การตรวจวดัรอยนูนท่ียอมรับได้ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่เกิน 7.5 มิลลิเมตร 
น าไปออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวดัเฉพาะงานให้ครอบคลมุลกัษณะปัญหารอยนูนท่ีเกิดในขัน้ตอนท่ี 6 ด้วยเกจวดั
ข้อบกพร่องบนผลิตภณัฑ์ใช้เป็นมาตรฐานการตดัสินใจปัญหารอยนนูท่ีมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
การทดสอบผลของเกจมาตรฐานตรวจสอบข้อบกพร่อง 

ศกึษาวิธีการตรวจสอบด้วยเกจตรวจวดัรอยนูนของแผนกควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลิตท าให้สามารถ
ตดัสินใจยอมรับหรือปฏิเสธรอยนนูบนผลิตภณัฑ์ได้ง่ายโดยการน าเกจวดัรอยนนูเทียบกบัรอยนนูบนผลิตภณัฑ์ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางท่ียอมรับได้ไม่เกิน 7.5 มิลลิเมตร และวางแผนเก็บข้อมูลการตรวจสอบข้อบกพร่อง 3 เดือน เพ่ือ
วิเคราะห์ผลการตรวจสอบของแผนกควบคมุคณุภาพท าให้ปัญหาข้อบกพร่องบนชิน้งานจากสาเหตรุอยนนูลดลง 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลของการพัฒนาเคร่ืองมือตรวจสอบข้อบกพร่อง 

จากการศึกษาปัญหาการตรวจสอบคุณภาพบนผลิตภณัฑ์ของแผนกควบคุมคุณภาพ เกิดปัญหาขึน้หลาย
ลกัษณะบนผลิตภณัฑ์ขณะท าการผลิตได้แก่ รอยย่น รอยคลื่น รอยนูน รอยขดูขีดท่ีมีลกัษณะเป็นเส้น ขอบวตัถุดิบมี
ความคม รอยน า้มนั รอยบบุ เสียรูป รอยจากเศษ และขนาดท่ีตา่งไปจากมาตรฐาน  

 

Table 1   Number of faulty products in the car exterior parts. 
 

Defect December January February Number of defects Percentage defect 
Crease  611 920 481 2,012 9.10% 
Wave  209 1,071 293 1,573 7.11% 
Convex  5,339 2,346 2,615 10,300 46.59% 
Line mark  20 77 57 154 0.69% 
Sharp edge  1,120 30 358 1,508 6.82% 
Stain  352 608 325 1,285 5.81% 
Dents  795 1,090 1,188 3,073 13.90% 
Shapeless  32 226 115 373 1.68% 
Marks from debris  12 76 51 139 0.62% 
Wrong size  627 712 350 1,698 7.68% 
Total of defects / month 9,117 7,156 5,833 22,106 100% 

 
จากการเก็บข้อมูลน ามาวิเคราะห์ได้พิจารณาเร่ืองวิธีการตรวจสอบ ขัน้ตอนการด าเนินงาน เคร่ืองมือ

มาตรฐาน และการบันทึกผลการตรวจสอบของแต่ละสาเหตุ พบว่าปัญหาจากรอยนูนเป็นปัญหาเกิดขึน้มากท่ีสุด
สาเหตุหนึ่งเน่ืองจากแผนกควบคุมคุณภาพใช้การตรวจสอบจากประสบการณ์ร่วมกับความช านาญของพนักงาน
เพราะปัญหารอยนูนท่ีเกิดขึน้ในแต่ละครัง้มีรูปแบบท่ีไม่แน่นอน และขนาดท่ีเกิดขึน้ไม่ สามารถวัดได้จึงท าให้
มาตรฐานการตดัสินใจได้ข้อสรุปท่ีไมช่ดัเจนสง่ผลตอ่จ านวนงานเสีย 
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          Figure 1 Pareto Diagram analyzes each type of defect quantity. 
 

จากการเก็บข้อมูลการตรวจสอบกระบวนการป๊ัมพบว่าขัน้ตอนท่ี 6 การป๊ัมตัดขอบ (Op 2 : Trim die 
Cutting trim part) เป็นขัน้ตอนท่ีท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดรอยนูน ลกัษณะรอยนูนบนชิน้ส่วนรถยนต์ท่ีเกิดจากฝุ่ น และ 
รอยนูนท่ีเกิดจากเศษเหล็กในขณะตดัขอบชิน้งานของแม่พิมพ์โลหะ จึงได้พัฒนาการตรวจสอบในขัน้ตอนนีด้้วยการ
ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช้ตรวจสอบงานเฉพาะส่วนเพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตดัสินใจในการตรวจสอบคณุภาพ 
จากปัญหารอยนนู โดยวิธีการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ท่ียอมรับได้ของรอยนนูท่ีเกิดขึน้ต ่ากวา่ 7.5 มิลลิเมตร และรอยนูน
บนผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึน้มากกวา่ 7.5 มิลลิเมตร เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีต้องแยกออกจากกระบวนการผลิตไมส่ามารถสง่ให้กบั
ลกูค้า 

 

 
 

      Figure 2 Show the convex on the product during production. 
 
จากสภาพปัญหาดงักลา่วจงึได้ออกแบบ และสร้างเคร่ืองมือวดัเฉพาะงานใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานโดยการท า

เกจวดัรอยนูนน าไปตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพ่ือให้สามารถตดัสินใจได้ง่าย และเป็นมาตรฐานการท างานเดียวกันใน
แผนกควบคุมคุณภาพโดยศึกษาข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพของบริษัทด าเนินการรวบรวมปัญหาจากรอยนูน
ลกัษณะต่างๆ ท่ีเกิดขึน้ก าหนดมาตรฐานท่ีใช้ในการออกแบบตามลกัษณะของการเกิดรอยนูน น ามาออกแบบ และ
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จัดท าเกจวัดรอยนูนตามข้อก าหนดการยอมรับเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 7.5 มิลลิเมตร เกจมีลักษณะเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดความยาว 89 เซนติเมตร ความกว้าง 26 เซนติเมตร รูปแบบเกณฑ์การตดัสินใจมีลกัษณะเป็น
วงกลมให้สามารถครอบคุมรอยนูนบนชิน้งานตามข้อก าหนดมาตรฐานคุณภาพของบริษัทฯ วงกลมบนแผ่นเกจมี
ทัง้หมด 6 วง เพ่ือให้ครอบคลุมขนาดของรอยนูนท่ีเกิดไม่เท่ากัน และสามารถใช้เทียบขนาดรอยนูนจากขนาดของ
วงกลมบนแผ่นเกจให้สามารถบนัทกึการตรวจสอบได้ข้อมลูที่มีความเท่ียงตรง 
 

 
                             Figure 3 Measuring gauge defect on the work piece of the embossing cause. 

 
วิธีการตรวจสอบคณุภาพ คือ การน าผลิตภณัฑ์ขดัด้วยตาข่ายในทิศทางตามแนวแกน x หรือ แกน y แล้วดู

ลกัษณะของผิวผลิตภัณฑ์ให้ทั่วทัง้ชิน้ว่ามีจุดบกพร่องท่ีเกิดรอยนูนหรือไม่ ถ้าไม่มีให้น าผลิตภัณฑ์บรรจุลงภาชนะ 
กรณีท่ีเกิดรอยนูนมีการตรวจสอบ 2 ลกัษณะ กรณีแรกให้สวมถงุมือแล้วสมัผสัในลกัษณะการลบูท่ีผิวผลิตภณัฑ์ตรง
บริเวณท่ีสงสยัว่าเกิดรอยนูน แล้วสงัเกตว่าขณะลบูมีการสะดุดกบัถุงมือหรือไม่ถ้าเกิดการสะดุดให้ตดัสินใจว่าเป็น
ของเสีย กรณีท่ีสองขณะลูบท่ีผิวผลิตภัณฑ์ไม่รู้สกึเกิดการสะดดุกับถุงมือท่ีสวมให้น าเกจวดัรอยนูนมาทาบกับจุดท่ี
เกิดรอยนนูถ้าหากรอยนนูมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไมเ่กิน 7.5 มิลลิเมตร ให้ยอมรับผิวผลิตภณัฑ์แตถ้่าหากรอยนนูมี
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางมากกวา่ 7.5 มิลลิเมตร ถือว่าเป็นของเสียคดัแยกออกจากกระบวนการป๊ัม (Stamping) และ
ด าเนินการตามขัน้ตอนผลิตภณัฑ์ท่ีไมเ่ป็นไปตามข้อก าหนด 

 

 
 

    Figure 4 Surface Inspection with Sculpture Gauge 
 

จากการศึกษาการด าเนินการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการป๊ัม (Stamping) ของแผนกควบคุม
คณุภาพด้วยวิธีการพฒันาเคร่ืองมือตรวจสอบข้อบกพร่องจากสาเหตุรอยนนูบนผิวชิน้งานในระหวา่งท าการผลิต และ
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เก็บข้อมลูการด าเนินงานจากวิธีการตรวจสอบท่ีได้รับการพฒันาโดยการน าเกจวดัรอยนนูเป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ
เป็นเวลา 3 เดือน ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม ถงึ เดือนพฤษภาคม ท าให้สามารถลดปริมาณปัญหาบกพร่องจากรอยนนูลงได้ 

 
              Table 2 Comparing defects caused by burrows before and after the development of  
                 Detection methods. 
 

 

Present Developed 
Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May. 

Convex 5,339 2,346 2,615 1,884 837 1,144 
Total 10,300 3,129 

Percentage 46.59% 36.58% 
 

 
การพฒันาวิธีการตรวจสอบด้วยเคร่ืองมือตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการป๊ัมแผนก Stamping ใน

ขัน้ตอนท่ี 6 การป๊ัมตดัขอบสาเหตขุ้อบกพร่องท่ีเกิดปัญหารอยนนู จากผลการศกึษาได้รวบรวมข้อมลูสภาพการ
ท างานปัจจบุนั ระหวา่งเดือนธนัวาคม ถงึ เดือนกมุภาพนัธ์ พบปัญหาเกิดขึน้ 10,300 ชิน้ คิดเป็นสดัสว่น 46.59% 
จากปัญหาทัง้หมด และได้พฒันาเคร่ืองมือตรวจสอบข้อบกพร่องเป็นเกณฑ์มาตรฐานการตดัสินใจน าไปใช้ในการ
ตรวจสอบระหวา่งเดือนมีนาคม ถงึ เดือนพฤษภาคม พบปัญหารอยนนูเกิดขึน้ลดลงเหลือ 3,129 ชิน้ คิดเป็นสดัสว่น 
36.58% สามารถลดปัญหาข้อบกพร่องจากสาเหตรุอยนนูลงได้ 10.01%  
 

สรุป  
 จากผลการพฒันาวิธีการตรวจสอบโดยพฒันาความสามารถของกระบวนการตรวจสอบคณุภาพให้
สามารถสกดัของเสียในกระบวนการป๊ัมจากสาเหตรุอยนนูส่งผลให้ปริมาณปัญหาข้อบกพร่องลง 10.01% ใน
ระยะเวลา 3 เดือน โดยการใช้เคร่ืองมือตรวจสอบเป็นเกณฑ์มาตรฐานช่วยในการตดัสินใจสง่ผลให้ขัน้ตอนท่ี 6 
การป๊ัมตดัขอบเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และสามารถลดความล่าช้าจากการตดัสินในขณะตรวจสอบ
ชิน้งานลงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

กติตกิรรมประกาศ 
ขอขอบคุณบริษัทผลิตผลิตภัณฑ์ชิน้ส่วนภายนอกรถยนต์ และผู้ จัดการกระบวนการป๊ัม (Stamping)  ท่ีให้

ความอนุเคราะห์ในการด าเนินโครงการและสนับสนุนทุนด าเนินงานวิจัย และขอขอบคุณสถาบันเทคโนโลยียานยนต์
มหาชยัท่ีสนบัสนนุเคร่ืองมืออปุกรณ์ในการวิจยั 
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การประเมินความเส่ียงจากการได้รับสารอินทรีย์ระเหยกลุ่ม เบนซีน โทลูอีน เอทิลเบนซีน และไซลีน 
ของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพริมถนน ในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

Risk Assessment of Exposure of Volatile Organic Compounds Benzene, Toluene, 
Ethylbenzene and Xylene Among Roadside Occupations In Map Ta Phut, Rayong  

  
พิชชุดา เกษี,1* ศรีรัตน์ ล้อมพงศ์2 และ สนุทรี ขนุทอง1 

Phitchuda Kesee,1* Srirat Lormphongs2 and Soontree Kungthong1 
 

บทคัดย่อ 

 การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารอินทรีย์ระเหยของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพริมถนน ในเขตมาบตาพุด 
จงัหวดัระยอง กลุ่มตวัอย่างได้แก่ นายท่ารถประจ าทาง พ่อค้าแม่ค้าริมถนน ต ารวจจราจร และผู้ขบัข่ีรถจักรยานยนต์
รับจ้าง จ านวน 60 คน และกลุม่ควบคมุคือกลุม่เจ้าหน้าท่ีส านกังาน จ านวน 20 คน ผลการศกึษาพบวา่ ความเข้มข้น
เฉลี่ยของ BTEX คือ เบนซีนพบมากท่ีสดุในกลุม่นายท่ารถประจ าทาง เฉลี่ย 18.96 ± 9 พีพีบี โทลอูีนพบมากท่ีสดุ
ในกลุ่มต ารวจจราจร เฉลี่ย 18.66 ± 10 พีพีบี เอทิลเบนซีนพบมากท่ีสุดในกลุ่มต ารวจจราจร เฉลี่ย 1.49 ± 5 พีพีบี 
และไซลีนพบมากท่ีสดุในกลุม่ผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์รับจ้าง เฉลี่ย 8.11 ± 7 พีพีบี ส าหรับค่าดชันีอนัตรายเฉลี่ย พบ 
พ่อค้าแม่ค้าริมถนน ผู้ ขับข่ีจักรยานยนต์รับจ้าง และนายท่ารถประจ าทาง มีค่าเฉลี่ย 0.71 ± 0.42, 0.63 ± 0.21และ 
0.59 ± 0.34 ตามล าดบั โดยกลุม่พ่อค้าแมค้่าริมถนนมีคา่ดชันีอนัตรายเฉลี่ยสงูกวา่กลุม่อ่ืน แหลง่ก าเนิดท่ีมาจาก
ยานพาหนะบนท้องถนนเป็นอีกสาเหตท่ีุสง่ผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ ท่ีประกอบอาชีพริมถนน 
 

ABSTRACT 
To study the investigated of the risk assessment of exposure of volatile organic compounds 

among roadside occupations In Map Ta Phut, Rayong. The study group consisted of 60 subjects exposed to 
BTEX on the road; bus offices, traffic polices, motorcycle riders and street vendors; 20 office workers 
served as the controlled non-exposed group. It indicated that, the higher average concentration of benzene 
was found at 18.96 ± 9 µg./kg. in bus offices, Toluene most common among is traffic police; The average 
concentration of 18.66 ± 10 µg./kg., Ethylbenzene most common among is traffic police; of 1.49 ± 5 µg./kg., 
Xylene most common among is motorcycle riders; The average concentration of 8.11 ± 17 µg./kg. 
The average hazard indices of street vendors, motorcycle riders and bus offices; were 0.71 ± 0.42 , 
0.63 ± 0.21 and 0.59 ± 0.34 respectively. It the evident of street vendors provided the higher risk index 
more than the other groups. It can be seen that the vehicles on the road was the pollution average 
that affected the health hazard. Especially the roadside occupation worker. 

Keywords: Volatile Organic Compounds, Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene, Map Ta Phut 
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ค าน า  
การพฒันาพืน้ท่ีชายฝ่ังทะเลภาคตะวนัออก ประกอบด้วยอตุสาหกรรมปิโตรเคมี ตัง้แต่อตุสาหกรรมต้น

น า้จนถึงปลายน า้ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลัน่น า้มนั โรงแยกแก๊สธรรมชาติ พลาสติก เคมีและปุ๋ ยเคมี  
และอุตสาหกรรมหนักเป็นต้นว่าการผลิตเหล็กและเหล็กกล้า (กรมโรงงานอตุสาหกรรม, 2559) ท าให้มีการจ้างงาน
จ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณูปโภคในพืน้ท่ี (ส านักปกครองระยอง, 2557) แต่ก็ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของชุมชน โดยเฉพาะสภาพการจราจรมีความหนาแน่นเพ่ิมมากขึน้ และมีปริมาณการใช้น า้มนั
เพ่ิมมากขึน้ ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใช้ตวัท าละลายในกระบวนการผลิตได้มีการปล่อยของเสีย เช่น  
สารอินทรีย์ระเหย (Volatile Organic Compound; VOCs) ออกสู่สภาพแวดล้อม ส่งผลให้เกิดปัญหามลพิษทาง
อากาศขึน้ (กรมควบคมุมลพิษ, 2551) อย่างไรก็ตามสารอินทรีย์ระเหยไม่ได้มีแหล่งก าเนิดจากภาคอตุสาหกรรม
เพียงอย่างเดียว สารอินทรีย์ระเหยบางชนิด เช่น เบนซีนมีแหล่งก าเนิดจากจราจร เป็นสว่นประกอบของก๊าซจาก
ท่อไอเสียรถยนต์ (วิจิตร, 2556)  

การเฝ้าระวงัสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศในจงัหวดัระยอง ประกอบด้วยสารอินทรีย์ระเหย 40 ชนิด 
ปริมาณเบนซีน 1, 2-ไดคลอโรอีเทน และ 1,3-บิวทาไดอีน เกินค่ามาตรฐานในบางพืน้ท่ีจากการตรวจวัดใน
ปี 2551 – 2557 และมีแนวโน้มท่ีสูงขึน้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2557) เบนซีน โทลูอีน เอทิลเบนซีน  และไซลีน 
(benzene, toluene, ethylbenzene, xylene; BTEX) จดัเป็นสารอินทรีย์ระเหย ประเภทสารประกอบอะโรมาติก
ไฮโดรคาร์บอน (Aromatic hydrocarbon) ซึ่งเป็นสารท่ีมีพิษต่อมนุษย์ สตัว์ พืช ส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้
เชือ้เพลิง และจากการใช้ยานพาหนะ เป็นต้น (วนิดา, 2550) ดงันัน้ประชาชนท่ีพักอาศยั ประกอบอาชีพ หรือ
สญัจรในบริเวณริมถนนมีโอกาศได้รับ BTEX จากการแพร่กระจายบริเวณริมถนนอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
แบบเรือ้รัง อีกทัง้ สารอินทรีย์ระเหยบางกลุ่มเป็นสารท่ีมีความเสี่ยงตอ่สขุภาพอนามยัโดยเป็นสารก่อมะเร็ง หรือ 
มีแนวโน้มว่าเป็นสารก่อมะเร็ง การได้รับท่ีความเข้มข้นต ่าอาจก่อให้เกิดการระคายเคืองตา  จมกู คอ มี อาการ
ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัระยะเวลาการรับสมัผสั (กรมควบคมุมลพิษ, 2551) ทัง้นี ้ประชาชนใน
พืน้ท่ีจงัหวดัระยองมีความเสี่ยงจากการสมัผสัสารเคมีค่อนข้างสงู พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2558 มีอตัราการป่วยด้วย
โรคระบบทางเดินหายใจมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ คิดเป็น 48 คนต่อแสนประชากร และอตัราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
มากกวา่โรคอ่ืน (ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง, 2558) ดงันัน้ผู้ วิจยัจงึเห็นความส าคญัและสนใจท่ีจะศกึษา
กลุ่มผู้ประกอบอาชีพริมถนนท่ีท างานในบริบทใกล้เคียงกนั โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อสขุภาพ
จากการรับสมัผสัสาร BTEX ในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพริมถนน คือ กลุ่มจกัรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มแม่ค้าขายของริมถนน 
และกลุ่มนายท่ารถประจ าทาง ในเขตพืน้ท่ีมาบตาพุด จงัหวดัระยอง เพ่ือเป็นแนวทางในการเฝ้าระวงั จดัล าดบั
ความส าคญัในการป้องกนัและแก้ไขในอาชีพนัน้อย่างจริงจงัตอ่ไป 

 

อุปกรณ์และวิธีการ  
1.อุปกรณ์ 

อปุกรณ์หลกัท่ีใช้ส าหรับการศกึษาประกอบด้วย ปัม้เก็บตวัอย่างอากาศแบบพกพา (Personal Sample 
Pump, SKC รุ่น Air Liet Sampler Model 224-PCXR4) หลอดเก็บตวัอย่าง (Sorbent Tube, SKC รุ่น Anasorb 
CSC : Coconut Charcoal, Catalog No.226-01) เคร่ือง Gas Chromatography-Mass Spectrometry สารเคมีท่ีใช้
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ในการวิเคราะห์ สารละลายมาตรฐานของเบนซีน โทลอูีน เอทิลเบนซีน ไซลีน และคาร์บอนไดซลัไฟด์ AR Grade 
แบบสงัเกตและแบบสอบถามการปฏิบัติท างานหรือกิจกรรมของกลุ่มตวัอย่าง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ประมวลผล CPU Intel Core i5-480M โดยติดตัง้ระบบปฏิบตัิการ Microsaft Windows 10โปรแกรมสถิติ SPSS 
Version 22 Freeware โปรแกรม Microsaft Office 2010 และกล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital Camera) 

 

2.วิธีการวิจัย  
2.1 กลุ่มตวัอย่าง 

กลุม่ตวัอย่างในการศกึษา คือ ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีโอกาสได้รับสมัผสัสาร BTEX ในอากาศปฏิบตัิงานอยู่
ริมถนนสุขุมวิท ในพืน้ท่ีเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง จ านวน 4 ประเภท ได้แก่ ต ารวจจราจร 
จกัรยานยนต์รับจ้าง แม่ค้าพ่อค้าขายริมถนน และนายท่ารถประจ าทาง และกลุ่มควบคมุได้แก่กลุ่มท่ีไม่มีโอกาส
ได้รับสมัผสัสาร BTEX ในอากาศหรือมีโอกาสรับจากภายนอกน้อย (Non-Exposure group) ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
ในส านักงาน การค านวณกลุ่มตัวอย่างได้จากสูตรความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย โดยน าผลการศึกษาของ 
Waidyanatha (2001) ในการแทนคา่เฉลี่ยความแปรปรวน และก าหนดให้มีการสุม่ตวัอย่างแบบ Purely random 
sampling ท่ีมีตวัอย่างน้อยท่ีสดุ 1 ตวัอย่างท่ีมีความเข้มข้นสงูท่ีสดุเท่ากบัร้อยละ 10 ของการสมัผสั NIOSH (1977) 
ดงันัน้กลุม่ตวัอย่างท่ีน ามาใช้ในการวิจยัครัง้นี ้รวมทัง้หมด 56 คน ได้แก่ กลุม่จกัรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มแม่ค้าพ่อ
ค้าขายริมถนน กลุ่มเจ้าหน้าท่ีในส านกังาน กลุ่มละ 13 คน กลุ่มต ารวจจราจรจ านวน 10 คน และกลุม่นายท่ารถ
ประจ าทาง จ านวน 7 คน เน่ืองจากในเขตพืน้ท่ีศกึษามีต ารวจจราจรปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีเพียง 12 นาย และนายท่า
รถประจ าทางเพียง  8 คน โดยท าการเลือกเก็บข้อมลูแบบ Systematic sampling ตามพืน้ท่ีการปฏิบตัิงาน 

 

  2.2 วิธีการเกบ็ตัวอย่างอากาศ  
 เก็บตวัอย่างโดยปัม้เก็บตวัอย่างอากาศแบบพกพา (Personal Sample Pump) ท่ีปรับอตัราการไหล 
0.2 ลิตรต่อนาที เข้ากบัหลอดเก็บตวัอย่าง ระยะเวลาในการเก็บตวัอย่าง ช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเช้า เวลา 07.00 น. 
– 09.00 น. ซึง่เป็นตวัแทนช่วงเวลาท่ีกลุม่เป้าหมายทกุคนปฏิบตัิงานในช่วงเวลาเดียวกนัทัง้หมด เมื่อเก็บตวัอย่าง
ครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด จงึปิดป๊ัมดดูอากาศแล้วปิด น าหลอดเก็บตวัอย่างอากาศออกจากตวัปัม้ จากนัน้รีบ
ท าการปิดปลายทัง้สองด้านแล้วน ามาห่อด้วยพาราฟิล์ม จากนัน้เก็บหลอดตวัอย่างลงถุงซิปล็อคในสภาพแวดล้อม 
ท่ีสะอาด แช่เย็นรักษาอณุหภมูิ 4 องศา เพ่ือรอน าไปวิเคราะห์ตวัอย่างตอ่ไป  

 

 2.3 การวิเคราะห์ปริมาณสาร 
 การวิเคราะห์ปริมาณสารเบนซีน โทลอูีน เอทิลเบนซีน และไซลีน ตามวิธี The National Institute for 
Occupational Safety and Health 1501 (NIOSH, 1501) ท าการสกดั Charcoal Tube ด้วยคาร์บอนไดซลัไฟด์ 
และวิเคราะห์หาปริมาณสารด้วยเคร่ือง Gas Chromatography-Mass Spectrometry (รุ่น Agilent 7890B, 
CN13513119) 

 

 2.4 แบบสอบถาม  
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 ข้อมลูจากแบบสอบถามประกอบด้วยประเด็นด้านสขุภาพจากการท างาน และพฤติกรรมการท างาน 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ข้อมลูส่วนตวั เก่ียวกบัลกัษณะของประชากร ได้แก่ เพศ  
อาย ุน า้หนกั สว่นสงู อาชีพ สว่นท่ี 2 ประวตัิในการท างาน ได้แก่ ระยะเวลาการปฏิบตัิงาน การใช้อปุกรณ์ป้องกนั
สารเคมีสว่นบุคคล สว่นท่ี 3 พฤติกรรมสขุภาพ ได้แก่  การสบูบุหร่ี และการดื่มแอลกอฮอล์ สว่นท่ี 4 ด้านสขุภาพ 
เก่ียวกับผลกระทบต่อสขุภาพ ได้แก่ อาการทางระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท ระบบผิวหนงั ระบบหัวใจ/
หลอดเลือด และตา 

 

 2.5 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพ 
 ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพริมถนน โดยค านวณปริมาณการรับสมัผัสสาร
เบนซีนทางการหายใจ (Intake Dose) ค านวณค่าดชันีอนัตราย (HI) โดยความเสี่ยงจากสารอนัตรายเรือ้รัง
แบบก่อให้เกิดมะเร็ง (Carcinogenic Effect) ซึง่ท าการประเมินจากความเข้มข้นของสารเบนซีนเท่านัน้ เน่ืองจาก
สารเบนซีน จดัอยู่ในประเภทสารก่อมะเร็งอนัดบั 1 ตาม US.EPA. มาค านวณคา่ความเสี่ยงท่ีก่อให้เกิดมะเร็ง  

 

 2.6 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 การศกึษาในครัง้นีไ้ด้รับการรับรองโดยคระกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์ ส านกังาน
สาธารณสขุจงัหวดัระยอง ผ่านการรับรองเม่ือวนัท่ี 15  มิถนุายน 2559 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

ผลและวิจารณ์ 

ผล 

 จากการศกึษาข้อมลูทัว่ไป พบวา่ กลุ่มตวัอย่างประมาณ 2 ใน 3 เป็นเพศชาย ร้อยละ 68.33 สอดคล้อง
กบัการศึกษาของ Tunsaringkarn et al., (2012) อายุเฉลี่ย 46.18 ± 11 ปี ใกล้เคียงกบั Avogbe et al., (2011) ท่ี
ศกึษาในกลุม่รับสมัผสัอาชีพจกัรยานยนต์รับจ้าง มีอายุเฉลี่ย 39.5 ± 7.82 ปี ดชันีมวลกายสว่นใหญ่มากกวา่หรือ
เท่ากบั 25.0 ร้อยละ 55.00 รูปร่างอยู่ในเกณฑ์อ้วน  
 ข้อมลูประวตัิการท างานริมถนน พบวา่ ส่วนใหญ่ท างานริมถนนมากกวา่ 10 ชัว่โมงตอ่วนั ร้อยละ 76.67 
เฉลี่ย 12.02 ± 2.47 ชัว่โมงตอ่วนั  ไม่ใช้อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจสว่นบคุคล ร้อยละ 68.33 สอดคล้องกบั 
ฉตัรชยั (2551) กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ไมใ่ช้อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดินหายใจสว่นบคุคลร้อยละ 85.7 กลุม่ท่ีใช้
จะใช้หน้ากากชนิดผ้า (ร้อยละ 31.67) ในตลอดเวลาการท างาน ร้อยละ 16.67 ซึ่งการสวมหน้ากากขณะ
ปฏิบตัิงานจะมีโอกาสรับสมัผสัสารเคมีน้อยกวา่ผู้ ท่ีไมส่วม (อนามยั, 2554) 
 ข้อมูลประวตัิพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ส่วนมากไม่มีโรคประจ าตวั ร้อยละ 53.33 ส่วนใหญ่ไม่สูบบุหร่ี 
ร้อยละ 78.33 ช่วงระหว่างวนัรับสมัผสัควนับุหร่ีจากบคุคลรอบข้าง ร้อยละ 50.00 สอดคล้องกบัการศกึษา ฌาน
ปัทมะ (2556) ท่ีศกึษากลุม่ผู้ประกอบอาชีพริมถนน สว่นใหญ่ไมม่ีโรคประจ าตวัร้อยละ 82.5 ไมส่บูบหุร่ี  
 ข้อมูลผลกระทบต่อสุขภาพ พบว่า ใน 1 เดือนที่ผ่านมาส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างมีอาการผิดปกติ เช่น  
อาการทางระบบสายตา คือ ระคายเคืองตา แสบตา น า้ตาไหล ร้อยละ 73.33, 58.33 และ 56.67 ตามล าดบั 
อาการระบบทางเดินหายใจ คือ แสบจมกู มีเสมหะ แสบคอไอแห้ง ร้อยละ 60.00, 56.67 และ 53.33 ตามล าดบั 
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อาการระบบประสาท คือ เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ มนึงง ร้อยละ 66.67, 61.67 และ 51.67 ตามล าดบั และอาการ
ทางผิวหนงั คนัตามร่างกาย มีผ่ืนแดง ร้อยละ 51.67 สอดคล้องกบัการศกึษาของ Tunsaringkarn et al., (2012) 
การสมัผสัสารเบนซีนในกลุม่พนกังานบริการน า้มนั พบวา่ มีอาการทางประบบประสาท ปวดศีรษะมากท่ีสดุร้อย
ละ 60 และสอดคล้องกบัการศึกษาของ ศสิธร (2551) ท่ีศกึษาการรับสมัผสัเบนซีนในจงัหวดันครราชสีมา พบมี
อาการระบบประสาทและผิวหนงั เวียนศรีษะ ปวดศีรษะ ร้อยละ 55.44 และคนัผิวหนงั ร้อยละ 30.69  
 จากการศกึษามลพิษโดยรอบในเขตพืน้ท่ีมาบตาพุดมีความส าคญัอย่างมาก เน่ืองจากบริเวณนีม้ีการปลอ่ย
มลพิษในปริมาณท่ีสงู ทัง้ไอเสียของยานพาหนะ และโรงงานอตุสาหกรรม ส าหรับความเข้มข้นเฉลี่ยของ BTEX 
ท่ีพบมากท่ีสดุ คือ เบนซีน เน่ืองจากเกิดจากการเผาไหม้สารประกอบในน า้มนัเบนซีนไมส่มบรูณ์ โดยพบในผู้ประกอบ
อาชีพนายท่ารถประจ าทางมากท่ีสดุ มีความเข้มข้นเฉลี่ย 18.96 ± 9 พีพีบี โทลอูีนพบมากท่ีสดุในผู้ประกอบอาชีพ
ต ารวจจราจร มีความเข้มข้นเฉลี่ย 18.66 ± 10 พีพีบี เอทิลเบนซีน พบมากท่ีสดุในผู้ประกอบอาชีพต ารวจจราจร 
มีความเข้มข้นเฉลี่ย 1.49 ± 5 พีพีบี และไซลนี พบมากท่ีสดุในผู้ประกอบอาชีพผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์รับจ้าง มีความ
เข้มข้นเฉลี่ย 8.11 ± 17 พีพีบี เมื่อเปรียบเทียบโทลอูีนกบัเบนซีน จะสงัเกตได้วา่มีความเข้มข้นเฉลี่ยสงูกวา่เอทิล
เบนซีน และไซลีน (ตาราง 1) แตอ่ย่างไรก็ตามความเข้มข้นของ BTEX อาจจะอธิบายได้จากการจราจรท่ีหนาแน่น 
การจอดรถติดสญัญาณไฟจราจร และการซือ้ของโดยไมด่บัเคร่ืองยนต์ เน่ืองจากบริเวณนีต้ัง้อยู่บนถนนสขุมุวิท 
สามารถไปนิคมอตุสาหกรรม ตวัเมืองระยอง อ าเภอบ้านฉาง และจงัหวดัชลบรีุ ท าให้มีความหนาแน่นของรถสงู 
ดงันัน้ความเข้มข้นของ BTEX จงึไปในทิศทางเดียวกนักบัพืน้ท่ีศกึษา 

ตาราง 1 คา่เฉลี่ยความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย 
กลุม่ตวัอย่าง คา่เฉลี่ยความเข้มข้นของสารอินทรีย์ระเหยง่าย (ppb) 

เบนซีน โทลอูีน เอทิลเบนซีน ไซลีน 
ต ารวจจราจร (n=10)[1]  12.00  18.66 ± 10   1.49 ± 5   3.22 ± 4  
จกัรยานยนต์รับจ้าง (n=13)  16.82 ± 4   11.93 ± 2  1.38 ± 0.5   8.28 ± 17[2] 

แมค้่าพ่อค้าขายริมถนน (n=13)  18.43 ± 6   14.47 ± 6   1.29 ± 0.5   2.14 ± 2  
นายท่ารถประจ าทาง (n=7)  18.96 ± 9   12.27 ± 4   1.38 ± 0.2   2.97 ± 1  
เจ้าหน้าท่ีในส านกังาน (n=13) - - -  2.42 ± 0.1  
คา่มาตรฐาน  ไมเ่กิน 1.7 µg/m3 

คา่เฝา้ระวงั  ไมเ่กิน 7.6 µg/m3 
หมายเหตุ: [1] จากการวิเคราะห์เบนซีนในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพต ารวจจราจรพบ 1 นาย เน่ืองจากในการปฏิบัติงาน
ข้างนอกอยู่ในช่วงเวลาสัน้ๆ และกลบัเข้ามาในสถานีต ารวจ ท าให้โอกาสในการรับสมัผสัสารเบนซีนมีปริมาณน้อย 

[2] จากการวิเคราะห์ไซลีนในกลุ่มผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์รับจ้าง พบ ไซลีนมีค่าสงู เน่ืองจากในกลุ่มตวัอย่าง
มี 1 คน ท่ีประกอบอาชีพขบัข่ีรถจกัรยานยนต์รับจ้างเป็นอาชีพหลกั ซึง่จะปฏิบตัิงานตัง้แต่เวลา 05.00 น. – 22.00 น.  
จงึต้องตระหนกัถงึการท างานและเจาะเลือดเพ่ือตรวจสขุภาพตอ่ไป 
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 ปริมาณการรับสัมผัสเบนซีนทางการหายใจเฉลี่ยในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พ่อค้าแม่ค้าริมถนน ผู้ ขับข่ี
จกัรยานยนต์รับจ้าง และนายท่ารถประจ าทาง มีค่าเฉลี่ย 6.06 ± 3.56, 5.36± 1.75, และ 5.06 ± 2.88 ไมโครกรัมต่อ
(กิโลกรัม-วนั) ตามล าดบั (ตาราง 2) และเมื่อได้ท าการเปรียบเทียบนายท่ารถประจ าทาง ผู้ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์รับจ้าง 
และพ่อค้าแมค้่าริมถนน พบวา่ไม่แตกต่างกนั ซึง่ค่าท่ียอมรับได้ของเบนซีนมีคา่ 8.57 ไมโครกรัมตอ่(กิโลกรัม-วนั) 
(USEPA., 2010)  
 ดชันีอนัตรายเฉลี่ยพ่อค้าแม่ค้าริมถนน ผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์รับจ้าง และนายท่ารถประจ าทาง มีค่าเฉลี่ย 
0.71 ± 0.42, 0.63 ± 0.21และ 0.59 ± 0.34 ตามล าดบั ส่วนเจ้าหน้าที่ส านักงาน มีค่าดชันีอนัตราย 0.1905 
(ตาราง 2) ถึงแม้จะไมไ่ด้รับเบนซีนในท้องถนน แต่ได้รับเบนซีนจากแหลง่ก าเนิดอ่ืนในส านกังาน เช่น เคร่ืองพิมพ์ 
เคร่ืองถ่ายเอกสาร เป็นต้น ซึง่เป็นห้องปรับอากาศท าให้มีระบบระบายอากาศท่ีไมด่ี ดงันัน้เจ้าหน้าท่ีส านกังานใช้
เป็นแหล่งอ้างอิงไม่ได้  เน่ืองจากตรวจพบเจอ ซึ่งแหล่งอ้างอิงท่ีดีควรอยู่ ใน ท่ีพื น้ ท่ีระบายอ ากาศหรือ
สวนสาธารณะ และจากผลการประเมินพบวา่ ค่าดชันีอนัตรายของกลุ่มผู้ประกอบอาชีพริมถนนค่าท่ีน้อยกว่า 1 
ได้รับอนัตรายตอ่สขุภาพในระยะยาวจากการได้รับมลพิษอยู่ในระดบัต ่าหรือไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพ 

ตาราง 2 ปริมาณการรับสมัผสัเบนซีนทางการหายใจ 
กลุม่ตวัอย่าง ปริมาณการรับสมัผสั (ไมโครกรัม/(กิโลกรัม-วนั)) ดชันีอนัตราย 

นายท่ารถประจ าทาง 5.06 ± 2.88  0.59 ± 0.34 
พ่อค้าแมค้่าริมถนน 6.06 ± 3.56 0.71 ± 0.42 
ต ารวจจราจร 3.49 0.41 

ผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์รับจ้าง 5.36 ± 1.75 0.63 ± 0.21 
เจ้าหน้าท่ีในส านกังาน 1.63  0.19 

 
สรุป  

 การประเมินความเสี่ยงจากการได้รับสารอินทรีย์ระเหยกลุ่ม เบนซีน โทลอูีน เอทิลเบนซีน และไซลีน ของกลุ่ม
ผู้ประกอบอาชีพริมถนน ในเขตมาบตาพุด จงัหวดัระยอง การศกึษาพบว่า ความเข้มข้นเฉลี่ยของ BTEX คือ เบนซีน 
พบมากท่ีสดุในกลุม่นายทา่รถประจ าทาง มีความเข้มข้นเฉลี่ย 18.96 ± 9 พีพีบี โทลอูีนพบมากท่ีสดุในกลุม่ต ารวจจราจร 
มีความเข้มข้นเฉลี่ย 18.66 ± 10 พีพีบี เอทิลเบนซีน พบมากท่ีสดุในกลุ่มต ารวจจราจร  มีความเข้มข้นเฉลี่ย 1.49 ± 5 
พีพีบี และ ไซลีนจะพบมากท่ีสุดในกลุ่มผู้ ขับข่ีจักรยานยนต์รับจ้าง มีความเข้มข้นเฉลี่ย 8.11 ± 17 พีพีบี ซึ่งปริมาณ
การรับสมัผสัเบนซีนทางการหายใจ พบว่า พ่อค้าแม่ค้าริมถนน ผู้ขบัข่ีจกัรยานยนต์รับจ้าง และนายท่ารถประจ าทาง 
มีค่าเฉลี่ย 6.06 ± 3.56, 5.36 ± 1.75, และ 5.06 ± 2.88 ไมโครกรัมต่อ(กิโลกรัม-วนั) ตามล าดบั ส าหรับต ารวจจราจร 
พบค่าการสมัผสัเบนซีนน้อยมากหรือไม่พบเลย ส าหรับค่าดชันีอนัตรายเฉลี่ย พบว่า พ่อค้าแม่ค้าริมถนน ผู้ขบัข่ี
จกัรยานยนต์รับจ้าง และนายท่ารถประจ าทาง มีคา่เฉลี่ย 0.71 ± 0.42, 0.63 ± 0.21และ 0.59 ± 0.34 ตามล าดบั 
โดยกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าริมถนนมีค่าดชันีอนัตรายเฉลี่ยสงูกวา่กลุม่อื่น และมีบางคนท่ีมีคา่ดชันีอนัตรายเฉลี่ยเกินกวา่ 1 
ซึง่มีมลพิษท่ีร่างกายได้รับโดยเฉลี่ยอาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสขุภาพได้ ดงันัน้แหลง่ก าเนิดท่ีมาจากยานพาหนะ
บนท้องถนนเป็นอีกสาเหตท่ีุสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของประชาชน โดยเฉพาะผู้ ท่ีประกอบอาชีพริมถนน 

253



การประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังท่ี 2 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

งานวิจยันีไ้ด้รับทุนวิจยัสนับสนุนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
และผู้ วิจยัขอขอบคุณ เจ้าหน้าท่ีต ารวจจราจร นายท่ารถประจ าทาง พ่อค้าแม่ค้าริมถนน ผู้ ขบัข่ีรถจกัรยานยนต์
รับจ้าง และเจ้าหน้าท่ีส านกังานทกุท่านในเขตมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง ท่ีได้ให้ความอนุเคราะห์และความช่วยเหลือ
ตลอดการศกึษาวิจยัและให้ข้อมลูท่ีมีคณุค่าย่ิงต่อการศกึษาวิจยัครัง้นี ้  

เอกสารอ้างอิง 
 กรมควบคมุมลพิษ. 2551. ปัจจัยการปลดปล่อยสารประกอบอนิทรีย์ระเหยง่ายจากยานพาหนะใน

ประเทศไทย. ส านกัจดัการคณุภาพอากาศและเสียง (อดัส าเนา). 
             . 2557. การเกบ็สารอนิทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) โดยใช้เทคนิค Active Sampling Methodology.      

กรมควบคมุมลพิษ. 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม. 2559. สถติอุิตสาหกรรม ปี 2559. แหลง่ท่ีมา: 

http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=spss59, 15 มกราคม 2560. 
ฉตัรชยั ชมุกระโทก. 2552. การตรวจระดับสารเบนซีนในเลือดด้วยเทคนิคฮตสเปซโซลิตเฟสมโครเอกซ์ 

แทรกชันของผู้ประกอบอาชีพสัมผัสสารเบนซีนในเขตเทศบาลนครราชสีมา. วารสารราช
พฤกษ์ม 6(2)ม 117-125. 

ฌาน ปัทมะ พลยง. 2556. เปรียบเทยีบการรับสัมผัสสารเบนซีนและผลกระทบต่อสุขภาพของกลุ่มผู้
ประกอบอาชีพริมถนนในเขตมาบตาพุด จังหวัดระยอง. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลยั
บรูพา. 

วิจิตร บณุยะโหตระ. 2542. มลภาวะจากท่อไอเสีย. แหลง่ท่ีมา: https://web.ku.ac.th, 25 พฤษภาคม  2560. 
วนิดา จีนศาสตร์. 2550. มลพษิอากาศ และการจัดการคุณภาพอากาศ Air Pollution and Air Quality 

Mangement.  ส านกัพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ศศิธร สกุรีฑา วรศกัด์ิ อินทร์ชยั และพฒันศกัด์ิ เพ่ิมพนู. 2551. การเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพที่

สัมผัสเบนซีน : กรณีศึกษาสถานบริการน า้มันเชือ้เพลิง ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชศรีมา. 
วารสารพิษวิทยาไทย, 23(1), 48-57. 

ส านกังานปกครองจงัหวดัระยอง. 2557. ข้อมูลสถติทิี่ส าคัญของจังหวัด. แหลง่ท่ีมา: www.rayong.dopa.go.th/web/, 
15 มกราคม 2560. 

ส านกังานสาธารณสขุจงัหวดัระยอง. 2558. รายงานประจ าปี 2558 ข้อมูลสถานะสุขภาพจังหวัดระยอง. 
แหลง่ท่ีมา: www.rayonghealth.com/web/, 15 มกราคม 2560. 

อนามยั เทศกะทกึ. 2554. แนวทางการคัดกรองทางอาชีวอนามัยของผู้สัมผัสสารตัวท าลละลายใน
พนักงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ. คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา. ชลบรีุ. 

Avogbe H. P., Ayi-Fanou L., Cachon B., Chabi N., Debende A., Dewaele D., Aiss F., Cazier., Sanni A. 
2011. Hematological Change among Beninese Motor-bike Taxi Driver Exposed to Benzene 
by Urban Ari Pollution. African Journal of Environmental science and Technology, 5, 464-469. 

254

http://www.rayong.dopa.go.th/web/


การประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังท่ี 2 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

National Institute for Occupational Safety and Health, Occupational Exposure Sampling Strategy 
Manual, Cincinnati, OH, 1977 

            . 2003. Manual of Analytical Methods (NIOSH 1501). Available Source: 
http://www.cde.gov/niosh/docs/2003-154/pdfa/1501.pdf, Octoble 15, 2015. 

Tunsaringkarn T., Siriwong W., Rungsiyothin., Nopparatbondit S., 2012. Occupational Exposure of 
Gasoline Station Workers to BTEX compounds in Bangkok, Thailand. The International 

Journal of Occupational and Environmental Medicine, 3, 117-125. 
U.S. EPA. 2010. Integrated Risk Information System (IRIS). Available Source: 

http://www.epa.gov/ncea/iris/help_ques.htm#whatiris,  November .27,  2014. 
Waidyanatha S., Rothman N., Fustinoni S., Smith T M., Hayes B R., Bechtold W., Dosemeci M., Guilan 

L. 2001. Urinary Benzene as a Biomarker of Exposure among Occupationally Exposure and 
Unexposure subjects. Carcinogenesis, 22(2), 279-89. 

 

255



การประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังท่ี 2 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

การวิเคราะห์ความปลอดภัยต่อชีวิตเชิงสมรรถนะส าหรับอาคารจัดแสดงรถยนต์ 
Performance-based Life Safety Analysis for Car Showroom Building 

 
ปรีชาพล โยธาศิริ1* และ สภุทัร พฒัน์วิชยัโชติ1 

Preechapon Yothasiri1* and Supat Patvichaichod1  
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีเ้ป็นการศกึษาความปลอดภัยเชิงสมรรถนะของอาคารจดัแสดงรถยนต์ ท่ีมีพืน้ท่ีประมาณ 1,710 
ตารางเมตร โดยจ าลองสถานการณ์และก าหนดต าแหน่งของกองไฟท่ีลุกไหม้ เพ่ือทดสอบอณุหภูมิท่ีเกิดขึน้ภายใน
อาคารขณะเกิดเพลิงไหม้ พฤติกรรมการแพร่กระจายของควนัไฟ การใช้เวลาและพฤติกรรมการอพยพของผู้ ท่ีอยู่ใน
อาคาร โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบจ าลองเสมือนจริงทางพลศาสตร์อคัคีภัยแทนการทดสอบการ
เกิดเพลิงไหม้ในสถานท่ีจริงท่ีไมส่ามารถทดสอบได้  

จากผลการศกึษาพบว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้ อณุหภูมิภายในอาคารจะเพ่ิมสงูขึน้ตัง้แต่ 20 วินาทีแรก ไปจนถึง 
วินาทีท่ี 300 โดยมีอณุหภมูิอยู่ท่ีไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส และการอพยพหนีไฟออกจากอาคารต้องใช้เวลาในไมเ่กิน  
60 วินาที ซึ่งเป็นเวลาท่ีเร็วมาก เน่ืองจากตัง้แต่เวลา 60 วินาทีเป็นต้นไป ควันไฟจะแพร่กระจาย และปกคลุม
หนาแน่นทกุสว่นของอาคาร ท าให้มีผลตอ่ทศันวิสยัในการอพยพไปสู่ทางออกท่ีปลอดภยั  
 

ABSTRACT 

 This research is to study on safety performance in car showroom building. The building has  
an area of 1,710 square meters. By using software in simulation and determine the location of the fire to 
examine the temperatures associated with building fires, the behavior of smoke spreading, the use of 
evacuation times and behaviors for the building configuration. The research using computer software for data 
analyzed with the fire dynamics simulator with an evacuation instead of a real test that cannot be performed. 

The results of the study has shown that If there's a fire, temperature rises during the first 20 seconds 
to 300 seconds which the temperature does not exceed 200 degree Celsius. And the evacuation times are 
no more than 60 seconds, time flies, because the visibilities inside the building was poor in more than 60 
seconds, some people cannot exit the building.  

 

 

Keywords: Fire Dynamic Simulation, smoke spreading, Car showroom building 
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ค าน า 
ในปัจจุบันสาเหตุท่ีท าให้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บในสถานการณ์เพลิงไหม้ ส่วนใหญ่จะมาจากการควนัไฟ

มากกวา่ความร้อนจากไฟ เน่ืองจากควนัไฟท่ีจากการเผาไหม้จะมีส่วนประกอบของก๊าซพิษอยู่หลายชนิด ไมว่า่จะเป็น 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ เขมา่ควนั และควนัไฟ ซึง่หากสดูดมเข้าไป
ในร่างกายปริมาณมากจะมีผลท าให้ร่างกายขาดออกซิเจน อีกทัง้ควันไฟท่ีเกิดขึน้ยังสามารถแพร่กระจายตัว 
และปกคลุมหนาแน่นไปตามส่วนต่างๆของอาคารได้อย่างรวดเร็ว ซึง่มีผลกระทบต่อทัศนวิสยัในการมองเห็น ท าให้
การอพยพออกจากอาคารเป็นไปด้วยความยากล าบาก   ดังนัน้การควบคุมควันไฟจึงเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก 
ในการป้องกันอนัตรายจากสถานการณ์เพลิงไหม้ ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การจ ากัดบริเวณ การใช้อากาศ
ผลกัดนั การเพ่ิมความดนัโดยการอดัอากาศ การท าให้เจือจางโดยการระบายควนัหรือปล่อยให้ควนัไฟลอยตวัสงูขึน้
และให้อากาศถ่ายเทเข้ามา รวมถึงการป้องกันไม่ให้ควันและไฟลุกลามหรือแพร่กระจาย  เป็นต้น ซึ่งสามารถน า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้เพ่ือจ าลองภาพเสมือนจริงด้านพลศาสตร์อคัคีภัย (Pyrosim) ส าหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
ประเมินสถานการณ์ และหาข้อบกพร่องในระบบ เพ่ือหาวิธีในการป้องกนัแก้ไขให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ ใช้อาคาร
มากท่ีสดุ โดยโปรแกรมนีส้ามารถท าการจ าลองภาพสถานการณ์เพลิงไหม้ท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย  
 การศึกษาครัง้นี จ้ึงมีวัตถุประสงค์ในการน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาใช้เพ่ือจ าลองภาพเสมือนจริง 
ด้านพลศาสตร์อคัคีภยั (Pyrosim) มาประยุกต์ใช้เพ่ือวิเคราะห์ความปลอดภยัต่อชีวิตเชิงสมรรถนะส าหรับอาคารจดั
แสดงรถยนต์ จากการจ าลองการเกิดเพลิงไหม้ในอาคารจัดแสดงรถยนต์ โดยก าหนดให้ไม่มีการน าระบบป้องกัน
อคัคีภยัหรือระบบดบัเพลิงเข้ามาเก่ียวข้อง เน่ืองจากพบวา่ประเทศไทยมีการจดัแสดงรถยนต์อย่างตอ่เน่ืองเป็นประจ า
ทุกปี อาทิ งานมหกรรมของยานยนต์ เพ่ือขายแห่งชาติ (Big Motor Sale) งานมหกรรมยานยนต์ (Motor Expo) งาน
แสดงรถยนต์บางกอกอินเตอร์เนชัน่แนลมอเตอร์โชว์ (Bangkok Motor Show) เป็นต้น  ซึง่การจดัแสดงรถยนต์ในแต่
ละงานจะจดัขึน้ในอาคารขนาดใหญ่ และมีผู้ เข้าชมอยู่ในพืน้ท่ีอาคารเป็นจ านวนมาก การค านึงถึงมาตรการด้านการ
ป้องกันและระงบัอคัคีภัยจึงมีความส าคญัและจ าเป็นอย่างมากส าหรับการจัดแสดงรถยนต์ในอาคารในแต่ละครัง้  
ซึง่การจ าลองเหตกุารณ์ภายใต้เง่ือนไขและสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะมีโอกาสเกิดขึน้ในอาคารจดัแสดงรถยนต์ จึงเป็น
ประเด็นท่ีเหมาะส าหรับการศึกษา เพ่ือใช้ในการเสนอแนวทางในการอพยพหนีไฟ การควบคุมควันไฟ และ 
การทดสอบอณุหภูมิท่ีเกิดขึน้ภายในอาคารขณะเกิดเพลิงไหม้ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้ ใช้
อาคารให้มีความปลอดภยัมากขึน้ 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ACER รุ่น Aspire E1ความเร็ว 2.4 GHz หน่วยความจ า 4 GB 
 2. โปรแกรม Pyrosim version 2017.1 เป็นโปรแกรมจ าลองการเกิดไฟไหม้ท่ีมีประสิทธ์ิภาพซึง่ประกอบด้วย 
2 ส่วนหลกั คือ ส่วนของการจ าลองพลศาสตร์ของไหลเสมือนจริง ได้รับการพัฒนาจากสถาบัน Nation Institute of 
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Standard and Technology, USA ห รือ NIST โดยสามารถค านวณความเร็วในการไหลและอุณหภูมิของ 
ควันไฟ ระดับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และก๊าซอื่นๆในช่วงเวลาท่ีเกิดเพลิงไหม้ และส่วนการ
ค านวณการอพยพ ได้รับการพัฒนาจากสถาบัน Technology Research Centre of Finland หรือ VTT ส าหรับ
ค านวณพฤติกรรมการอพยพหนีไฟของคนภายในอาคาร และเวลาท่ีใช้อพยพให้ออกจากอาคารเร็วท่ีสดุ ซึง่ผลท่ีได้จะ
ถกูน ามาใช้เพ่ือความปลอดภยัของอาคารก่อนท่ีจะก่อสร้าง หรือเพ่ือประเมินความปลอดภยัของอาคารในการอพยพ
หนีไฟได้  

3. การก าหนดขนาด Grid โดยใช้ http://www.koverholt.com/fds-mesh-size-calc/ ซึ่งขนาดของ Grid     
มีผลต่อความละเอียดในการจ าลองสถานการณ์ เพลิงไหม้เป็นอย่างมาก ย่ิงถ้า Grid มีความละเอียดมาก              
การประมวลผลท่ีได้จะมีความใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึน้ แต่ก็จะใช้เวลาในการประมวลผลนานมากขึน้เช่นกัน  
ในงานวิจัยนีไ้ด้ก าหนด Grid ของแบบจ าลองเท่ากับ 0.25 โดยใช้เวลาในการประมวลผลของโปรแกรมประมาณ 72 
ชัว่โมง 
 4. แบบแปลนอาคารจดัแสดงรถยนต์ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ จ านวน 2 ชัน้ มีพืน้ท่ีใช้สอยรวมทัง้หมด 
1,710.81 ตารางเมตร ซึ่งเป็นพืน้ท่ีเปิดโล่ง มีขนาดกว้าง 25.3 เมตร ยาว 37.7 เมตร และสงู 11.15 เมตร ไม่มีระบบ
ป้องกนัอคัคีภยัหรือระบบดบัเพลิง สามารถใช้เป็นท่ีประชมุ ชมุนมุ สมัมนา จดังานหรือแสดงกิจกรรมตา่งๆ ได้  
 5. โปรแกรมอดัวิดีโอหน้าจอ Snagit ส าหรับบนัทึกภาพวิดีโอ ด้วยกลไกการตรวจสอบความเคลื่อนไหวบน
หน้าจอ เพ่ืออัดวีดีโอ บันทึกหน้าจอ หรือจับภาพหน้าจอ แล้วท าการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบต่าง ๆ ท่ี ตรงกับความ
ต้องการในการใช้งาน เช่น รูปแบบ TIFF ส าหรับงานสิ่งพิมพ์ หรือ GIF, JPEG และ PNG ส าหรับการออกแบบและ
สร้าง webpage เป็นต้น  

6. โปรแกรม Microsoft Office ส าหรับจดัท าเอกสาร 

 
วิธีการ 
 1. ศึกษาแผนผัง แบบอาคาร ศึกษาค้นคว้าทฤษฎี รวบรวมข้อมูล ข้อมูลอ้างอิงท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์
ความปลอดภยัตอ่ชีวิตในอาคารจดัแสดงรถยนต์  
  2. ศกึษาวิธีการใช้โปรแกรม Pyrosim version 2017.1 เพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลองการเกิดไฟไหม้ 
 3. ท าการจ าลองสถานการณ์เพลิงไหม้ โดยเลือกแหลง่ต้นเพลิงเป็นรถยนต์ท่ีจดัแสดงในลานจดัแสดงรถยนต์ 
 4. จ าลองการติดตัง้อปุกรณ์รับรู้ (Sensor) วดัระดบัความเข้มข้นของก๊าซพิษ ระดบัอณุหภูมิ และระดบัการ
มองเห็น ทัว่ทัง้บริเวณอาคารจดัแสดงรถยนต์ 
 5. ศกึษาผลจากการจ าลองสถานการณ์เพลิงไหม้ของโปรแกรม Pyrosim เพ่ือให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของการ
เกิดเพลิงไหม้ การแพร่กระจายของควัน การกระจายตัวของอุณหภูมิ ระดับการมองเห็น ภายในอาคารจัดแสดง
รถยนต์ 
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 6. วิเคราะห์ผลการจ าลองสถานการณ์ หาแนวทางปรับปรุงอาคารทางวิศวกรรม เพ่ือป้องกนัการลกุลาม การ
ระบายออกของควนัไฟ และเพ่ิมความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร 
  

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการสร้างแบบจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัย 

การจ าลองสถานการณ์เพลิงไหม้ในอาคารจดัแสดงรถยนต์ขนาดกว้าง 25.3 เมตร ยาว 37.7 เมตร และ 
สงู 11.15 เมตร โดยมีพืน้ท่ีใช้สอยรวมทัง้หมด 1,710.81 ตารางเมตร โดยได้ท าการสร้างแบบจ าลองตามแบบแปลน
อาคารจดัแสดงรถยนต์ในมีอตัราสว่นท่ีใกล้เคียงมากท่ีสดุ โดยไมม่ีระบบป้องกนัอคัคีภยั และระบบดบัเพลิงเข้ามา
เก่ียวข้อง (Figure 1 และ 2) 

 
 
Figure 1 Front view of Car Showroom Building 

 

 
 
Figure 2 The Computational Models generated by Pyrosim 
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 ตามกฎหมายประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการป้องกนัอคัคีภยั และระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการ 
เพ่ือความปลอดภัยของผู้ ใช้อาคาร จึงได้ท าการประมวลผลผ่านโปรแกรม Pyrosim แสดงภาพเหตุการณ์กรณีเกิด
เพลิงไหม้ขึน้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้คือ ก าหนดเหตกุารณ์เพลิงไหม้สมมตุิท่ีเลวร้ายท่ีสดุ (worst case fire scenario) 
โดยให้เกิดเพลิงไหม้จากรถยนต์ท่ีจดัแสดงอยู่ภายในลานจดัแสดงรถยนต์ เน่ืองจากเพลิงไหม้ท่ีต าแหน่งนีเ้ป็นต าแหน่ง
ท่ีท าให้ควันไฟสามารถแพร่กระจายไปตามโถง สู่ชัน้ต่างๆ ภายในอาคารได้อย่างรวดเร็วท่ีสุด  ซึ่งภายในรถยนต์ 
มีเชือ้เพลิงบรรจุอยู่ในถังเชือ้เพลิง 10 ลิตร และเกิดการลุกติดไฟบริเวณฝากระโปรงท้ายของรถยนต์ ซึง่มีอตัราการ
ปลดปล่อยพลังงานความร้อน (Heat Release Rate of  fire) อยู่ ท่ี  3,034 kW โดยได้ท าการศึกษาทิศทาง 
การแพร่กระจายของควนัไฟ การเคลื่อนไหวของควนัไฟ  และปริมาณของควนัไฟท่ีสะสมอยู่ภายในอาคารจัดแสดง
รถยนต์ (Figure 3)  

 
 
Figure 3 Show the direction of the movement of smoke and the amount of smoke accumulated in the 
building. 
 

Figure 3 แสดงให้เห็นถึงทิศทางการเคลื่อนท่ีของควนัไฟ ในช่วงเวลาต่างๆ หลงัจากเกิดเหตเุพลิงไหม้ โดย
ก าหนดต าแหน่งของต้นเพลิงให้เกิดเหตุเพลิงไหม้จากรถยนต์ท่ีจัดแสดงอยู่ท่ีลานจัดแสดงภายในอาคาร ซึ่งเป็น
บริเวณท่ีพืน้ท่ีโถงสงู พบวา่เกิดการลกุไหม้ท่ีบริเวณกระโปรงท้ายรถยนต์ ท่ีมีการติดตัง้ถงัน า้มนัเชือ้เพลิงของรถยนต์
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ก่อนเป็นล าดบัแรก และเกิดการปลดปล่อยควนัไฟ นับตัง้แต่เร่ิมต้นจ าลองเหตุการณ์ โดยการจ าลองควนัไฟท าให้
สามารถเห็นการเคลื่อนท่ีของควนัไฟ การกระจายตวัของควนัไฟ และปริมาณของควนัไฟท่ีสะสมอยู่ภายในอาคาร  
ซึง่ควนัไฟเร่ิมกระจายตวัปกคลมุทกุพืน้ท่ีตัง้แตเ่วลา 60 วินาที และปกคลมุหนาแน่นมากขึน้เร่ือยๆ 

 

 
 

Figure 4 กราฟแสดงความสงูของชัน้ควนัภายในอาคาร 
 

 
 

Figure 5 กราฟแสดงอณุหภมูภิายในอาคาร 
 
 จากกราฟ (Figure 4) ท่ีได้จากการประมวลผลของแบบจ าลองในโปรแกรมจ าลองพลศาสตร์อคัคีภยั พบว่า
ความสงูของชัน้ควนัจะลดต ่าลงมาจนถึงจุดท่ีเป็นอนัตรายต่อชีวิตในช่วงเวลา 60 วินาที ดงันัน้ผู้ ใช้อาคารต้องอพยพ
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จากอาคารโดยใช้เวลาให้น้อยกว่า 60 วินาที จึงจะเพ่ิมความปลอดภัยต่อชีวิต เน่ืองจากในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
ช่วงเวลาก่อน 60 วินาที ควันไฟยังไม่สามารถบดบังทัศนวิสัยในการอพยพหนีไฟของผู้ ใช้อาคาร และจากกราฟ
(Figure 5) จะเห็นได้วา่อณุหภูมิภายในอาคารเพ่ิมสงูขึน้ตัง้แต ่20 วินาทีแรก ไปจนถึง วินาทีท่ี 300 ซึง่มีอณุหภูมิอยู่ท่ี
ไมเ่กิน 200 องศาเซลเซียส แตส่ามารถก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ผู้ ท่ีอยู่ในอาคารและผู้ ท่ีสมัผสัได้ 
 
วิจารณ์ผลการทดลอง  

จากผลการใช้โปรแกรม Pyrosim จ าลองการแพร่กระจายของควนัไฟในอาคารจดัแสดงรถยนต์ครัง้นี ้พบว่า
ต้องด าเนินการอพยพจากอาคารโดยใช้เวลาให้น้อยกว่า 60 วินาที เพ่ือป้องกนัการลอยต ่าของควนัไฟจนถึงจุดท่ีเป็น
อนัตรายต่อชีวิต รวมทัง้ส่งผลท าให้การอพยพออกจากอาคารยากล าบากมากขึน้ เน่ืองจากการบดบงัทัศน์วิสยัของ
ควนัไฟในการอพยพไปสู่ทางออกท่ีปลอดภยั ซึ่งตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดระยะเวลาในการอพยพหนีไฟต้องกระท า
ภายในระยะเวลา 5 นาที (300 วินาที) เพ่ือให้ผู้ ใช้อาคารมีความปลอดภยัมากขึน้ รวมทัง้ควรจดัท ามาตรการป้องกนั
แก้ไขและปรับปรุงอาคาร เม่ือเกิดเหตเุพลิงไหม้ โดยมีข้อเสนอดงันี ้

1. การปรับปรุงท่ีตวับคุคล 
1.1 ควรให้ความรู้กับผู้ ท่ีเข้ามาปฏิบัติงานภายในอาคารจัดแสดงรถยนต์และผู้ เข้าชมงาน เพ่ือเตรียม

ความพร้อมกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม้ 
1.2 น าผลการจ าลองการแพร่กระจายของควนัไฟไปจดัท าแผนฉกุเฉินของอาคารจดัแสดงรถยนต์ 
1.3 จดัซ้อมแผนฉกุเฉินเพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานมีความเข้าใจและทราบขัน้ตอนปฏิบตัิเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
1.4 ก าหนดมาตรการป้องกนัโดยตรวจสอบสภาพอปุกรณ์ในพืน้ท่ีปฏิบตัิงาน 

 2. การปรับปรุงท่ีอาคารจดัแสดงรถยนต์ 
2.1 จดัต าแหน่งของโต๊ะท างาน อปุกรณ์ส านกังาน ให้เป็นระเบียบ อย่าให้กีดขวางเส้นทางเดินไปสู่ทาง

หนีไฟ หรือทางออกสูพื่น้ท่ีปลอดภยั 
2.2 จดัเก็บ ควบคมุ ดแูล สารไวไฟ อปุกรณ์ท่ีท าให้เกิดประกายไฟ เพ่ือป้องกนัการลกุติดไฟ 
2.3 ตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั และอปุกรณ์ดบัเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.4 ก าหนดเส้นทางหนีไฟ ติดป้ายทางหนีไฟ ป้ายทางออก ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 
2.5 ติดตัง้ระบบพัดลมระบายอากาศ เพ่ือลดระดบัของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และอณุหภูมิ ขณะเกิด

เพลิงไหม้ 
2.6 ติดตัง้อปุกรณ์ตรวจจบัควนัไฟ และเคร่ืองตรวจจบัความร้อนภายในอาคารเพ่ิมเติม 

 
สรุป 

การศกึษาครัง้นีไ้ด้ได้เสนอผลการจ าลองพลศาสตร์ของไหลเสมือนจริงและเวลาในการอพยพหนีไฟของอาคาร
จดัแสดงรถยนต์ ด้วยโปรแกรม Pyrosim version 2017.1 ซึง่มีผลการจ าลองแสดงให้เห็นว่าอณุหภูมิภายในอาคารจะ

262



การประชุมวชิาการระดับชาต ิคร้ังท่ี 2 มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

เพ่ิมสงูขึน้ตัง้แต่ 20 วินาทีแรกท่ีเกิดเพลิงไหม้ ไปจนถึง วินาทีท่ี 300 และมีอณุหภูมิสงู แต่ไม่เกิน 200 องศาเซลเซียส 
ส่วนการด าเนินการอพยพหนีไฟควรกระท าให้ได้ภายในระยะเวลา 60 วินาที เน่ืองจากเป็นระยะเวลาที่มีทศัน์วิสยัในการ
มองเห็นสามารถมองเห็นทางออกได้อยา่งชดัเจน หากไมส่ามารถด าเนินการอพยพได้ภายในระยะเวลา 60 วินาท ีจะสง่ผล

ตอ่การมองเห็นทางออกของผู้ที่ติดอยูภ่ายในอาคาร ซึง่เป็นอนัตรายตอ่ความปลอดภยัอย่างมาก ดงันัน้การออกแบบหรือ
ปรับปรุงอาคารให้มีความปลอดภยั เพ่ือรองรับสถานการณ์เพลิงไหม้จึงมีความส าคญัส าหรับอาคารแสดงรถยนต์ท่ีมีผู้
เข้าชมในพืน้ท่ีจ านวนมาก 
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Performance-based Life Safety Analysis for Police Station 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีศ้กึษาความเชิงสมรรถนะของสถานีต ารวจ สร้างแบบจ าลองสถานีต ารวจขนาดกลาง มีพืน้ท่ี
รวม 7,951.8 ตารางเมตร จ าลองเหตุการณ์เพลิงไหม้และต าแหน่งของเชือ้เพลิง เพ่ือวิเคราะห์อุณหภูมิท่ีเกิดขึน้
และการแพร่กระจายของควนัไฟขณะเกิดเพลิงไหม้ เวลาท่ีใช้ในการอพยพหนีไฟของคนท่ีอยู่ภายในสถานีต ารวจ
โดยใช้โปรแกรม Fire Dynamic Simulation (FDS) สร้างแบบจ าลองเสมือนจริงแทนการทดสอบโดยสถานท่ีจริง 
 จากผลการศึกษาพบว่า ควันไฟแพร่กระจายทั่วบริเวณทางหนีไฟภายในเวลา 30วินาทีและควันไฟ
กระจายไปทั่วอาคารอย่างต่อเน่ือง ซึ่งในการอพยพหนีไฟคนออกจากอาคารต้องใช้เวลาไม่เกิน 60วินาที 
เน่ืองจากขนาดของไฟจะเพ่ิมขนาดมากขึน้เร่ือยๆ ซึ่งการแพร่กระจายของควนัไฟไปทั่วอาคารจะส่งผลต่อทัศน
วิสยัในการอพยพไปสูพื่น้ท่ีปลอดภยั 
 

ABSTRACT 
 This research is to study performance in police station Police office medium has a total area 
of 7951. 8 square Simulation and determine the location of the fire to flammable.  To analyze the 
temperature rise and the spread of smoke during a fire.  Use of evacuation to time for the building 
police station configuration. By research using computer software Fire Dynamic Simulation (FDS) the 
model making simulation real test that cannot use Police Station 
 The results of the study has shown that the smoke spread throughout the fire exit within 30 
seconds The smoke spread throughout of continuous on building And the evacuation time are no 
more than 60 seconds Due to flammable size increase The spread of smoke throughout  will affect 
people visibility cannot to exit areas. 
 
 
Keywords: Fire Dynamic Simulation, Police Station 
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ค าน า 
 เพลิงไหม้ล้วนสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน อนัตรายท่ีเกิดจากการเพลิงไหม้คือ ความร้อน
และควนัไฟ ปริมาณควนัไฟท่ีเกินต่อเน่ืองส่งผลต่อระดบัควนัไฟท่ีสะสมอยู่บริเวณนัน้อาจลอยลงต ่าท าให้ทัศน์
วิสยัในเส้นทางการอพยพหนีไฟไม่ชัดเจน หรือ อาจจะส าลักควนัไฟท่ีเกิดขึน้ได้ ควนัไฟเหล่านีย้ังมีผลกระทบ
ทางด้านสุขภาพประกอบด้วยก๊าซพิษหลายชนิด เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไดรเจน
ไซยาไนด์ อนภุาคของควนัไฟท่ีเกิดเหลา่นีส้ามารถแพร่กระจายไปยงัพืน้ท่ีบริเวณอื่นได้อย่างรวดเร็ว  
 ปัจจุบนัสถานท่ีราชการอ านวยความสะดวกให้กบัประชาชนในการมาใช้บริการมีความส าคญัมาก เช่น 
สถานีต ารวจ เพ่ือคอยอ านวยความสะดวกสบายทางด้านเอกสาร คดีความ และการแจ้งเหตุต่างๆเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ความส าคัญอย่างหนึ่งของสถานีต ารวจคือ ความปลอดภัยของสถานท่ี 
โดยเฉพาะสถานท่ีราชการนัน้ต้องมีความพร้อมท่ีจะเพียงพอท่ีจะรองรับดูแลการให้บริการประชาชน ความ
ปลอดภัยท่ีเก่ียวข้องกับอคัคีภัยเป็นสิ่งส าคัญส าหรับสถานีต ารวจ ซึ่งสถานีต ารวจนัน้ในปัจจุบันยังขาดระบบ
ดบัเพลิงท่ีเป็นมาตรฐานเข้ามาใช้และผู้ เช่ียวชาญเก่ียวข้องกบัระบบดบัเพลิง เช่น ระบบสปริงเกอร์ ระบบการแจ้ง
เตือนเมื่อเกิดเหตเุพลิงไหม้ ระบบระบายควนัในอาคาร สถานการณ์ไฟไหม้ท่ีพบเห็นกนัในปัจจุบันท่ีเกิดขึน้จาก
ความประมาท จากสภาพอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุด ล้วนแตส่ง่ผลให้เกิดความสญูเสียด้วยกนัทัง้สิน้  
 จากเหตุการณ์อัคคีภัยในอดีตท่ีผ่านมาเหตุการณ์ไฟไหม้โรงพักไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อ 7 กรกฎาคม 
2556 อคัคีภัยครัง้นัน้ ส่งผลให้มีผู้ เสียชีวิตถึง 4 รายเป็นผู้ ต้องหาคดีต่างๆ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีได้สืบสวนและ วิเคราะห์
สาเหตพุบวา่เกิดจากหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด ท าให้เกิดเพลิงไหม้ท่ีบริเวณห้องเก็บของชัน้ลา่งด้านหลงัสถานี และ
ลามไปยังห้องควบคุมผู้ ต้องหาเกิดเพลิงและกลุ่มควนัได้ลุกลามไปอย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีขณะนัน้ได้พยายามเข้าไปช่วยเหลือ แต่ไม่สามารถช่วยผู้ ต้องหาท่ีถูกคุมขงัไว้ได้ เน่ืองจากเพลิงไหม้อย่าง
หนกัและรวดเร็วจงึท าให้เกิดมีผู้ เสียชีวิต 
 การศกึษาในครัง้นีจ้ึงจ าลองการเกิดเพลิงไหม้ในสถานีต ารวจท่ีมีประชาชนมาใช้บริการ จ าลองการเกิด
เพลิงไหม้ในห้องบริการประชาชน ระดบัอณุหภูมิ การกระจายตวัของควนัไฟ เพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนท่ีมาใช้บริการสถานีต ารวจ เป็นต้น 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 
 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ASUS รุ่น A43 ความเร็ว 2.3 GHz หน่วยความจ า 12 GB 
 2. โปรแกรม Pyrosim version 2017.1 ส าหรับจ าลองภาพเสมือนจริง และจ าลองการเกิดเพลิงไหม้FDS 
คือ เป็นโปรแกรมด้าน Computational Fluid Dynamic (CFD) รูปแบบการแสดงผลทางคณิตศาสตร์ตามสมา
การ Navier-Stokes equations ในความเร็วการไหลต ่า การไหลของอุณหภูมิพร้อมการเคลื่อนท่ีของควนัและ
ความร้อนจากไฟ 
 3. การก าหนดขนาด Grid 
 ขนาดของ Grid นัน้มีผลต่อความละเอียดในการประมวลผลในการจ าลองทางด้านพลศาสตร์อคัคีภัย
เป็นอย่างมาก ความจ าเป็นในก าหนดการหาขนาด Grid ท่ีเหมาะสมว่ามีความละเอียดมากเท่าไร ผลท่ีได้จาก
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การทดสอบแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้ก็จะมีความใกล้เคียงกบัความจริงมากขึน้ ซึง่ความละเอียดท่ีมากก็จะผกผนักบั
ระยะเวลาในการรันระบบมากขึน้เช่นกันพิจารณาขนาดเซลล์ Grid ท่ีเมาะสมในการทดลอง จ าลองพลศาสตร์
อคัคีภยัเปรียบเทียบอณุหภูมิควนัและความสงูของท้องควนัไฟในการจ าลองเพลิงไหม้ของสถานีต ารวจ ได้ศกึษา
เปรียบเทียบและทดสอบความละเอียดของ (Grid Sensitivity) ได้แก่ 0.2 โดยจะใช้ Grid จ านวนทัง่หมด 991,800 
cell grid ในการศกึษาโดยสามารถค านวณได้จาก www.koverholt.com/fds-mesh-size-calc 
 4. สร้างแบบจ าลองของอาคารโดยใช้โปรแกรม Pyrosim version 2017.1 อาคารท่ีท าการศึกษา คือ 
สถานีต ารวจภูธร ขนาดกลาง 3 ชัน้ มีพืน้ท่ีรวม 7,951.8 ตารางเมตร ยาว 29 ตารางเมตร กว้าง 22.85 ตาราง
เมตร สงู 12 ตารางเมตร ไมม่ีระบบป้องกนัอคัคีภยั มีการแบ่งห้องท างานกนัเป็นสดัสว่น 
 5. โปรแกรม Microsoft Office บนัทกึเอกสาร 
 
วิธีการ 
 1. ศึกษาแบบอาคารสถานีต ารวจ รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการวิเคราะห์ระบบอคัคีภยัความปลอดภยัต่อ
ชีวิต 
 2. ท าการศึกษาการใช้ใช้โปรแกรม Pyrosim version 2017.1เพ่ือน ามาสร้างแบบจ าลองการเกิดเพลิง
ไหม้ในอาคาร 
 3. ติดตั่งเคร่ืองมือวดัวิเคราะห์ Sensor วดัอุณหภูมิ การแพร่กระจายควนัไฟ ทั่วทั่งแบบจ าลองสถานี
ต ารวจ 
 4. ศึกษาผลจากการจ าลองการเกิดเพลิงไหม้ ระดบัอุณหภูมิ และการแพร่กระจายของควนัไฟ ภายใน
สถานีต ารวจ 
 5. น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์และปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้ ท่ีอยู่ในอาคาร 
  

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จ าลองการเกิดเพลิงไหม้เขียนใส่ในค าสัง่โดยมีวสัดตุิดไฟ คือ หน้าจอคอมพิวเตอร์โดยมีค่าปล่อยความ
ร้อน 210K/W  ในห้องบริการประชาชน โดนใช้โปรแกรม Pyrosim version 2017.1 – Fire Dynamics Simulation 
& Smoke View สัง่ค านวณข้อมลูค าสัง่ (Run Input Files) 300 วินาที  
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Figure 1 Show picture police station case 
 

 
 
Figure 2 Show picture run input file 
 

 เกณฑ์ท่ีท าให้คนเสียชีวิต ซึ่งเป็นความทนทานทางด้านวิศวกรรม คือ ความสูงจากพืน้ถึงชัน้ควันท่ี
เกิดขึน้ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ จะต้องสูงกว่า 2.5 เมตร และอุณหภูมิความร้อนท่ีเกิดขึน้นัน้จะต้องไม่สูงเกิน     
200 qcจะก่อให้เกิดอนัตรายตอ่ชีวิตผู้ ท่ีสมัผสั 
 การประมวลผลของโปรแกรม Pyrosim ก าหนดเหตุการณ์เพลิงไหม้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดและการ
แสดงผลของเคร่ืองมือวัด (Sensor) LAYER / THCP ท่ีได้ติดตั่งไว้ในต ่าแหน่งท่ีก าหนดแสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงของอณุหภมูิและการเคลื่อนท่ีแพร่กระจายของควนัไฟทัว่ทัง้อาคาร 
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Figure 3 Show picture Sensor LAYER / THCP 
  

   
 

Time: 5s                                                                            Time:10s 

 

   
 
Time: 20s                                                                   Time: 40s 
 
Figure 4 Show picture movement of smoke 
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 Figure 4 การกระจายตวัของควนัไฟตัง่แต่เร่ิมมีการจ าลองการเกิดเพลิงไหม้ตรงบริเวณท่ีก าหนดภายใน
ห้องลงบันทึกประจ าวนัซึ่งเป็นบริเวณชัน้ท่ี 1 เกิดการลุกไหม้ท่ีจอคอมพิวเตอร์วสัดุจอคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ก าหนด
เป็นพลาสติก แสดงให้เห็นการแพร่กระจายตวัของควนัไฟ ปริมาณท่ีสะสมภายในห้องและการกระจายตวัมายัง
พืน้ท่ีอื่นสะสมมากขึน้ 
 
 

 
 

Figure 5 Show smoke layer height graph. 

 

 
 

Figure 6 Show thermocouple graph. 
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 Figure 5 การวิเคราะห์โดยโปรแกรมจ าลองพลศาสตร์อคัคีภยั พบว่า เม่ือเร่ิมเกิดเพลิงไหม้ชัน้ควนัไฟได้
ลอยต ่าลงมา ใช้เวลาเพียงไม่ก่ีวินาที และแพร่กระจายถึงจุดต ่าสุดใช้เวลาเพียง 30วินาทีซึง่ส่งผลให้คนท่ีอยู่ใน
อาคารอพยพหนีไฟไม่ทนั เมื่อควนัไฟมีปริมาณเพ่ิมขึน้และลอยต ่าลงมาก็จะท าให้ผู้ ท่ีก าลงัอพยพหนีไฟเกิดการ
ส าลกัควนัไฟและทัศนะวิสยัในการมองเห็นทางหนีไฟไม่ชดัเจนอาจส่งผลเป็นอนัตรายถึงชีวิตของผู้ ท่ีอยู่บริเวณ
เหลา่นัน้ 
 
 Figure 6 นบัตัง่แต่เร่ิมจ าลองการเกิดเพลิงไหม้ อณุหภูมิบริเวณท่ีติดเคร่ืองมือวดัคุม THCP พบว่าผ่าน
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดโดยมีอณุหภมูิไมเ่กิน 200๐c ตลอดระยะเวลาในการวิเคราะห์ 300s จงึไม่
สง่ผลอนัตรายมากตอ่การอพยพหนีไฟไปสูภ่ายนอกอาคาร 
 

วิจารณ์ผลการทดลอง 
 การจ าลองพลศาสตร์อัคคีภัยในสถานีต ารวจ โดยการน าหลกัวิชาวิศวกรรมอคัคีภัย (Fire Engineer) 
และวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย (Safety Engineer) โดยการน าโปรแกรมท่ีเก่ียวข้องกับหลักวิชาพลศาสตร์
อคัคีภัยมาใช้ โดยน าโปรแกรม Pyrosim มาวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพลศาสตร์อคัคีภัย การหาผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 
พบวา่ การอพยพหนีไฟของคนออกจากอาคารไมส่ามารถอพยพหนีไฟได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดได้เน่ืองจากควนั
ไฟลอยต ่าโดยใช้เวลาท่ีรวดเร็วและกระจายตวัของควนัไฟไปยังบริเวณอื่น การสะสมของควนัไฟดัง่กล่าว ท าให้
ต้องมีการการปรับปรุงเก่ียวกบัมาตรฐานทางด้านความปลอดของภยัอคัคีภยัโดยค านึงถึงสถานท่ีและการอพยพ
ไปในท่ีปลอดภยัโดยใช้เวลาให้น้อยท่ีสดุ การปรับปรุงสถานท่ีสิ่งส าคญัท่ีต้องค านึงถึง คือ ผู้ ต้องหาท่ีอยู่ในห้องขงั
ท่ีเวลาเกิดเหตเุพลิงไหม้ จะไม่สามารถอพยพหนีไฟออกมาได้ในทนัที มาตรการป้องกนัและแก้ไขปรับปรุงอาคาร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีสอดคล้องกบักฎหมายท่ีก าหนดจึงท าให้ต้องมีการปรับปรุงหาแนวทางการแก้ไขเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและการรอดชีวิตของผู้ ท่ีมาใช้บริการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานงานภายในอาคารสถานีต ารวจและ
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางได้กบัสถานีต ารวจทัว่ประเทศ โดยให้ค าแนะน าในการปรับปรุง ดงันี ้
 1. มาตรฐานการเพ่ิมความปลอดภยัในตวัอาคารสถานีต ารวจโดยการติดตัง่สญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
เช่น smoke detector, Heat detector หรือ กร่ิงฉกุเฉิน เพ่ือให้ทราบวา่เกิดเหตเุพลิงไหม้ได้อย่างทนัทวงที 
 2. เพ่ิมอปุกรณ์ท่ีช่วยในการดบัไฟ เช่น ติดตัง่Sprinkler หรือ ถังดบัเพลิง ในบริเวณจุดท่ีน่าจะเกิดเพลิง
ไหม้ หรือ วตัถไุวไฟ บริเวณห้องขงัผู้ ต้องหา หรือ ห้องยุทธภณัฑ์ 
 3. เพ่ิมอปุกรณ์เสริมในการลดการกระจายตวัของควนัไฟ เช่น เคร่ืองดดูอากาศบริเวณทางหนีไฟ 
 4. ก าหนดการฝึกซ้อมแผนอพยพประชาชน พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีภายในสถานีต ารวจ
ออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถาน
ประกอบการเพ่ือความปลอดภยัเพ่ือป้องกนัอนัตรายถงึแก่ชีวิต 
 

สรุป 
 การศกึษาในครัง้นีจ้ าลองการเกิดเพลิงไหม้โดยใช้โปรแกรมการจ าลองพลศาสตร์ของไหลในการอพยพ
หนีไฟของสถานีต ารวจ โดยผลการทดลองพลว่านับตั่งแต่เร่ิมจ าลองการเกิดเพลิงไหม้ อุณหภูมิบริเวณท่ีติด
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เคร่ืองมือตรวจวัดพบว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดโดยมีอุณหภูมิไม่เกิน 200๐c ตลอด
ระยะเวลาในการวิเคราะห์ 300s แต่ระดบัควนัไฟท่ีลอยต ่าลงมามีการแพร่กระจายถึงจุดต ่าสุดใช้เวลาเพียง 30
วินาที ซึง่สง่ผลให้คนท่ีอยู่ในอาคารอพยพหนีไฟออกมาไม่ทนั เมื่อควนัไฟมีปริมาณเพ่ิมขึน้และลอยต ่าลงมาก็จะ
ท าให้ผู้ ท่ีก าลังอพยพหนีไฟเกิดการส าลักควันไฟและทัศนะวิสัยในการมองเห็นทางหนีไฟไม่ชัดเจนอาจเป็น
อนัตรายถงึชีวิตของผู้ ท่ีอยู่บริเวณเหลา่นัน้ 
 การจ าลองการเกิดเพลิงไหม้และการอพยพหนีไฟของสถานีต ารวจนัน้จึงเป็นการศึกษาท่ีมีส าคัญ
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีราชการที่มีประชาชนมาติดต่อใช้บริการอยู่เป็นประจ า มีเจ้าพนกังานปฏิบตัิหน้าทีและมีการ
กกัขงัผู้ ต้องหาในคดี ดงันัน้การออกแบบและปรับปรุงระบบอคัคีภยัทัง่สถานท่ีและตวับุคลจึงมีความส าคญัมาก
เพ่ือเพ่ิมระดบัมาตรฐานในความปลอดภยัในชีวิตและสามารถน าไปใช้กบัสถานีต ารวจในขนาดตา่งๆได้ 
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การวิเคราะห์การดัดของแผ่นส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีรอยนูนวงกลมรับภาระกระจายอย่างสม ่าเสมอ 
Bending Analysis of a Square Plate with a Hemispherical Bulge Subjected to Uniformly 

Distributed Load 
 

นภาพร เทียนสุวรรณ,1 สธีุ โอฬารฤทธินนัท์2 และ เอกอ ุธรรมกรบญัญตัิ3* 
Napabhorn Thiensuwan,1 Sutee Olarnrithinun2 and Ek-u Thammakornbunjut3* 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนีศ้ึกษาแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรอยนูนโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ แผ่นมีขอบทัง้สี่ด้านเป็นแบบ
ยึดแน่น และรับภาระแบบกระจายอย่างสม ่าเสมอท่ีกระท าตัง้ฉากกบัระนาบของแผ่นทางด้านท่ีมีรอยนูน ในการ
แก้ปัญหา จะค านวณระยะโก่งสูงสุดของแผ่นท่ีอตัราส่วนระหว่างเส้นผ่านศนูย์กลางรอยนูนต่อความกว้างแผ่น 
และความลกึของรอยนูนต่อความหนาแผ่นต่าง ๆ กนั จากนัน้จึงเปรียบเทียบระยะโก่งสงูสดุท่ีขนาดภาระต่าง ๆ 
จนสามารถแสดงและอภิปรายอิทธิพลของความลึกและขนาดของรอยนูนต่อพฤติกรรมการดดัของแผ่นบางได้ 
จากผลในงานวิจัยนี ้ผู้ วิจัยคาดหวงัว่า แผ่นมีรอยนูนจะสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานแทนท่ีแผ่นเรียบได้อย่าง
เหมาะสม 
 

ABSTRACT 
 In this paper, a square plate with a hemispherical bulge is studied by the finite element method. 
The plate with all edges fixed is subjected to a uniformly distributed load which applies perpendicular 
to its plane and on the bulging side. The problem is solved to find the maximum deflection of a plate at 
various ratio between the bulge diameter and plate width and the bulge depth and plate thickness. By 
comparing the maximum deflection at various loading, the effects of the bulge depth and size to the 
bending behavior of a thin plate are illustrated and discussed.  From the results, we expect that the 
plate with a bulge could be properly used in some applications instead of a flat plate. 

 
 
 
Key Words: Plate, Bulge, Dent, Bending, Finite Element Method 
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ค าน า 
 ในการผลิตโครงสร้างหรือชิน้ส่วนในอุตสาหกรรมเรือและรถยนต์นิยมใช้แผ่นเหล็กกล้าเน่ืองจากความ
แข็งแรง ความทนทาน และความสามารถในการขึน้รูปท่ีดี ในการออกแบบใช้งานจะต้องพิจารณาทัง้ความ
แข็งแรง ความต้านทานต่อการเสียรูป และความมีเสถียรภาพของโครงสร้างท่ีออกแบบไว้ อนึง่เป็นท่ีทราบกนัดีว่า 
โครงสร้างแผ่นมีการศกึษาและพฒันาสตูรการค านวณมาอย่างยาวนาน จดัเป็นโครงสร้างคลาสสิกท่ีมีทฤษฎีใน
การค านวณเ รียบ เ รี ยง ไ ว้ ในต าราและบทความเ ป็นจ านวนมาก  (Timoshenko, 1959; Ventsel and 
Krauthammer, 2001) แต่โครงสร้างแผ่นบางประเภท เช่น แผ่นเจาะรูเยือ้งศนูย์ แผ่นท่ีมีรอยนนูหรือรอยบุ๋ม หรือ
แผ่นท่ีมีรูปร่างตวัแอล มีลกัษณะท่ียุ่งยากมากในการค านวณเชิงทฤษฎี จ าเป็นต้องใช้วิธีการทดลอง หรือใช้วิธีเชิง
ตวัเลข เช่น วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ (finite element method) วิธีไฟไนต์วอลุ่ม (finite volume method) หรือวิธีบาว
ดะรีเอลิเมนต์ (boundary element method) มาช่วยหาค าตอบโดยประมาณ โครงสร้างแผ่นท่ีมีการเจาะรูมกัใช้
รับแรงในแนวระนาบของแผ่นโดยยึดกบัคานท่ีบริเวณขอบทัง้สี่ด้าน การเจาะรูช่วยลดน า้หนกัของแผ่น และอาจ
เป็นช่องทางส าหรับการเดินท่อต่าง ๆ ส่วนแผ่นท่ีมีรอยนนูมีการน าไปใช้เสริมแรงในคานหน้าตดักลวงแบบตา่ง ๆ 
และอาจประยุกต์ใช้กบัการรับภาระความดนัได้ ส่วนแผ่นรูปตวัแอลจะเป็นการใช้งานเฉพาะทางท่ีจ าเป็นต้องให้
รูปร่างของแผ่นสอดรับกับโครงสร้างอื่นท่ีประกอบเข้าด้วยกัน หรืออาจใช้เสริมแรงบริเวณมุมท่ีเช่ือมต่อกันของ
โครงสร้างคานก็ได้ 
 ท่ีผ่านมาในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างเรือเดินสมุทรท่ีเป็นเรือขนาดใหญ่ซึ่งได้รับความ
เสียหายจากการกระแทกท่ีผิวนอกของตวัเรือ จะท าการจ าลองปัญหาเป็นแผ่นบางมีรอยบุ๋ม (dented plates) รับ
แรงกดหรือแรงเฉือนในแนวระนาบของแผ่น (Paik et al., 2003; Paik, 2005; Raviprakash et al., 2012; Xu and 
Guedes Soares, 2013) อนึ่งจากการค้นคว้าของผู้ เขียน ยงัไม่พบการศกึษาวิจยัเก่ียวกบัแผ่นมีรอยนูนหรือรอย
บุ๋มท่ีรับแรงกดตัง้ฉากกบัระนาบของแผ่น อย่างไรก็ตามงานวิจยัของ Paik et al. (2003) และ Paik (2005) ซึง่เป็น
การศึกษาความแข็งแรงสงูสุดของแผ่นเหล็กกล้าท่ีมีรอยนูนภายใต้แรงกดและแรงเฉือนในแนวระนาบของแผ่น
ตามล าดบั ได้ให้แนวทางพืน้ฐานในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านนีไ้ว้เป็นอย่างดี กล่าวคือการใช้ตวัแปรไร้หน่วย
ในการวิเคราะห์ เช่น อตัราส่วนของความแข็งแรงสงูสดุของแผ่นท่ีมีรอยนูนต่อความแข็งแรงสงูสดุของแผ่นเรียบ 
อตัราส่วนความกว้างยาวของแผ่น อตัราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยนูนต่อความกว้างของแผ่น อตัราส่วน
ความลกึของรอยนนูตอ่ความหนาของแผ่น อตัราสว่นระยะเยือ้งศนูย์ของรอยนนูตอ่ความกว้างและความยาวของ
แผ่น และลกัษณะของรอยนูนท่ีแบ่งออกเป็นทรงกลมกบัทรงกรวย งานวิจยัทัง้สองใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
แอนซีสในการวิเคราะห์ แผ่นท่ีน ามาวิเคราะห์เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจตัรัุสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยมีเง่ือนไขขอบเขตเป็น
แบบรองรับแบบง่าย (simple supports) จากพืน้ฐานดงักลา่ว ในงานวิจยันีจ้ะศกึษาการโก่งของแผ่นบางสี่เหลี่ยม
จตัรัุส มีรอยนูนวงกลมขนาดต่าง ๆ ภาระท่ีกระท าเป็นแรงกระจายอย่างสม ่าเสมอตัง้ฉากกบัแผ่นและกระท ากับ
แผ่นด้านท่ีมีรอยนูน ขอบทัง้สี่ด้านของแผ่นเป็นแบบยึดแน่น (fixed supports) และใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิเมนต์
แอนซีส (ANSYS) ในการสร้างแบบจ าลองและค านวณ ข้อแตกตา่งท่ีส าคญักบังานวิจยัท่ีผ่านมานอกจากทิศทาง
ของภาระท่ีกระท าแล้ว งานวิจัยนีเ้ลือกพิจารณาระยะโก่งสูงสุดของแผ่นแทนความเค้นสูงสุด เน่ืองจากผู้ เขียน
สนใจการน าพฤติกรรมของแผ่นมีรอยนูนไปประยุกต์ใช้ในงานเคร่ืองมือวดั ซึง่อาจจะน าไปใช้งานเป็นตวัตรวจรู้
ความดนัในเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรบางชนิดได้ 
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วิธีการด าเนินงานวิจัย 
แบบจ าลองและสัญลักษณ์แทนตัวแปรของแผ่นและรอยนูน 
 ในการจ าลองรูปร่างของปัญหาท่ีจะวิเคราะห์ ก าหนดให้แผ่นมีขนาด 100 มม.  100 มม. และหนา 2 
มม. โดยมีรอยนนูอยู่ตรงกลาง (Figure 1) อตัราสว่นของความกว้างแผ่นตอ่ความหนามีคา่เป็น 50 ท าให้แผ่นท่ีจะ
วิเคราะห์นีจ้ดัอยู่ในกลุม่แผ่นบาง (Ventsel and Krauthammer, 2001) 
 

 
Figure 1  Geometry of a plate and a hemispherical bulge from top and side views. 

 
 ก าหนดตวัแปรท่ีใช้ระบุขนาดของแผ่นและรอยนูนดงันี ้ความยาวของแผ่นเป็น a  ความกว้างของแผ่น
เป็น b  ความหนาของแผ่นเป็น t  เส้นผ่านศนูย์กลางรอยนนูเป็น d  ความลกึรอยนนูเป็น h และรัศมีความโค้งด้าน
ในของรอยนนูเป็น Ri (Figure 2) 
 

 
Figure 2  Variable symbols. 

 
การปรับเปล่ียนตัวแปรในการทดลอง 
 อตัราส่วนเส้นผ่านศูนย์กลางรอยนูนต่อความกว้างของแผ่น (d/b) มี 5 ค่า คือ 0.1  0.2  0.3  0.4 และ 
0.5 ตามล าดบั 

274



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 อตัราสว่นความลกึของรอยนนูตอ่ความหนาของแผ่น มี 5 คา่ คือ 1  2.5  5  8 และ 10 ตามล าดบั 
 ขนาดของภาระกระจายอย่างสม ่าเสมอ มี 5 คา่ คือ 1  2.5  5  7.5 และ 10 MPa ตามล าดบั 
ในการทดลองจะมีการเปลี่ยนแปลงขนาดของรอยนูนตามตวัแปรท่ีกล่าวถึงในข้างต้น โดยมีตวัอย่างรูปแผ่นท่ีมี
รอยนนูใหญ่ท่ีสดุ และลกึมากท่ีสดุ กบัแผ่นท่ีมีรอยนนูเลก็ท่ีสดุและลกึน้อยท่ีสดุ (Figure 3) 
 

 
Figure 3  Example of plate models with biggest and smallest bulges. 

 
การก าหนดเงื่อนไขในโปรแกรมแอนซีส 
 เอลิเมนต์ท่ีใช้เป็นแบบ hexahedral 8 โหนด (node) และให้โปรแกรมสร้างเมช (mesh) ให้โดยอตัโนมตัิ 
ดังนัน้ในแต่ละกรณี จ านวนเอลิเมนต์และโหนดจะไม่เท่ากัน โดยจ านวนเอลิเมนต์ท่ีใช้จะอยู่ในช่วง 30100 – 
41636 เอลิเมนต์ และจ านวนโหนดท่ีใช้จะอยู่ในช่วง 143660 – 176039 โหนด 
 เง่ือนไขขอบเขตเป็นแบบยึดแน่นตลอดแนวขอบด้านล่างของแผ่นโดยมีภาระกระจายอย่างสม ่าเสมอ
กระท าตัง้ฉากกบัระนาบแผ่นในทิศทางกดรอยนนู (Figure 4) 
 

 
Figure 4  Boundary conditions and applied load. 

 
การวิเคราะห์ผล 
 จะพิจารณาเปรียบเทียบอิทธิพลของตวัแปรไร้หน่วยตอ่ระยะโก่งสงูสดุ (maximum deflection) ของแผ่น 
ซึง่ในทกุกรณีระยะโก่งสงูสดุจะอยู่ท่ียอดของรอยนนูตรงกึง่กลางแผ่น โดยน ากรณีแผ่นเรียบมาเป็นมาตรฐานใน

d/b=0.5 

h/t=10 

d/b=0.1 

h/t=0.1 
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การเปรียบเทียบด้วย อนึง่ งานวิจยันีเ้ป็นการศกึษาโครงสร้างของแผ่นมีรอยนนูในระยะเร่ิมต้น เพ่ือดคูวามเป็นไป
ได้ในการวิจยัและพฒันาตอ่ในอนาคต ดงันัน้จงึไมน่ าผลของความเค้นตกค้าง (residual stress) และการแข็งขึน้ 
(hardening) เน่ืองจากการขึน้รูปมาพิจารณาในงานนี ้
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ระยะโก่งของแผ่น 
 หลงัจากก าหนดค่าของตวัแปรต่าง ๆ และให้โปรแกรมค านวณผลออกมาแล้ว จะได้ลกัษณะการโก่งของ
แผ่นมีรอยนูนดงัตวัอย่าง (Figure 5) หากเร่ิมต้นโดยแยกพิจารณาระยะโก่งระหว่างส่วนท่ีเป็นรอยนูนกบัส่วนท่ี
เป็นแผ่นเรียบ จะวิเคราะห์ได้ว่าบริเวณรอยนูนมีระยะโก่งใกล้เคียงกันมากและมีค่าน้อยกว่าบริเวณท่ีเป็นแผ่น
เรียบ เน่ืองจากรอยนูนมีลกัษณะเหมือนเปลือกทรงกลม (spherical shell) ท าให้มีความแข็งแรงในการรับภาระ
กระจายตัง้ฉากมากกว่าแผ่น (Seide, 1975) อย่างไรก็ตามเมื่อส่วนของแผ่นยุบตวัลง รอยนูนก็ย่อมเคลื่อนตวัลง
ตามในระยะท่ีเท่ากนัด้วย เม่ือรวมกบัระยะยบุตวัของรอยนนูเอง ผลลพัธ์จงึแสดงออกมาวา่บริเวณรอยนนูมีระยะ
โก่งหรือระยะเคลื่อนตวัมากกว่า ท าให้ระยะโก่งสงูสดุเกิดขึน้ท่ีจุดยอดของรอยนูน ทุกกรณีท่ีศกึษาจะได้ผลลพัธ์
ออกมาในลกัษณะเช่นเดียวกบัรูปตวัอย่างนี ้ดงันัน้จงึใช้ระยะโก่งสงูสดุในการวิเคราะห์อิทธิพลของตวัแปรท่ีสนใจ 
 นอกจากนีห้ากพิจารณาไปถึงกระบวนการสร้างรอยนูนท่ีแผ่นโดยทั่วไปนิยมใช้วิธีการป๊ัมขึน้รูป 
(stamping) ซึง่เนือ้วสัดบุริเวณกลางแผ่นจะถูกท าให้ยืดออกเป็นรอยนูน คณุสมบตัิของวสัดุในส่วนนีจ้ะมีความ
แข็งมากขึน้ (Meyers and Chawla, 2008; Bhargava and Sharma, 2011) ดงันัน้ลกัษณะการเสียรูปของแผ่นมี
รอยนนูจะยงัคงมีแนวโน้มใกล้เคียงกบัตวัอย่าง (Figure 5) 

 
Figure 5  Displacement of a plate after pressure load applied. 

 
อทิธิพลของเส้นผ่านศูนย์กลางรอยนูน 
 ในการวิจารณ์ผลการทดลองตัง้แต่ส่วนนีเ้ป็นต้นไป จะใช้ค าว่า “ความลกึของรอยนูน” แทน “อตัราส่วน
ความลกึของรอยนูนต่อความหนาแผ่น (h/t)” และจะใช้ค าว่า “ขนาดของรอยนูน” แทน “เส้นผ่านศนูย์กลางของ
รอยนนู” หรือ “อตัราสว่นเส้นผ่านศนูย์กลางของรอยนนูตอ่ความกว้างแผ่น (d/b)” 
 หากพิจารณาเส้นกราฟขนาดของรอยนูน เมื่อความลึกของรอยนูนมีค่าคงตวัเรียงจากน้อยไปมาก จะ
เห็นได้ว่า ระยะโก่งจะมีค่าใกล้เคียงกนัท่ีจุด ๆ หนึ่ง โดยจุดดงักล่าวจะเปลี่ยนไปตามความลกึของรอยนูน และ
เป็นจุดแบ่งพฤติกรรมการโก่งของแผ่นมีรอยนูนด้วย กล่าวคือ กราฟทางฝ่ังซ้ายของจุดดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า 
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ขนาดของรอยนูนท่ีเพ่ิมขึน้ จะท าให้ระยะโก่งของแผ่นมีค่าลดลง ในทางกลบักนักราฟทางฝ่ังขวาของจุดดงักลา่ว
แสดงวา่ ขนาดของรอยนนูท่ีเพ่ิมขึน้ จะท าให้แผ่นมีระยะโก่งเพ่ิมขึน้ (Figure 6) 
 

   

   

 
Figure 6  Maximum deflection of bulge and flat plates at various diameter to length ratio. 

 
อทิธิพลของความลึกรอยนูน 
 จากผลลพัธ์ท่ีค านวณได้ (Figure 6) เมื่อความลึกของรอยนูนมีค่าต ่ามาก ๆ เช่น น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ความหนาของแผ่น ระยะโก่งของแผ่นมีรอยนูนจะมากกว่าของแผ่นเรียบ แต่ถ้าค่าความลึกของรอยนูนมีค่าสงู
มากกวา่ 8 เท่าของความหนาของแผ่น ระยะโก่งของแผ่นมีรอยนนูจะน้อยกวา่ของแผ่นเรียบ 
 เมื่อความลกึของรอยนูนเพ่ิมขึน้ ระยะโก่งของแผ่นจะลดลง และมีแนวโน้มเหมือนกนัทุกขนาดของรอย
นูน แต่ความแตกต่างของระยะโก่งท่ีลดลงนีจ้ะค่อย ๆ น้อยลงจนเกือบจะมีค่าเท่ากนั ในทางกลบักนัเมื่อขนาด
ของรอยนูนเพ่ิมขึน้ ระยะโก่งของแผ่นจะเพ่ิมขึน้ เห็นได้ชดัในกรณีท่ีความลกึของรอยนูนมีค่าน้อย (h/t = 1 และ 
2.5) (Figure 7) หรือกล่าวได้ว่า ถ้าต้องการให้ระยะโก่งน้อย รอยนูนต้องมีความลกึมาก ถ้าต้องการให้ระยะโก่ง
มาก รอยนนูต้องไมล่กึนัน่เอง 
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ความเป็นเชงิเส้นของระยะโก่งสูงสุดต่อความดัน 
 จากรูปทัง้หมด (Figure 6 and 7) จะเห็นได้ว่า กราฟจะมีแนวโน้มท่ีแสดงความเป็นเส้นตรงออกมา
ในช่วงความดนัประมาณ 5 – 10 MPa อย่างไรก็ตามจ าเป็นต้องขยายผลการศกึษาเพ่ิมเติมไปอีก 

    

    

 
Figure 7  Maximum deflection of bulge and flat plates at various depth to thickness ratio. 

 
สรุป 

 งานวิจยันีน้ าเสนอวิธีการวิเคราะห์การโก่งของแผ่นสี่เหลี่ยมจตัรัุสมีรอยนูนโดยพิจารณาระยะโก่งสงูสดุ
เมื่อขนาดและความลึกของรอยนูนมีค่าเปลี่ยนไป ซึ่งจากผลการทดลองเชิงตัวเลขโดยใช้โปรแกรมไฟไนต์เอลิ
เมนต์แอนซีสสรุปได้ว่า ความลกึของรอยนูนมีอิทธิพลกบัระยะโก่งมาก ในขณะท่ีขนาดของรอยนูนแม้จะมีผลกบั
ระยะโก่งของแผ่นเช่นเดียวกนั แตย่งัขึน้กบัความลกึของรอยนนูด้วย โดยรอยนนูท่ีลกึมากขึน้จะท าให้ระยะโก่งของ
แผ่นมีคา่น้อยลง 
 ในการน าไปประยกุต์ใช้งาน กรณีท่ีต้องการน าแผ่นท่ีมีรอยนนูไปใช้งานแทนแผน่เรียบ หากต้องการให้รับ
ความดนัแล้วโก่งน้อยกวา่ ควรให้รอยนนูมีขนาดและความลกึมาก ๆ ในทางกลบักนัถ้าต้องการให้แผ่นโก่งมากขึน้
ควรท ารอยนนูให้ตืน้แตม่ีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางใหญ่ 
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การประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อปริมาณน า้ท่า 
และตะกอนแขวนลอยในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองวังเจ้า จังหวัดก าแพงเพชร 

Application of Mathematical Model for the Investigation of Land Use on Streamflow and 
Suspended Sediment in Khlong Wang Chao Watershed Kamphaeng Phet Province 

 
นฤมล นิตุทอน,1* หงส์เหม ชากรณ์,1 บรรจงศกัดิ์ ฟักสมบรูณ์,1 นเรศ ข าเจริญ,1  
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Nopparut Chaivino,1 Wilailak Suanmali1 and Khwanruethai Thongboonrith1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อ
ปริมาณตะกอนแขวนลอยในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองวงัเจ้า จงัหวดัก าแพงเพชร โดยการประยกุต์ใช้แบบจ าลองทางอทุก
วิทยา (Soil and Water Assessment Tool; SWAT) ในการประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอยในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ถึงพฤษภาคม พ.ศ.2560 และสอบเทียบความถูกต้องของแบบจ าลองจากข้อมูลการ
ตรวจวดั โดยพิจารณาจากคา่สมัประสิทธ์ิตวัก าหนด (R2) จากการประยกุต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ พบว่า 
ลุ่มน า้คลองวงัเจ้ามีขนาดพืน้ท่ีเท่ากับ 273.74 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน า้ท่ารวมเท่ากับ 28.07 ล้านลูกบาศก์
เมตร ซึ่งเดือนพฤษภาคมมีปริมาณน า้ท่าสูงสุดเท่ากับ 15.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือนและต ่าสุดในเดือน
มีนาคมเท่ากบั 1.53 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อเดือน ส่วนปริมาณตะกอนแขวนลอยรวมเท่ากบั 32.819 ตนั ซึง่เดือน
พฤษภาคมมีปริมาณตะกอนแขวนลอยสูงสุดเท่ากับ 18.641 ตนัต่อเดือน และต ่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์เท่ากับ 
2.457 ตนัตอ่เดือน 
 

ABSTRACT 
 The objective of this study was to apply application of mathematical model for the investigation of 
land use on suspended sediment in Khlong Wang Chao Watershed ( KWCW) .  The Soil and Water 
Assessment Tool (SWAT)  model was applied in order to estimate amount of the suspended sediment from 
February 2017 to May 2017. The reliability of the model was calibrated with the observed measurement data. 
The goodness of the calibration result was assessed based on the coefficient of determination (R2) .  The 
results obtained from application of mathematical model showed that the KWCW area was 273.74  km2, the 
total streamflow was 28.07 MCM. In May, the maximum streamflow was 15.74 MCM and minimum streamflow 
in March was 1.53 MCM. The total suspended sediment was 32.819 tons. In May, the maximum suspended 
sediment was 18.641 tons/month and minimum suspended sediment in February was 2.457 tons/month. 
Keywords: Mathematical Model, Land Use, Streamflow, Suspended Sediment 
* Corresponding author; e-mail address: nituthon2538@gmail.com 
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ค าน า 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพืน้ฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์  ปัจจุบันจ านวน
ประชากรภายในประเทศมีเพิ่มมากขึน้และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึน้อย่างต่อเนื่องจึงท าให้มีความต้องการในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ มากขึน้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรน า้ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มี

ความส าคญัและจ าเป็นส าหรับทุกสรรพสิ่ง ปัจจุบันมนุษย์ใช้น า้ในการด ารงชีวิตในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน
การท าการเกษตร เพาะปลูก เลีย้งสตัว์ อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์  เป็นต้น 
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพ่ือการพัฒนาโดยปราศจากการจัดการท่ีดี  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ท่ีดินอย่างไม่
เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน การตัดไม้ท าลายป่า ฯลฯ ก่อให้เกิดปัญหาต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  ซึ่ง
กิจกรรมดงักล่าวต้องใช้น า้ในการอ านวยความสะดวกและส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการบกุรุกพืน้ท่ีต้นน า้ เพ่ือท าการเกษตรในพืน้ท่ีสงู สอดคล้องกบั (อรอิงค์, 2551) 
การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เพ่ือการพฒันาประเทศหรือเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนษุย์โดยปราศจาก
การบริหารจดัการที่ดีไม่วา่จะเป็นการใช้ท่ีดินอย่างไม่เหมาะสมกบัสมรรถนะของดิน การตดัไม้ท าลายป่า การบุก
รุกพืน้ท่ีต้นน า้ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ฯลฯ นบัวนัจะเพ่ิมปริมาณสงูขึน้ตามจ านวนของประชากรท่ี
เพ่ิมขึน้ ลุ่มน า้คลองวงัเจ้า จังหวดัก าแพงเพชรเป็นหนึ่งในลุ่มน า้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมท่ียงัคงสภาพของ
ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมท่ีดี ปัจจุบนัมีชมุชนเข้ามาอาศยัและเกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดิน มีการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินผิดประเภทการท าเกษตรกรรมในพืน้ท่ีสูง การบุกรุกพืน้ท่ีต้นน า้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ปริมาณน า้ท่า ปริมาณตะกอน สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม โดยในการศกึษาได้ประยกุต์ใช้แบบจ าลอง
อุทกวิทยาดินและน า้ (Soil and Water Assessment Tool; SWAT) ซึ่งแบบจ าลองสามารถใช้ในการท านาย
ผลกระทบของการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อทรัพยากรน า้ได้หลากหลาย เช่น ปริมาณน า้ท่า ปริมาณตะกอนแขวน 
คณุภาพน า้ สารเคมีท่ีเกิดขึน้จากเกษตรกรรมหรือชมุชนท่ีอยู่อาศยั ระบบชลประทาน เป็นต้น รวมถงึแนวทางการ
จดัการพืน้ท่ีลุม่น า้ได้ (Neitsch et al., 2011) สอดคล้องกบั ปิยวฒัน์ (2556) กลา่ววา่ แบบจ าลอง SWAT ใช้เป็น
เคร่ืองมือส าหรับการประเมินปริมาณน า้ท่าและปริมาณตะกอนภายในพืน้ท่ีลุ่มน า้ขนาดใหญ่โดยสามารถค านวณ
เป็นรายวนัตอ่เน่ืองตามระยะเวลาท่ียาวนานได้ 
 ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาลักษณะทางกายภาพและประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีส่งผลต่อ
ปริมาณตะกอนแขวนลอยของพืน้ท่ีลุม่น า้คลองวงัเจ้า พร้อมทัง้น าผลท่ีได้จากการศกึษาใช้เป็นแนวทางในการวาง
แผนการใช้ประโยชน์ท่ีดินรวมถึงป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความเสื่อมโทรมลงจนเป็นปัญหาต่อ
สิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมอย่างเป็นระบบและเกิดความยัง่ยืน 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
อุปกรณ์ 
 อุปกรณ์หลักท่ีใช้ส าหรับการศึกษาครัง้นีป้ระกอบด้วย เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal 
computer) โดยติดตัง้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 แบบจ าลองประเมินอุทกวิทยา (Soil and Water 
Assessment Tool; SWAT) โปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System; GIS) 
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โปรแกรม Microsoft Office 2013 โปรแกรม Edit plus text editor ข้อมูลชุดดิน ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
ข้อมลูปริมาณตะกอนแขวนลอย กล้องถ่ายภาพดิจิตอล (Digital camera) 
วิธีการ 
 การประยกุต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินตอ่ปริมาณน า้ท่าและตะกอน
แขวนลอยในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองวงัเจ้า จังหวดัก าแพงเพชร มีวิธีการและขัน้ตอนการด าเนินงานของการศึกษาท่ี
ส าคญัดงันี ้
 1 การรวบรวมข้อมูล 
  การรวบรวมข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา (Table 1) ประกอบด้วยข้อมูลเส้นชัน้ความสงูเชิงตวัเลข (Digital 
Elevation Model; DEM) ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินภายในพืน้ท่ีอุทยาน
แห่งชาติคลองวงัเจ้า จงัหวดัก าแพงเพชรน ามาวิเคราะห์และจดัรวมกลุ่มประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีมีความ
เหมือนและคล้ายคลงึกนัให้อยู่ในกลุม่หรือชนิดเดียวกนั ข้อมลูชดุดินและการกระจายตวัของดินชดุตา่งๆ ของกรม
พัฒนาท่ีดิน (2545) ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการลงพืน้ท่ีตรวจวดัจริงในพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติ
คลองวงัเจ้า จังหวดัก าแพงเพชร (ข้อมูลรายเดือน) ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาประกอบด้วย ข้อมูลปริมาณฝน ข้อมูล
อุณหภูมิอากาศ (ต ่าสุด – สูงสุด) จากกรมอุตุนิยมวิทยา จังหวดัก าแพงเพชร ซึ่งแบบจ าลอง SWAT จะมีการ
ท างานร่วมกบัโปรแกรม GIS ในการจ าลองลกัษณะทางอทุกวิทยาและการประเมินผลกระทบของกิจกรรมการใช้
ประโยชน์ท่ีดินที่สง่ผลปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองวงัเจ้า จงัหวดัก าแพงเพชร 
Table 1 Relevant data to evaluate the suspended sediment by using SWAT model 

 2 การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูล 
  การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมลูในการศกึษาครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 สว่นหลกัๆ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์
ข้อมลูปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการตรวจวดัจากการลงพืน้ท่ีจริง เพ่ือใช้ในการเป็นฐานข้อมลู
การปรับเทียบ/ทดสอบข้อมูลท่ีได้จากแบบจ าลอง SWAT และ 2) การประเมินผลปริมาณน า้ท่าและตะกอน
แขวนลอยด้วยแบบจ าลอง SWAT (Figure 1) โดยมีรายละเอียดและขัน้ตอนการศกึษาดงันี ้
  2.1 การวิเคราะห์ข้อมลูปริมาณน า้ท่ารายเดือนท่ีได้จากการตรวจวดัจากการลงพืน้ท่ีจริง โดยตรวจวดั
ความเร็วของกระแสน า้และพืน้ท่ีหน้าตัดของล าน า้เพ่ือใช้ในการค านวณหาปริมาณน า้ท่าบริเวณจุดออกน า้ 
(Outlet) ของลุ่มน า้คลองวงัเจ้า จ านวน 1 จุดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 ผลท่ีได้ใช้เป็น

Order Data type Data format Source 

1 Land use data Gis file Land Development Department 
2 Soil data Gis file Land Development Department 
3 Digital elevation model Gis file Royal Thai Survey Department 
4 Meteorology Gis file Thai Meteorological Department 
5 Streamflow data  Excel file Measurement data 
6 Suspended sediment data  Excel file Measurement data 
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Hydrological response units (HRUs) 

SWAT model Arc GIS  

ฐานข้อมูลในการปรับเทียบ/ทดสอบข้อมูลท่ีได้จากแบบจ าลอง SWAT ให้มีความใกล้เคียงกับค่าท่ีได้จากการ
ตรวจวดัมากท่ีสดุก่อนน าแบบจ าลองท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Work procedure flowchart 

  2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนท่ีได้จากการตรวจวดัของการลงพืน้ท่ีจริง 
โดยการเก็บตวัอย่างปริมาณตะกอนแขวนลอยใส่ขวดเก็บตวัอย่างบริเวณจุดออกน า้ (Outlet) ของลุม่น า้คลองวงั
เจ้า จ านวน 1 จุดในช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 และน ากลบัมาวิเคราะห์หาปริมาณตะกอน
ในห้องปฏิบตัิการ ผลที่ได้ใช้เป็นฐานข้อมลูในการปรับเทียบ/ทดสอบข้อมลูที่ได้จากแบบจ าลอง SWAT ให้มีความ
ใกล้เคียงกบัคา่ท่ีได้จากการตรวจวดัมากท่ีสดุก่อนน าแบบจ าลองท่ีได้ไปประยกุต์ใช้ 
  2.3 การประเมินผลปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยด้วยแบบจ าลอง SWAT ประกอบด้วยการ
น าเข้าข้อมลู 2 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การน าเข้าข้อมลูทางด้านกายภาพเชิงพืน้ท่ี และ 2) การน าเข้าข้อมลูในรูปแบบ
ของตารางข้อมลู โดยมีขัน้ตอนและรายละเอียดในการวิเคราะห์ดงันี ้
    1) การก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีศกึษา 

Data collection 
- Physical characteristics  - Streamflow 
- Soil group and soil properties  - Land use  
- Suspended sediment  - Meteorology  

DEM Land use Soil Meteorology 

Analysis and evaluation 
- Streamflow 
- Suspended sediment 

Verification and calibration of 
the SWAT model 

Based on statistics  
(R2) 

Adjusting the coefficient 
of parameters 

Actual data 
Measurement data 

Accuracy and suitability 
of SWAT model  

 

No 
Yes 
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   การก าหนดขอบเขตพืน้ท่ีศึกษาเร่ิมจากการน าเข้าข้อมูล DEM ซึ่งถูกแปลงให้เป็นข้อมูลใน
รูปแบบของราสเตอร์หรือเป็นข้อมลูในรูปของกริดเซลล์รูปเหลี่ยม โดยข้อมลู DEM จะใช้ในการประเมินสภาพทาง
กายภาพโดยทั่วไปของพืน้ท่ีศึกษาได้หลายประเภท เช่น การสร้างเส้นทิศทางการไหลของน า้ การสร้างระดับ
ความลาดชนัของพืน้ท่ี การสร้างผลรวมของการไหลสะสมของน า้ การสร้างระบบโครงข่ายล าน า้ภายในพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ การสร้างขอบเขตพืน้ท่ีลุม่น า้หรือพืน้ท่ีศกึษา จดุออกของน า้ (Outlet) เป็นต้น 
   2) การก าหนดลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
    รวมประเภทการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดินท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงหรือคล้ายคลงึกนัจดั
ให้อยู่ในกลุ่มหรือประเภทเดียวกนั พร้อมทัง้ก าหนดรหัสตวัอกัษรหลกั 4 ตวั (A - Z) ให้กับกลุ่มหรือประเภทของ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินนัน้ๆ โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินแล ะสิ่งปกคลุมดินหลักของ
แบบจ าลอง SWAT เพ่ือให้ข้อมลูดงักล่าวมีการเช่ือมโยงตรงกนัระหว่างข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดินในพืน้ท่ีศกึษา
และข้อมลูการใช้ประโยชน์ท่ีดินของข้อมลูพืน้ฐานของแบบจ าลอง SWAT (บรรจงศกัด์ิ และนิพนธ์, 2560) 
   3) การก าหนดลกัษณะของกลุม่ชดุดิน 
    การก าหนดลักษณะของกลุ่มชุดดิน โดยการน าเข้าข้อมูลแผนท่ีลักษณะของกลุ่มชุดดินเข้าสู่
แบบจ าลอง SWAT พร้อมทัง้สร้างตารางเช่ือมโยงระหว่างข้อมลูดินของพืน้ท่ีศกึษาและข้อมลูดินของแบบจ าลอง
ให้ตรงกนั เพ่ือน าเข้าสูฐ่านข้อมลูการประเมินของแบบจ าลอง SWAT ในลกัษณะเดียวกนักบัการก าหนดลกัษณะ
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
   4) การก าหนดหน่วยการตอบสนองทางอทุกวิทยา 
    การก าหนดหน่วยการตอบสนองทางอทุกวิทยา (Hydrological Response Units; HRUs) เป็น
การก าหนดความละเอียดของหน่วยพืน้ท่ีลุ่มน า้ โดยให้พืน้ท่ีลุ่มน า้มีลักษณะ HRUs ท่ีหลากหลาย เช่น ตาม
ลกัษณะประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลมุดิน ลกัษณะของกลุ่มชดุดิน ความลาดชัน้ของพืน้ท่ีจริง
ให้มากท่ีสุด เป็นต้น ซึ่งการก าหนด HRUs มีผลต่อผลท่ีได้จากการประเมินของแบบจ าลอง SWAT สูง (บรรจง
ศกัด์ิ และนิพนธ์, 2560) 
   5) การน าเข้าข้อมลูสภาพภมูิอากาศ 
    ข้อมูลสภาพภูมิอากาศท่ีน าเข้าทัง้หมดในแบบจ าลองเป็นข้อมูลรายวนั (สูงสุด - ต ่าสุด) โดย
จะต้องจดัท าข้อมลูให้อยู่ในรูปแบบของตารางล าดบัเรียงกนัอย่างถูกต้องตามท่ีแบบจ าลอง SWAT ต้องการและ
ก่อนการน าเข้าข้อมลูจะต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลูสภาพภูมิอากาศต่างๆ เช่น ข้อมลูมีการขาด
หาย ข้อมลูที่มีคา่โดด ข้อมลูที่ผิดปกติ เป็นต้น เพ่ือให้ข้อมลูที่ มีความถกูต้องมากท่ีสดุ 
 3 การสอบเทยีบและปรับเทยีบแบบจ าลองSWAT 
  การสอบเทียบและการปรับเทียบแบบจ าลองเป็นกระบวนการท่ีท าให้แบบจ าลองให้ผลลพัธ์มีความ
สอดคล้องต่อสภาพธรรมชาติหรือลกัษณะของพืน้ท่ีลุ่มน า้ท่ีเป็นอยู่จริงในพืน้ท่ีให้มากท่ีสุด ซึ่ง นิพนธ์ (2545) 
กล่าวว่า การสอบเทียบหรือการปรับเทียบ คือ การทดสอบแบบจ าลองท่ีสร้างขึน้ด้วยข้อมูลสารสนเทศท่ีมีการ
ตรวจวัดไว้แล้วทัง้ส่วนท่ีเป็นข้อมูลสารสนเทศน าเข้าและข้อมูลสารสน เทศท่ีเป็นผลลัพธ์ เพ่ือเป็นการปรับ
ประมาณคา่ปัจจยัในกรณีท่ียงัไมม่ีข้อมลูปรากฏ โดยการศกึษาครัง้นีไ้ด้เลือกใช้โปรแกรม SWAT CUP เป็นวิธีการ
ในการปรับเทียบผลของข้อมลูปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT 
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ซึง่จุดเด่นของโปรแกรม SWAT CUP ท่ีแตกต่างจากการปรับเทียบวิธีอื่นๆ โดยจะเป็นการปรับเทียบข้อมูลแบบ
อตัโนมติัเพ่ือหาคา่สมัประสิทธ์ิท่ีเหมาะสมของพารามิเตอร์นัน้ๆ (Arnold et al., 1998; Abbaspour et al., 2004; 
Yang et al. , 2 0 0 8 ; Oeurng et al. , 2011; Pinglot, 2012; Banchongsak et al. , 2017)  แ ล ะ เมื่ อ ไ ด้ ค่ า
สมัประสิทธ์ิท่ีมีความถูกต้องเหมาะสมแล้วจะน าไปใช้แทนค่าสมัประสิทธ์ิของพารามิเตอร์ในแบบจ าลอง SWAT 
อีกครัง้ เพ่ือให้ปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึน้จากแบบจ าลอง SWAT มีค่าเข้าใกล้หรือใกล้เคียงกับค่าท่ี
ตรวจวดัมากท่ีสดุจงึจะสามารถน าแบบจ าลองไปประยกุต์ใช้ 
 4 เกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกแบบจ าลอง 
  เกณฑ์ในการพิจารณาการปรับเทียบความถูกต้องและเหมาะสมของปริมาณน า้ท่าและตะกอน
แขวนลอยท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT กบัข้อมลูที่ได้จากการตรวจวดัภายในพืน้ท่ีลุม่น า้คลองวงั
เจ้า จงัหวดัก าแพงเพชร ของการศกึษาครัง้นีม้ีวิธีการที่น ามาใช้ในการพิจารณา ได้แก่ การใช้รูปแบบของกราฟใน
การปรับเทียบและคา่สมัประสิทธ์ิในการตดัสินใจ (Coefficient of Determination; R2) 
 5 การประเมินปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอย 
  การประเมินปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยประกอบด้วย ปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึน้ราย
เดือนภายในพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองวงัเจ้า จงัหวดัก าแพงเพชร ซึง่ช่วงเวลาท่ีใช้ในการประเมินปริมาณน า้ท่าและตะกอน
แขวนลอยของการศกึษาครัง้นี ้คือ ช่วงเดือนกมุภาพนัธ์ถงึพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 
 

ผลและวิจารณ์การทดลอง 
ผลการศึกษาลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่ลุ่มน า้คลองวังเจ้า 
 การศกึษาครัง้นีไ้ด้ใช้ข้อมลู DEM ท่ีมีขนาดความละเอียดเท่ากบั 30 x 30 เมตร พบว่า พืน้ท่ีลุ่มคลองวงั
เจ้ามีขนาดพืน้ท่ีเท่ากบั 237.74 ตารางกิโลเมตร โดยลกัษณะทางกายภาพของพืน้ท่ีลุ่มน า้มีลกัษณะภูมิประเทศ
เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความลาดชันสงู มีความลาดชนัของเส้นล าน า้ เน่ืองจากพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีลุ่มน า้ชัน้ 1และเป็น
พืน้ท่ีอทุยานแห่งชาติ ซึง่ลกัษณะกายภาพของพืน้ท่ีลุ่มน า้แบบนีส้่งผลต่อการไหลของน า้และปริมาณตะกอนใน
ล าน า้ท่ีไหลลงสู่พืน้ท่ีตอนล่างค่อนข้างเร็ว โดยแบ่งลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 1) 
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพืน้ท่ีข้าวโพด (CORN) 2) พืน้ท่ีชมุชน (URBN) 3) พืน้ท่ีนาข้าว (PDDY) 4) พืน้ท่ีป่า
ผลดัใบ (FRSD) 5) พืน้ท่ีป่าไมผ่ลดัใบ (FRSE) 6) พืน้ท่ีสวนผสม (ORCD) และ 7) พืน้ท่ีแหลง่น า้ (WATR) คิดเป็น
ร้อยละ 3.97, 0.07, 0.12, 40.64, 53.35, 1.81 และ 0.04 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ตามล าดับ แบ่งกลุ่มชุดดินแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มชุดดินได้แก่ ชุดดินท่ี 48, 59, 60 และ 62 คิดเป็นร้อยละ 0.43, 0.08, 1.34 และ 98.15 ของพืน้ท่ี
ทัง้หมด ตามล าดบั และแบ่งความลาดชนัออกเป็น 5 ระดบัชัน้ ตามการแบ่งระดบัชัน้ของกรมพฒันาท่ีดิน (2545) 
ได้แก่ ระดบัความลาดชนัชัน้ท่ี 1 ความลาดชนัร้อยละ 0 - 2 (ราบเรียบถึงค่อนข้างราบเรียบ) ระดบัความลาดชนั
ชัน้ท่ี 2 ความลาดชนัร้อยละ 2 - 5 (ลาดชนัเล็กน้อยมาก) ระดบัความลาดชนัชัน้ท่ี 3 ความลาดชนัร้อยละ 5 - 12 
(ลาดชันเล็กน้อย) ระดบัความลาดชันชัน้ท่ี 4 ความลาดชนัร้อยละ 12 - 35 (ลาดชนัสงูถึงสงูชนัปานกลาง) และ
ระดบัความลาดชนัชัน้ท่ี 5 ความลาดชนัมากกวา่ร้อยละ 35 (สงูชนัถงึสงูชนัมากท่ีสดุ) คิดเป็นร้อยละ 0.26, 1.19, 
5.82, 36.68 และ 56.05 ของพืน้ท่ีทัง้หมด ตามล าดบั 
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ผลการศึกษาหน่วยตอบสนองทางอุทกวิทยา 
 การก าหนดหน่วยตอบสนองทางอทุกวิทยาของพืน้ท่ีลุม่น า้เป็นการก าหนดรายละเอียดของพืน้ท่ีลุม่น า้ให้
สามารถมีลกัษณะทางอุทกวิทยาของพืน้ท่ีให้มีความหลากหลายตามลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปก
คลมุดิน ลกัษณะของกลุ่มชุดดิน และระดบัความลาดชนัของพืน้ท่ีลุ่มน า้ (Figure 2) โดยพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองวงัเจ้า
ได้แบ่งลกัษณะการใช้ประโยชน์ท่ีดินออกเป็น 7 ประเภท (Figure 2 a) 4 กลุ่มชุดดิน (Figure 2 b) และ 5 ระดบั
ความลาดชัน (Figure 2 c) ซึ่งผลจากการก าหนด HRUs ของลุ่มน า้คลองวังเจ้าท่ีได้จากการน าข้อมูลชุดดิน 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดิน และข้อมูลระดับความลาดชันมาวางซ้อน (Overlay) ร่วมกับการจัดเรียงประเภท
รายการข้อมลู (Reclassification) ท าให้ได้หน่วยการตอบสนองทางอทุกวิทยาทัง้หมดจ านวน 10 HRUs 

     
 

Figure 2 Hydrological Response Units of Land use (a) Soil group (b) and Slope (c) in Khlong Wang  
      Chao Watershed, Kamphaeng Phet Province 

ผลการศึกษาการปรับเทยีบปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอย 
 การปรับเทียบปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT กบัคา่ท่ี
ได้จากการตรวจวดัในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 (Figure 3) ซึง่ได้แสดงความสมัพันธ์
การกระจายตวัระหว่างปริมาณน า้ท่าท่ีได้จากการประเมินด้วยแบบจ าลอง SWAT กบัปริมาณน า้ท่าท่ีได้จากการ
ตรวจวดั (Figure 2a) และความสมัพันธ์การกระจายตวัระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการประเมิน
ด้วยแบบจ าลอง SWAT กบัปริมาณตะกอนแขวนลอยท่ีได้จากการตรวจวดั (Figure 2b) และข้อมลูอตุนิุยมวิทยา 
(Meteorological Data) ซึง่เป็นข้อมูลการตรวจวดัเป็นแบบอตัโนมตัิ (ข้อมลูรายวนั) ประกอบด้วยข้อมลูปริมาณ
ฝนและข้อมลูอณุหภมูิอากาศ (ต ่าสดุ - สงูสดุ) จากสถานีตรวจสภาพภูมิอากาศจงัหวดัก าแพงเพชร พบวา่ ค่า R2 
ของปริมาณน า้ท่ามีคา่เท่ากบั 0.93 และ ค่า R2 ของปริมาณตะกอนแขวนลอยมีค่าเท่ากบั 0.92 จดัอยู่ในระดบัดี 
อ้างอิงเกณฑ์ของ นิพนธ์ (2549) ดดัแปลงจาก Donigian (2002) (Table 2) 

            

R² = 0.9206
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                                                 (a)    (b) 
Figure 3 The relationship between SWAT model data and measurement data in Khlong Wang  
        Chao Watershed, Kamphaeng Phet Province 
Table 2 Criteria used to determine value R2 derived from linear analysis 

Statistical parameters Acceptable coefficient 

R2  0.75        0.80  0.90  0.95 

Monthly flow  Poor        Fair  Good  Very good 

Monthly suspended sediment  Poor        Fair  Good  Very good 
Remarks: นิพนธ์ (2549) ดดัแปลงจาก Donigian (2002) 

ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์ที่ดนิที่ส่งผลต่อปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอย 
จากการประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศกึษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณน า้ท่าและ

ตะกอนแขวนลอย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560 (Figure 4) พบว่า ปริมาณน า้ท่าและ
ตะกอนแขวนลอยมีค่าสูงสุดในเดือนพฤษภาคมเท่ากับ 15.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือน และ 18.641 ตนัต่อ
เดือน เน่ืองจากเป็นช่วงท่ีเร่ิมเข้าสู่ช่วงฤดฝูนแรกของปีเมื่อฝนตกลงมาท าให้มีปริมาณน า้เพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง 
ส่งผลต่อการเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน หน้าดินถูกกัดเซาะปริมาณตะกอนแขวนลอยจึงเพ่ิมสูงขึน้ 
รวมถึงบริเวณพืน้ท่ีลุ่มน า้คลองวงัเจ้ามีการใช้ประโยชน์ท่ีดินท่ีผิดประเภท มีการท าเกษตรกรรมบริเวณตอนบน
หรือพืน้ท่ีต้นน า้ เช่น การท าไร่สวนผสม การปลูกข้าวโพด มันส าปะหลัง อ้อย เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าวส่งผล
กระทบต่อสิ่งปกคลุมดิน การซมึน า้ผ่านผิวดิน การชะล้างและการกัดเซาะหน้าดิน ซึง่เป็นสาเหตุส าคญัท่ีท าให้
เกิดปริมาณตะกอนแขวนลอยเพ่ิมขึน้ สอดคล้องกับการศึกษาของ บรรจงศกัด์ิ และนิพนธ์ (2560) พบว่า เมื่อ
พืน้ท่ีป่าไม้ถูกเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรมจะท าให้ปริมาณตะกอนแขวนลอยเพ่ิมสูงขึน้เมื่อเทียบกับพืน้ท่ีป่าท่ี
สมบรูณ์  

    
(a)      (b) 

Figure 4 The result of the streamflow (a)  and suspended sediment (b)  in Khlong Wang Chao  
       Watershed, Kamphaeng Phet, Province 

ส่วนปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยมีค่าต ่าสุดในช่วงเดือนมีนาคมและกุมภาพันธ์ เท่ากับ 1.53 ล้าน
ลกูบาศก์เมตรต่อเดือน และ 2.457 ตนัต่อเดือน เน่ืองจากเป็นช่วงฤดแูล้งมีปริมาณรายเดือนคอ่นข้างน้อย ส่งผล
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ให้อัตราการไหลของน า้และปริมาณน า้ท่ารวมถึงปริมาณตะกอนแขวนลอยในล าธารลดน้อยตามไปด้วย 
เน่ืองจากปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยจะขึน้อยู่กับปริมาณฝนเป็นหลัก อีกทัง้พืน้ท่ีตอนบนของลุ่มน า้
คลองวงัเจ้ามีการขยายตวัของชุมชนและพืน้ท่ีพืชไร่เพ่ิมขึน้ จึงท าให้พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีควรเป็นพืน้ท่ีต้นน า้มีปริมาณ
ลดลง ซึง่ส่งผลต่อการซมึน า้ผ่านผิวดินและการเก็บกกัน า้ไว้ในดินได้น้อยกว่าพืน้ท่ีธรรมชาติเดิมหรือพืน้ท่ีป่าไม้
สอดคล้องกบัการศกึษาของ บรรจงศกัด์ิ และคณะ (2560) พบวา่ เมื่อพืน้ท่ีป่าไม้ถูกเปลี่ยนเป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม
จะท าให้ปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยลดน้อยลงเมื่อเทียบกบัพืน้ท่ีป่าท่ีสมบรูณ์ ดงันัน้จงึควรมีการอนรัุกษ์
และฟื้นฟูพืน้ท่ีป่าไม้ โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณพืน้ท่ีต้นน า้ควรรักษาไว้ไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นการใช้
ประโยชน์เกษตรกรรมหรือประเภทอื่นๆ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 

สรุป 
 จากการประยุกต์ใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์ท่ีดินต่อปริมาณน า้ท่าและ
ตะกอนแขวนลอยในลุ่มน า้คลองวงัเจ้า จงัหวดัก าแพงเพชร ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม ปี พ.ศ.2560 
พบว่า ระดบัความแม่ย าของแบบจ าลองท่ีใช้ในการประเมินปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยอยู่ในระดบัดี 
โดยมีค่า R2 ของปริมาณน า้ท่าเท่ากับ 0.93 และปริมาณตะกอนแขวนลอยเท่ากบั 0.92 ซึ่งลุ่มน า้คลองวงัเจ้ามี
ปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยรวมเท่ากบั 28.07 ล้านลกูบาศก์เมตร และ 32.819 ตนั เม่ือจ าแนกปริมาณ
น า้ท่าและตะกอนแขวนลอยท่ีเกิดขึน้ออกเป็นช่วงรายเดือน พบว่า ปริมาณน า้ท่าและตะกอนแขวนลอยในช่วง
เดือนพฤษภาคมมีค่าสูงสุดเท่ากับ 15.74 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อเดือนและ 18.641 ตนัต่อเดือน ส่วนปริมาณ
น า้ท่าท่ีเกิดขึน้ต ่าสดุในช่วงเดือนมีนาคมเท่ากบั 1.53 ล้านลกูบาศก์เมตรต่อเดือน และปริมาณตะกอนแขวนลอย
ท่ีเกิดขึน้ต ่าสดุในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์เท่ากบั 2.457 ตนัตอ่เดือน 
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การศึกษาระดับเสียงและเสียงรบกวนบริเวณการจราจรหนาแน่นในเขตเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร Study of Sound level and Noise in Kamphaeng Phet Municipality 

 
ศุภกิจ อันยงค์,1* นเรศ ข ำเจริญ1 และ บรรจงศกัดิ์ ฟักสมบรูณ์1 

 Supakit Unyoung,1* Nares Khamcharoen1 and Banchongsak Faksomboon1 
 

บทคัดย่อ 

 กำรศกึษำระดบัเสียงและเสียงรบกวนภำยในบริเวณกำรจรำจรหนำแน่นในเขตเทศบำลก ำแพงเพชร โดยท ำ
กำรส ำรวจปริมำณกำรจรำจรและตรวจวดัระดบัเสียงในบริเวณกำรจรำจรหนำแน่นทัง้หมด 4 จุด  ได้แก่ (A1)บริเวณ
สี่แยกโรงพยำบำลก ำแพงเพชร  (A2)บริเวณสำมแยกถนนรำชด ำเนิน 1 กบั ถนนเจริญสขุ (A3)บริเวณเส้นทำงยูเทิร์
นข้ำงตลำดไนท์พลำซ่ำ (A4)บริเวณสำมแยกถนนเทศบำล 1 กับ ถนนบ ำรุงรำษฏร์ โดยเก็บตัวอย่ำงในช่วงเวลำ
เร่งดว่นทัง้หมด 3 ช่วงเวลำ คือ ช่วงท่ี 1 07.00 น. - 09.00 น. ช่วงท่ี 2  11.00 น. - 13.00 น. ช่วงท่ี 3  16.00 น. - 18.00 
น. โดยในหนึ่งวนัจะตรวจวดัได้เพียง 1 จุด เก็บตวัอย่ำงในเดือนเมษำยน ปี พ.ศ.2560  ผลกำรศกึษำพบว่ำปริมำณ
ยำนพำหนะในจุดเก็บตวัอย่ำงทัง้ 4 จุดนัน้ มีระดบัปริมำณกำรจรำจร V/C Ratio อยู่ไม่เกิน 0.67 ซึง่บ่งบอกได้ว่ำมี
กำรจรำจรท่ียังสำมำรถเคลื่อนท่ีได้อย่ำงคงท่ี ส ำหรับผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงพบว่ำในจุดเก็บตวัอย่ำงทัง้ 4 จุด
ในช่วงเวลำเร่งด่วนทัง้ 3 ช่วงเวลำพบว่ำระดบัเสียงรบกวนมีค่ำมำกกว่ำ 10 เดซิเบลเอ ตำมมำตรฐำนก ำหนดถือว่ำ
เป็นเสียงรบกวน และระดบัเสียงเฉลี่ยของแต่ละจุดเรียงตำมช่วงเวลำคือ (A1) มีค่ำระดบัเสียง  68.7 69.5 69.3 เดซิ
เบลเอ (A2) มีคำ่ระดบัเสียง 69 68.7 68.5 เดซิเบลเอ (A3) มีคำ่ระดบัเสียง 62.8 63.4 65.2 เดซิเบลเอและ (A4) มีค่ำ
ระดบัเสียง 69.1 70.2 69.7 เดซิเบลเอ 

 

ABSTRACT 
 Study of sound levels and noise in Kamphaeng Phet Municipality. The data was collected   from 4 
sampling sites, (A1) Kamphaeng Phet Hospital intersection, (A2) Ratchadamnoen Road 1 junction with 
Charoen Suk Road, (A3) U-turn path area beside the market night plaza, and (A4) the Municipal Road 1 to 
Bumrungraj Road. The samples were collected during rush hours for 3 periods, 07.00 - 09.00 AM, 11.00 PM 
– 1.00 AM, and 4.00 - 6.00 AM in April, 2017. The results showed that the number of vehicles for 4 sampling 
sites with V/C Ratio is less than 0.67, indicating free-movement of traffic. For noise level, sorting 3 periods of 
time were (A1) 68.7 69.5 69.3 dB(A), (A2)  69 68.7 68.5 dB(A), (A3) 62.8 63.4 65.2 dB(A) and (A4) 69.1 70.2 
69.7 dB(A), respectively. The results indicated that sound level for those sampling sites are over standard 
criteria of sound levels which determined at 10 dB(A). 
 

 
Keywords: Sound Levels, Noise, Traffic Volumes 
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ค าน า 
  ในปัจจบุนัปัญหำมลพิษทำงเสียง นบัวำ่เป็นปัญหำสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะตำมเมืองท่ีมีขนำดใหญ่หรือ

ในชุมชนแออดั ซึง่มีจ ำนวนประชำกรอำศยัอยู่อย่ำงหนำแน่นและเร่ิมจะทวีควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึน้เช่นเดียวกัน
กบัปัญหำอื่น มีกำรขยำยตวัเพ่ือรองรับกิจกรรมต่ำงๆของมนุษย์ มีกำรขยำยตวัของเส้นทำงคมนำคมขนส่งและ
อุตสำหกรรมในศูนย์กลำงควำมควำมเจริญต่ำงๆในพืน้ท่ีซึ่งท ำให้เกิดปัญหำมลพิษทำงเสียงจำกกำรจรำจรท่ี
หนำแน่นมิเพียงจะสง่ผลกระทบตอ่ประชำชน ผู้อยู่อำศยัในบริเวณใกล้เคียง หรือผู้ ท่ีสญัจรไปมำยงัน ำไปสูผ่ลเสีย
ต่อสขุภำพมนษุย์องค์กำรอนำมยัโลกก ำหนดระดบัเสียงเป็นพิษหรือดงัเกินไปไว้ท่ี 85 เดซิเบลเอและระดบัเสียงท่ี
บุคคลทนรับฟังได้คือ120เดซิเบลเอ(องค์กำรอนำมยัโลก)ส ำหรับประเทศไทยได้ก ำหนดค่ำมำตรฐำนระดบัเสียง
เฉลี่ย 24 ชัว่โมงไว้ท่ี70 เดซิเบลเอ ตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง
ก ำหนดมำตรฐำนระดบัเสียงโดยทัว่ไป ออกตำมมำตรำ 32 แห่งพรบ. ส่งเสริมรักษำคณุภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
พ.ศ. 2535 
มลพิษทำงเสียงจะท ำให้เรำจะรู้สกึเจ็บปวดเมื่อได้รับฟังเสียงท่ีดงัเกินกว่ำ 130 เดซิเบลเอ แต่กำรรับฟังเสียงท่ีมี
ควำมดงั 70 เดซิเบลเออย่ำงต่อเน่ืองทัง้วนัก็อำจท ำให้ประสำทหูเสื่อมได้ กำรก ำหนดว่ำเสียงใดเป็นเสียงรบกวน
ขึน้อยู่กบัปัจจยัส่วนบุคคล เช่น สภำพอำรมณ์ขณะรับฟังเสียง ลกัษณะของงำนสถำนท่ีเวลำ ควำมทนทำนและ
ควำมดงัของเสียง เป็นต้น หำกพบว่ำกำรยืนห่ำงกนัประมำณหนึง่ช่วงแขนแล้วพดูคยุกนัด้วยระดบัเสียงปกติแล้ว
ไม่ได้ยินหรือไม่เข้ำใจกัน แสดงว่ำบริเวณนัน้มีเสียงดังมำกถึงขัน้อนัตรำยต่อระบบกำรได้ยิน และอนัตรำยต่อ
สุขภำพมนุษย์ โดยปัจจุบันจะเห็นได้ว่ำปัญหำมลพิษทำงเสียงเป็นปัญหำท่ีส ำคัญในอันดับต้นๆซึ่งจังหวัด
ก ำแพงเพชรเป็นเมืองขนำดใหญ่และเป็นเมืองท่ีมีควำมเก่ำแก่นบัมีควำมส ำคญัทำงประวตัิศำสตร์เป็นท่ีตัง้ของ
เมืองโบรำณหลำยเมือง อำทิเช่น เมืองนครชมุและเป็นแหลง่ศกึษำ ท่องเท่ียว  ชมโบรำณสถำน ดงึดดูควำมสนใจ
จำกนกัท่องเท่ียว และคนภำยในจงัหวดัก ำแพงเพชรนัน้จะใช้กำรคมนำคมทำงบกโดยสว่นใหญ่ ปัญหำท่ีตำมมำ
นัน้คือมลพิษทำงเสียงจำก ยำนพำหนะ ภำยในเมืองก ำแพงเพชร ท่ีมีกำรคมนำคม เพ่ือกำรสัญจร ขนส่ง และ
ข้อมลูจำกกรมขนส่งประจ ำจังหวดัก ำแพงเพชรว่ำ มีกำรจดทะเบียนรถใหม่ตำมกฎหมำยเพ่ิมมำกขึน้ในปี พ.ศ. 
2558 รวมทัง้หมด 19,505 คนั (กลุ่มสถิติกำรขนส่ง และแผนงำน ,2558) และในปี พ.ศ. 2559 มีกำรจดทะเบียน
เพ่ิมมำกขึน้รวมทัง้หมด19,844 คัน (กลุ่มสถิติกำรขนส่งและแผนงำน,2559) ซึ่งจำกกำรจดทะเบียนรถท่ีมี
แนวโน้มเพ่ิมขึน้นัน้เป็นสำเหตุท่ีก่อให้เกิดปัญหำมลพิษทำงเสียงจำกกำรจรำจรท่ีเพ่ิมขึน้ และอำจส่งผลให้เกิด
ปัญหำมลพิษทำงเสียงท่ีทวีควำมรุนแรงเพ่ิมมำกขึน้อีกด้วย 
 ดงันัน้ผู้ วิจัยได้เห็นถึงควำมส ำคญัของปัญหำดงักล่ำวจึงได้มีกำรจดัท ำวิจัย กำรศึกษำระดบัเสียงและ
เสียงรบกวนบริเวณกำรจรำจรหนำแน่นในเขตเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร โดยจุดเก็บข้อมูลเสียงจำกจุดท่ีมีกำร
สญัจรของรถปริมำณท่ีสงูและเป็นจุดท่ีต้องกำรควำมเงียบสงบ ร่วมถึงเป็นแหล่งท่ีใกล้สถำนท่ีส ำคญัของกำรใช้
ชีวิตประจ ำวันของประชำชนในเขตเทศบำล เพ่ือเปรียบเทียบระดับควำมเข้มเสียงจำกกำรจรำจรขณะมีกำร
รบกวนกบัค่ำมำตรฐำนเสียงรบกวน ส ำหรับใช้เป็นข้อมลูในกำรวำงแผนและป้องกนัแก้ไขปัญหำมลพิษทำงเสียง
ในเขตเทศบำลเมืองก ำแพงเพชร จงัหวดัก ำแพงเพชร 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
การศึกษาระดับเสียงและเสียงรบกวนในเขตเทศบาลก าแพงเพชร  

กำรศึกษำระดับเสียงและเสียงรบกวนในเขตเทศบำลก ำแพงเพชร ได้เลือกช่วงเวลำท่ีมีกำรจรำจร
หนำแน่นและคำดวำ่ได้รับผลกระทบ จะใช้เคร่ืองมือนบัจ ำนวนรถ (Counter) ในกำรวดัควำมหนำแน่นบนเส้นทำง
จรำจรและอปุกรณ์ในกำรวดัระดบัเสียง (Sound Level Meter) ในกำรตรวจวดั หน่วยท่ีใช้นัน้   คือ เดซิเบลเอ กำร
วดัระดบัเสียงนัน้สำมำรถตรวจวดัได้ทีละจุด โดยในหนึ่งวนัจะตรวจวดัได้เพียง  1 จุด และท ำกำรตรวจวดัเป็น
ช่วงเวลำเร่งดว่นทัง้หมด 3 ช่วงเวลำในวนัปกติ (ชลธิชำ พรมทุ่ง,2558) 

ช่วงท่ี 1 07.00น. - 09.00 น. ชว่งท่ี 2  11.00 น. - 13.00 น. ชว่งท่ี 3  16.00 น. - 18.00 น.  
ซึง่ด ำเนินกำรท ำแบบเดียวกนัทัง้หมด 4 จดุ และมีคำ่เฉลี่ยในทกุ 1 ชัว่โมงของช่วงเวลำ 

เม่ือทรำบผลกำรวดัระดบัเสียงจะท ำกำรค ำนวณหำระดบัเสียงรบกวนโดยใช้สตูรจำกกรมควบคมุมลพิษ 
(กรมควบคมุมลพิษ,2550) (คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ,2550) 

เม่ือทรำบจ ำนวนรถท่ีสญัจรบนถนนจะน ำมำหำปริมำรกำรจรำจรบนถนนโดยใช้สตูร V/C ratio 
 (เผ่ำพงษ์ นิจจนัทร์พนัธ์ศรี,2534)  
  

สถานที่จัดเกบ็ข้อมูล 
A1 บริเวณสี่แยกโรงพยำบำลก ำแพงเพชร 556477 E 1820131 N 
A2 บริเวณสำมแยกถนนรำชด ำเนิน 1 กบั ถนนเจริญสขุ 556425 E 1821291 N 
A3 บริเวณเส้นทำงจดุกลบัรถข้ำงตลำดไนท์พลำซำ่ 556376 E 1821122 N 
A4 บริเวณสำมแยกถนนเทศบำล 1 กบั ถนนบ ำรุงรำษฏร์ 557060 E 1821170 N 

 
Figure 1 Showing location in data collection.     

A1 

A2 

A3 

A4 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงและระดับเสียงรบกวนบริเวณในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

1. ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงและเสียงรบกวนจดุ A1  
พบวำ่จดุ A1 มีระดบัเสียงท่ีมำกท่ีสดุในช่วงเวลำท่ี 2 ตัง้แตเ่วลำ 11.00 น. – 13.00 น. โดยคำ่ระดบัเสียง

เฉลี่ยเท่ำกบั 69.5 เดซิเบลเอ และคำ่รับเสียงรบกวนเท่ำกบั 29.6 เดซิเบลเอ รองลงมำคือช่วงเวลำท่ี 3 และ 1 
ตำมล ำดบั ซึง่ในทกุช่วงเวลำมีระดบัเสียงรบกวนท่ีเกินมำตรฐำนก ำหนดไว้ท่ี 10 เดซิเบลเอ 

 

  

 

 

 

Figure 2 Measurement of sound level (a) and noise (b) at A1  

2. ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงและเสียงรบกวนจดุ A2  
 พบวำ่จดุ A2 มีระดบัเสียงท่ีมำกท่ีสดุในช่วงเวลำท่ี 1 ตัง้แตเ่วลำ 07.00 น. – 09.00 น. โดยคำ่ระดบัเสียง
เฉลี่ยเท่ำกบั 69.0 เดซิเบลเอ และคำ่รับเสียงรบกวนเท่ำกบั 29.1 เดซิเบลเอ รองลงมำคือช่วงเวลำท่ี 2 และ 1 
ตำมล ำดบั ซึง่ในทกุช่วงเวลำมีระดบัเสียงรบกวนท่ีเกินมำตรฐำนก ำหนดไว้ท่ี 10 เดซิเบลเอ 

 

 
 

 
Figure 3 Measurement of sound level (a) and noise (b) at A2  
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3. ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงและเสียงรบกวนจดุ A3  
พบวำ่จดุ A3 มีระดบัเสียงท่ีมำกท่ีสดุในช่วงเวลำท่ี 3 ตัง้แตเ่วลำ 16.00 น. – 18.00 น. โดยคำ่ระดบัเสียง

เฉลี่ยเท่ำกบั 65.2 เดซิเบลเอ และคำ่รับเสียงรบกวนเท่ำกบั 25.3 เดซิเบลเอ รองลงมำคือช่วงเวลำท่ี 2 และ 1 
ตำมล ำดบั ซึง่ในทกุช่วงเวลำมีระดบัเสียงรบกวนท่ีเกินมำตรฐำนก ำหนดไว้ท่ี 10 เดซิเบลเอ 

 

 

  

 

 

Figure 4 Measurement of sound level (a) and noise (b) at A3 

4. ผลกำรตรวจวดัระดบัเสียงและเสียงรบกวนจดุ A4  
 พบวำ่จดุ A2 มีระดบัเสียงท่ีมำกท่ีสดุในช่วงเวลำท่ี 2 ตัง้แตเ่วลำ 11.00 น. – 13.00 น. โดยคำ่ระดบัเสียง
เฉลี่ยเท่ำกบั 65.2 เดซิเบลเอ และคำ่รับเสียงรบกวนเท่ำกบั 25.3 เดซิเบลเอ รองลงมำคือช่วงเวลำท่ี 3 และ 1 
ตำมล ำดบั ซึง่ในทกุช่วงเวลำมีระดบัเสียงรบกวนท่ีเกินมำตรฐำนก ำหนดไว้ท่ี 10 เดซิเบลเอ 

 

 

 

 

 
 

Figure 5 Measurement of sound level (a) and noise (b) at A4 
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ผลการตรวจวัดจ านวนรถ 
1. ปริมำณกำรจรำจรจดุ A1 บริเวณสี่แยกโรงพยำบำลก ำแพงเพชร 
    กำรจรำจรจดุนีม้ีกำรเดินรถ 2  ช่องกำรจรำจร 2 ทิศทำง ( ไป – กลบั ) 

No. Type   PCE Unit/Day PCU/Day 

1 Car <= 7 person 1.00 4,301 4,301.0 

2 Light Bus 1.00 32 32.3 

3 Heavy Bus 1.50 4 6.0 

4 Light Truck 1.30 40 52.0 

5 Medium Truck 1.50 25 38.0 

6 Heavy Truck 1.70 5 9.1 

7 Motorcycle 0.30 2,649 794.7 

8 Motortricycle 0.25 76 19.1 

Total 7,133 5, 252.18  

 ( PCU/Hrs ) 306.38  

Table 1 Passenger Car Units(PCU) values for various vehicle types at A1. 
 

2.ปริมำณกำรจรำจรจดุ A2 บริเวณสำมแยกถนนรำชด ำเนิน 1 กบั ถนนเจริญสขุ 
   กำรจรำจรจดุนีม้ีกำรเดินรถ2 ช่องกำรจรำจร 1 ทิศทำง ( ไป ) 

No. Type   PCE Unit/Day PCU/Day 

1 Car <= 7 person 1.00 5,499 5,499.3 

2 Light Bus 1.00 89 88.7 

3 Heavy Bus 1.50 10 15.0 

4 Light Truck 1.30 58 75.0 

5 Medium Truck 1.50 27 40.5 

6 Heavy Truck 1.70 5 9.1 

7 Motorcycle 0.30 3,743 1,122.8 

8 Motortricycle 0.25 143 35.8 

Total 9,574 6,886.08 

 ( PCU/Hrs ) 401.69 

Table 2 Passenger Car Units(PCU) values for various vehicle types at A2. 
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3.ปริมำณกำรจรำจรจดุ A3 บริเวณจดุกลบัรถตลำดไนท์พลำซำ่ 
   กำรจรำจรจดุนีม้ีกำรเดินรถ 2 ช่องกำรจรำจร 1 ทิศทำง ( ไป ) 

No. Type   PCE Unit/Day PCU/Day 

1 Car <= 7 person 1.00 3,791 3,790.7 

2 Light Bus 1.00 46 45.7 

3 Heavy Bus 1.50 2 3.0 

4 Light Truck 1.30 38 49.8 

5 Medium Truck 1.50 27 41.0 

6 Heavy Truck 1.70 2 2.8 

7 Motorcycle 0.30 3,547 1,064.2 

8 Motortricycle 0.25 120 30.1 

Total 7,573 5,027.28 

 ( PCU/Hrs ) 293.26 

Table 3 Passenger Car Units(PCU) values for various vehicle types at A3. 
 
4.ปริมำณกำรจรำจรจดุ A4 บริเวณสำมแยกถนนเทศบำล 1 กบั ถนนบ ำรุงรำษฏร์ 
   กำรจรำจรจดุนีม้ีกำรเดินรถ 2 ช่องจรำจร 2 ทิศทำง ( ไป- กลบั ) 

No. Type   PCE Unit/Day PCU/Day 

1 Car <= 7 person 1.00 3,916 3,916.3 

2 Light Bus 1.00 68 68.3 

3 Heavy Bus 1.50 2 2.5 

4 Light Truck 1.30 81 105.3 

5 Medium Truck 1.50 43 64.0 

6 Heavy Truck 1.70 4 6.2 

7 Motorcycle 0.30 4,654 1,396.2 

8 Motortricycle 0.25 318 79.6 

Total 9,086 5,638.48 

 ( PCU/Hrs ) 328.91 

Table 4 Passenger Car Units(PCU) values for various vehicle types at A4. 
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ค่า V/C Ratio ในการตรวจนับรถ 
Table 5 The value of V/C Ratio in the car count 

Point Periods V/C Ratio Service levels 

A1 
1 0.4007 B 
2 0.4290 B 
3 0.4834 B 

A2 
1 0.4910 B 
2 0.6313 C 
3 0.5990 C 

Point Periods V/C Ratio Service levels 

A3 
1 0.3756 B 
2 0.4008 B 
3 0.4791 B 

A4 
1 0.3980 B 
2 0.4985 B 
3 0.5128 B 

 
Table 6 Ratings provider of surface traffic 

Service levels V/C Ratio Details 
A 0.20 - 0.36 Very good 
B 0.36 - 0.52 Good 
C 0.52 - 0.67 Fairly 
D 0.67 - 0.88  Dense 
E 0.88 - 1.00 Very dense 

Source: (Phaophong Nitjanpansri, 1991). 

สรุป  
 จำกกำรศกึษำระดบัเสียงและเสียงรบกวนบริเวณกำรจรำจรหนำแน่นในเขตเทศบำลก ำแพงเพชร ทัง้ 4 
จุด พบว่ำค่ำระดบัเสียงเฉลี่ยท่ีตรวจวดัได้มีระดบัเสียงท่ีใกล้เคียงกบัมำตรำฐำน แต่ยงัไม่เกินมำตรฐำน 70 เดซิ
เบล ทัง้นีเ้น่ืองมำจำกปริมำณกำรจรำจรยังสำมำรถเคลื่อนท่ีได้อย่ำงรวดเร็ว แต่จะชะลอในช่วงใกล้แยกเพียง
เท่ำนัน้ สว่นช่วงเวลำท่ีมีควำมเสี่ยงจะท ำให้ระดบัมีคำ่เกินมำตรำฐำนได้คือในช่วงเวลำ 11.00 น. – 13.00 น. และ
พบว่ำระดับเสียงรบกวนของทุกจุดมีเกินค่ำมำตรฐำนเสียงรบกวนตำมประกำศคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติฉบบัท่ี 29  พ.ศ.2550 (คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ,2550)  เร่ือง ค่ำระดบักำรรบกวน ก ำหนดคำ่
ระดบัเสียงรบกวนไว้ท่ี 10 เดซิเบลเอ ทุกจุดท่ีตรวจวดัมีค่ำระดบัเสียงรบกวนท่ีเกินมำตรฐำน ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจยั กำรศกึษำกำรควบคมุมลพิษทำงเสียงจำกกำรจรำจรทำงบก ได้พบว่ำยำนพำหนะแต่ละประเภทปลอ่ย
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เสียงเกินกว่ำระดบัท่ีกฎหมำยอนุญำติก็ตำม แต่ปัญหำเสียงดงับริเวณริมถนนอำจเกิดจำกกำรรวมตวักันของ
ยำนพำหนะจ ำนวนมำกภำยในบริเวณหนึง่ ซึง่สง่ผลตอ่คณุภำพระดบัเสียงในสภำพแวดล้อมบริเวณดงักล่ำวมีค่ำ
เกินกว่ำ 70 เดซิเบลเอ ซึง่เกินกว่ำค่ำมำตรฐำนคุณภำพระดบัเสียงและอำจเป็นอนัตรำยต่อสุขภำพอนำมยัของ

ประชำชน (พีรพล เจตโรจนำนนท์,2553)  และจำกกำรนับจ ำนวนรถเพ่ือหำค่ำ V/C ratio พบว่ำทัง้ 4 จุดนีมี้
กำรจรำจรอยูใ่นเกณฑ์ดีมำก มีกำรจรำจรท่ีคลอ่งตวั แตก่ำรจรำจรนีม้ีผลกบัระดบัเสียงเน่ืองจำกกำรจรำจรใน
เขตเทศบำลก ำแพงเพชรนัน้จะมีควำมหนำแน่นเป็นช่วงเวลำสง่ผลให้ระดบัเสียงท่ีตรวจวดันัน้มีระดบัเสียงท่ีสงูขึน้
ในเฉพำะเวลำเร่งดว่นและยงัสอดคล้องกบั กำรจรำจรท่ีมีลกัษณะกำรเคลื่อนที่แบบตอ่เน่ือง จะมีระดบัเสียงเฉลี่ย
ท่ีสูงสุด (ประกอบ วิวิธจินดำ ,2540) ระดบัเสียงขณะมีกำรรบกวนและระดบัเสียงพืน้ฐำนในเขตเทศบำลเมือง
ก ำแพงเพชรนัน้มีคำ่ท่ีแตกตำ่งกนัมำก ระดบัเสียงพืน้ฐำนในเขตเทศบำลก ำแพงเพชรนัน้มีระดบัเสียงท่ีต ่ำและไม่
เป็นอนัตรำยเน่ืองจำกมีกำรจรำจรท่ีน้อยมำกถึงไม่มีในช่วงเวลำตรวจวดั แต่ในช่วงเวลำเร่งด่วนนัน้จะมีระดบั
เสียงท่ีเพ่ิมขึน้อย่ำงรวดเร็วจำกปริมำณกำรใช้เส้นทำงของคนในเขตเทศบำลก ำแพงเพชรส่งผลให้มีกำรตรวจวดั
ระดบัเสียงรบกวนท่ีเพ่ิมมำกขึน้อีกด้วย 
 

กติตกิรรมประกาศ 
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การอัดอากาศเพื่อลดซัลไฟด์ในน า้เสีย 
Micro Aeration for Sulfide Removal from Wastewater 

 
ปรีดา สีบานเยน็1* และ สบืสกลุ ครุุรัตน์1 

Prida Seebanyen1* and Suabsakul Gururatana1 

 
บทคัดย่อ 

ซลัไฟด์ เกิดจากการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ ท าให้เกิดเป็นไฮโดรเจนซลัไฟด์ และถูกปลดปล่อยออกมา 
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ท่ีออกมานี ้มีความเป็นพิษตามระดบัความเข็มข้นท่ีได้รับ ปัจจุบนัค่าซลัไฟด์นัน้ได้มีการระบุใน
ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบบัท่ี 78/2554 วา่บริษัทท่ีตัง้อยู่ในนิคมอตุสาหกรรมฯ ต้องมีค่า
ซลัไฟด์ท่ีระบายออกน้อยกวา่ 1 มิลลิกรัมตอ่ลิตร แตใ่นปัจจุบนันัน้ บริษัทยงัไมส่ามารถปฏิบตัิตามท่ีประกาศฯไว้
ซึ่งปัญหาดงักล่าวเป็นการปฏิบัติท่ีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานน า้ทิง้ของการนิคมอุตสาหกรรมฯ งานวิจัยนีจ้ึงได้
ด าเนินการทดลองลดปริมาณซลัไฟด์ในน า้เสียโดยการเติมอากาศ วิธีเทียบสีเมทิลีนบลูซึ่งเป็นวิธีท่ีกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมแนะน า ได้ถูกน ามาใช้ในการตรวจวดัคา่ซลัไฟด์ โดยปัจจยัหลกัท่ีมีผลตอ่การลดซลัไฟด์คือ ปริมาณ
ออกซิเจนในน า้ ผลการศกึษาพบว่า เม่ือเติมปริมาณออกซิเจนในน า้เสีย โดยใช้เวลา 6 นาที สามารถลดปริมาณ
ซลัไฟด์เป็นศนูย์ได้   

 
ABSTRACT 

 Microbial biodegradation of wastewater can produce sulfide and also release hydrogen 
sulfide. Toxicity of released hydrogen sulfide produced by the microbial biodegradation is as high as             
the intensity exposed to users. Nowadays, the sulfide intensities which will be released is limited to 
less than 1mg/liter by the Industrial Estate Authority of Thailand’s Announcement No. 78/2554. 
However, we cannot comply with the announcement yet due to some technical difficulties. 

Therefore, This research aims to reduce the amounts of sulfide by supplied air and The 
Methylene Blue method is used to measure sulfide intensities. The main factor of sulfide reduction is 
the amount of oxygen in wastewater. The result shows that when oxygen is added to wastewater for 6 
minutes, the sulfide intensity was reduced to zero. 
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ค าน า 
น า้เสีย หมายถงึ ของเสียท่ีอยู่ในสภาพท่ีเป็นของเหลว ท่ีมีทัง้มลสารที่ปะปนหรือปนเปือ้นอยู่ในของเหลว 

น า้เสียนัน้ มีการก าหนดมาตรฐานจะท่ีปล่อยเข้าสู่ระบบบ าบดัของการนิคมฯ นัน้มีการก าหนดคา่มาตรฐานไว้ คือ 
ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าไม่เกิน  500 mg/L, ค่า COD(Chemical Oxygen Demand)   
750 mg/L, pH มีค่าระหว่าง 5.5 -9, ค่า  TDS (Total Dissolved Solids) มีค่าไม่เกิน  3,000 mg/L, ค่า  SS 
(Suspended Solids) มีค่าไม่เกิน 200 mg/L, ค่า TKN (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าไม่เกิน 100 mg/L และ
คา่ซลัไฟด์ (Sulfide) มีคา่ไมเ่กิน 1 mg/L และคา่ซลัไฟด์ท่ีตรวจวดันัน้จะท าการตรวจวดัไฮโดรเจนซลัไฟด์แทนการ
วดัซลัไฟด์โดยตรง  และไฮโดรเจนซลัไฟด์นัน้ถือวา่เป็นแก๊สพิษ โดยความเป็นพิษของไฮโดรเจนซลัไฟด์นัน้ มีระดบั
ความเป็นพิษ ตามความเข้มข้นท่ีได้รับ และเมื่อไฮโดรเจนซัลไฟด์นีส้ัมผัสกับน า้หรือไอน า้ ก็ท าปฏิกิริยาเป็น    
กรดซลัฟูริก ซึง่มีฤทธ์ิกดักร่อน หากแก๊สชนิดนีจ้บัตวักบัโลหะหรืออยู่ในอากาศ และเมื่อฝนตกลงมาก็เป็นฝนกรด
ซึง่หากสมัผสัถกูผิวหนงัท าให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อน 

ส าหรับงานวิจยันีไ้ด้น าวิธีการอดัอากาศเพ่ือลดซลัไฟด์ในน า้เสีย เน่ืองจากเป็นวิธีท่ีง่าย เหมาะสมตอ่การ
ปฏิบตัิท่ีหน้างาน และการเติมอากาศท่ีเลือกใช้ เป็นแบบหวัฟู่ นัน้ เป็นวิธีท่ีสามารถเติมอากาศได้ดีท่ีสดุ วิธีเทียบสี 
เมทิลีนบลซูึง่เป็นวิธีท่ีกรมโรงงานอตุสาหกรรมแนะน า ได้ถกูน ามาใช้ในการตรวจวดัคา่ซลัไฟด์ โดยน า้ท่ีผ่านระบบ
นีม้ีคา่ซลัไฟด์เป็นไปตามมาตรฐาน ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ชมุชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อม 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

การทดลองลดซัลไฟด์โดยการอัดอากาศเพื่อลดซัลไฟด์ในน า้เสีย 
การทดลองนีไ้ด้มีการจดัท าแบบจ าลองขึน้โดยการใช้ถงัน า้ขนาด 5 ลิตร เป็นถังปฏิกิริยา โดยต่อถังน า้

ด้วยท่อพีวีซีขนาด 200 มิลลิเมตรทัง้สองด้าน ด้านหนึง่ส าหรับน า้เข้าและอีกด้านส าหรับน า้ออก สว่นด้านลา่งได้มี
การตอ่กบัปัม้อดัอากาศชนิดหวัฟู่ แบบปรับอตัราการไหลได้ และอตัราการไหลของอากาศ ผู้ วิจยัเลือกใช้แบบ 2,4 
และ  6 L/min นัน้ เกิดจากการทดลองของผู้ วิจยั ซึง่พบวา่การเลือกใช้ อตัราการไหลของอากาศท่ี 2,4 และ 6 เป็น
อตัราการไหลท่ีเหมาะสมและสามารถตรวจวดัค่าซลัไฟด์ได้ชดัเจน  ส่วนชุดทดลองนัน้ ผู้ วิจยัเลือกใช้ชุดทดลอง
ของบริษัท เมอร์ค จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทชัน้น าด้านเคมีภณัฑ์ และเวชภณัฑ์ซึง่เน้นการวิจยัเป็นส าคญัของประเทศ
เยอรมนั และได้มาตรฐาน CE 

 

 
Figure 1 Experimental apparatus 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

การทดลองลดซัลไฟด์โดยการอัดอากาศเพื่อลดซัลไฟด์ในน า้เสีย 
ผลการทดลองพบว่าท่ีปริมาณซลัไฟด์เร่ิมต้น มีค่าเท่ากัน คือ 2 mg/L เมื่ออดัอากาศท่ีปริมาณต่างกัน

โดยก าหนดระยะเวลาสมัผัสอากาศท่ีเท่ากนันัน้ สามารถลดปริมาณซลัไฟด์เหลือศนูย์ได้ โดยการอดัอากาศท่ี 2 
ลิตรตอ่นาที สามารถลดซลัไฟด์เป็นศนูย์ท่ีเวลา 8 นาที สว่นการอดัอากาศท่ี 4 L/min สามารถลดซลัไฟด์เป็นศนูย์
ท่ีเวลา     6 นาที และการอดัอากาศท่ี 6 L/min สามารถลดซลัไฟด์เป็นศนูย์ท่ีเวลา 6 นาที   

 
Table 1  Mean Detectable Sulfide Concentration 2 mg/L 

Air Flow rate (L/min) Mean Detectable Sulfide Concentration (mg/L) 
0 mins 2 mins 4 mins 6 mins 8 mins 

2 2 1.2 0.7 0.3 0.0 
4 2 0.9 0.4 0.0 0.0 
6 2 0.7 0.1 0.0 0.0 

 
การอดัอากาศท่ีระยะเวลาต่างกนั ส่งผลให้ค่าเฉลี่ยปริมาณซลัไฟด์ต่างกนั จากตารางท่ี 1 เมื่อซลัไฟด์มี

ค่าเร่ิมต้นท่ี 2 mg/L แต่เมื่อมีการอดัอากาศท่ี 2 L/min สามารถลดปริมาณซลัไฟด์ลงจนเป็นศนูย์ท่ีเวลา 8 นาที       
ส่วนการการอดัอากาศท่ี 4 L/min สามารถลดปริมาณซลัไฟด์ลงจนเป็นศูนย์ท่ีเวลา 6 นาที และการอดัอากาศ        
ท่ี 6 L/min สามารถลดปริมาณซลัไฟด์ลงจนเป็นศูนย์ท่ีเวลา 6 นาที เช่นกัน ดงันัน้เมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 1 
แล้ว ท าให้ทราบว่า การอดัอากาศท่ี 4 L/min และ 6 L/min นัน้ สามารถลดปริมาณซลัไฟด์เป็นศนูย์ได้ท่ีเวลา 6 
นาทีเช่นกนั ซึง่แสดงให้เป็นว่าการอดัอากาศท่ีเร็วเกินไป ไม่ได้ท าให้ปริมาณซลัไฟด์ลดลงเร็วตาม อย่างไรก็ดีเมื่อ
พิจารณาจากตารางท่ี 1 นัน้ สามารถสรุปได้ว่าเมื่อซัลไฟด์มีค่าเร่ิมต้น 2 mg/L การอัดอากาศท่ีเหมาะสมคือ           
4 L/min โดยใช้เวลาสมัผสัอากาศท่ี 6 นาที เป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 
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Figure 2 Mean Detectable Sulfide Concentration with air flow rate of 2, 4 and 6 L/min  

 
จากผลการทดลองข้างต้นจะเห็นว่าปริมาณซลัไฟด์ลดลงจนถึงศนูย์ได้โดยใช้เวลาท่ีต่างกนันัน้ จึงได้มี

การทดลองท่ี 1 ต่อตวัอย่างท่ีมีค่าซลัไฟด์เร่ิมต้นท่ี 3 mg/L โดยก าหนดระยะเวลาสมัผสัอากาศท่ีเท่ากนัซึง่ได้ผล
การทดลองดงันีก้ารอัดอากาศท่ี 2 L/min สามารถลดซลัไฟด์เป็นศูนย์ท่ีเวลา 8 นาที การอดัอากาศท่ี 4 L/min 
สามารถลดซลัไฟด์เป็นศูนย์ท่ีเวลา 6 นาที และการอดัอากาศท่ี 6 L/min สามารถลดซลัไฟด์เป็นศูนย์ท่ีเวลา 8 
นาที ดงัแสดงในตารางท่ี 2 และรูปท่ี 4 

 
Table 2 Mean Detectable Sulfide Concentration 3 mg/L 
Air Flow rate (L/min) Mean Detectable Sulfide Concentration (mg/L) 

0 mins 2 mins 4 mins 6 mins 8 mins 
2 3 1.5 1.0 0.7 0.0 
4 3 1 0.3 0.0 0.0 
6 3 1 0.3 0.0 0.0 

 
จากตารางท่ี 2 และรูปท่ี 4 ท าให้ทราบว่า การอัดอากาศท่ี 4 L/min และ 6 L/min นัน้ สามารถลด

ปริมาณซลัไฟด์เป็นศนูย์ได้ท่ีเวลา 6 นาทีเช่นกนั และการอดัอากาศท่ีเร็วเกินไป ไม่ได้ท าให้ปริมาณซลัไฟด์ลดลง
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เร็วมากว่าท่ีควรจะเป็น และเมื่อพิจารณาจากตารางท่ี 2 สามารถพบว่าเม่ือซลัไฟด์มีค่าเร่ิมต้น 3 mg/L การอดั
อากาศท่ีเหมาะสมคือ 4 L/min โดยใช้เวลาสมัผสัอากาศท่ี 6 นาที เป็นเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสดุ 

 
Figure 3 Mean Detectable Sulfide Concentration with air flow rate of 2, 4 and 6 L/min  

 
คา่ซลัไฟด์และ DO ท่ีอตัราการไหลตา่งๆ ถกูแสดงไว้ในตารางท่ี 3 และรูปท่ี 5 ผลการทดลองท าให้ทราบ

ว่าการอัดอากาศท่ี 2 L/min ท าให้ปริมาณออกซิเจนเพ่ิมมากขึน้ และปริมาณซัลไฟด์ค่อยๆลดลง โดยการอัด
อากาศ   ท่ี 2 L/min ท าให้ปริมาณซลัไฟด์ลดลงจาก 2 เป็น 1.20, 0.7, 0.3 และ 0 mg/L และในทางกลบักนัการ
อดัอากาศนัน้ได้เพ่ิมปริมาณออกซิเจนในน า้จาก 5.57 เป็น 5.89, 6.27, 6.59 และ 6.85 mg/L ตามล าดบั 

และเมื่อมีการอดัอากาศท่ี 4 L/min ท าให้ปริมาณออกซิเจนเพ่ิมมากขึน้ และปริมาณซลัไฟด์ลดลง จน
เหลือศูนย์ท่ีเวลา 6 นาที ซึง่เป็นเวลาท่ีเร็วกว่าการอดัอากาศครัง้แรก โดยปริมาณออกซิเจนเพ่ิมมากขึน้ถึง 7.90 
mg/L      ท่ีเวลา 8 นาที และปริมาณซลัไฟด์ลดลงจนเป็นศูนย์ท่ีเวลา 6 นาที ซึง่เร็วกว่าการอดัอากาศครัง้ท่ีผ่าน
มา 

ส่วนการทดลองการอดัอากาศท่ี 6 L/min ท าให้ปริมาณออกซิเจนเพ่ิมขึน้เป็น 6.97, 7.37, 7.63, และ        
7.90 mg/L สว่นปริมาณซลัไฟด์ลดลงเป็น 0.7, 0.10 และ 0 ท่ีเวลา 6 นาที  

เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ของระยะเวลาการสมัผสัอากาศ ปริมาณการอดัอากาศ และปริมาณซลัไฟด์
นัน้   ท าให้ทราบว่าทัง้สามพารามิเตอร์มีความสมัพนัธ์ผกผนักนั ซึง่นัน้หมายถึงเม่ือปริมาณออกซิเจนในน า้เพ่ิม
มากขึน้จะท าให้ปริมาณซลัไฟด์ลดลง หรือในทางกลบักนั เมื่อปริมาณออกซิเจนในน า้ลดลงจะท าให้ค่าซลัไฟด์
เพ่ิมสงูขึน้ 
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Table 3 Sulfide and DO Concentration 
 

Air Flow rate (L/min) 
 

Parameter 
Sulfide and DO Concentration 

Start 2 mins 4 mins 6 mins 8 mins 
 

2 L/min 
DO (mg/L) 5.57 5.89 6.27 6.59 6.85 

Sulfide (mg/L) 2.00 1.20 0.70 0.30 0.00 
 

4 L/min 
DO (mg/L) 6.63 6.97 7.37 7.63 7.90 

Sulfide (mg/L) 2.00 0.90 0.40 0.00 0.00 
 

6 L/min 
DO (mg/L) 6.72 7.15 7.57 7.95 8.27 

Sulfide (mg/L) 2.00 0.70 0.10 0.00 0.00 

 

 
Figure 4 Sulfide and DO Concentration 

 
ในการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ของชุดทดลองท่ีใช้ในการทดลองนี ้มีช่วงทดลองท่ีค่อนข้างกว้าง จึงท าให้         

คา่ซลัไฟด์ท่ีได้นัน้ มีความละเอียดน้อย และการเพ่ิมระยะเวลาในการสมัผสัอากาศของน า้ท าให้ปริมาณออกซิเจน
ในน า้เพ่ิมมากขึน้  ส่วนการวิเคราะห์ซลัไฟด์นัน้ ควรพิจารณาค่า pH ของน า้ท่ีท าการวิเคราะห์ควบคู่กบัปริมาณ
ซลัไฟด์และระยะเวลาในการสมัผสัอากาศเพ่ิมขึน้ด้วย 
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สรุป 
ผลการศกึษาการอดัอากาศเพ่ือลดปริมาณซลัไฟด์ในน า้เสียพบว่าค่าซลัไฟด์ท่ีได้ เป็นไปตามมาตรฐาน

ก าหนด แต่หากพิจารณาจากการทดลองในครัง้นีจ้ะพบว่าปริมาณการอัดอากาศท่ีเหมาะสมคือ 4 L/min            
และระยะเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 6 นาที และเมื่อเติมปริมาณออกซิเจนในน า้เสีย  โดยก าหนดระยะเวลา              
ท่ีเหมาะสม ท าให้ค่าซลัไฟด์ลดลงอย่างเห็นได้ชดั โดยอตัราการอดัอากาศท่ีเพ่ิมขึน้และเวลาสมัผสัอากาศของน า้
เสียเพ่ิมขึน้ ท าให้สามารถลดปริมาณซัลไฟด์เป็นศูนย์ได้  ทัง้นีห้ากมีการน าผลการวิจัยนี ไ้ปใช้งานจริง ควร
พิจารณาตามหลกัการของกลศาสตร์ของไหล 
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ผลของอัตราการล้างย้อนต่อการก าจัดซีโอดีโดยใช้ถังกรองชีวภาพแบบเตมิอากาศ 
Effects of Backwashing Rates on COD Removal by Biological Aerated Filter 

 
กาญจน์ทิพ ไพบูลย์1* และ ประพนธ์ เขมด ำรง1 

Kanthip Phaibun1* and Praphon Kemmadamrong1 

 

บทคัดย่อ 
งำนวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษำผลของอตัรำกำรล้ำงย้อนต่อกำรก ำจดัซีโอดีโดยใช้ถังกรองชีวภำพ

แบบเติมอำกำศทิศทำงแบบไหลขึน้ โดยใช้ถ่ำนกมัมนัต์เป็นตวักลำง กำรทดลองนีใ้ช้น ำ้เสียสงัเครำะห์ท่ีมีคำ่ซีโอดี
อยู่ในช่วง 194-224 มิลลิกรัม/ลิตร  ท่ีเวลำกกัเก็บน ำ้  3 ชัว่โมง  หรือท่ีอตัรำภำระบรรทกุสำรอินทรีย์ 0.024-0.028 
กก.ซีโอดี/ลบ.ม.-วนั   โดยท ำกำรล้ำงย้อนด้วยน ำ้ท่ีอตัรำเท่ำกบั 3 5 7 และ 9 ลิตร/ตำรำงเมตร-วินำที  เม่ือระบบ
เข้ำสู่สภำวะคงท่ีพบว่ำท่ีอตัรำกำรล้ำงย้อน  เท่ำกับ  3 5 7 และ 9 ลิตร/ตำรำงเมตร-วินำที มีประสิทธิภำพกำร
ก ำจดัซีโอดีทัง้หมด  ร้อยละ  67 71 73 และ 83 ตำมล ำดบั  และประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดีละลำย  ร้อยละ 76 
85 90 และ 91 ตำมล ำดบั เมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดี พบว่ำท่ีอตัรำกำรล้ำงย้อน 9 ลิตร/ตำรำง
เมตร-วินำที  มีประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดีมำกท่ีสดุ  ซึง่เหมำะสมในกำรน ำไปประยกุต์ใช้ในกำรบ ำบดัน ำ้เสียได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 
ABSTRACT 

The objective of this research was to study the effects of backwash rates on Chemical 
Oxygen Demand (COD)  removal by Upflow biological aerated filter with granular activated carbon 
(GAC)  media.  The synthesis wastewater had total chemical oxygen demand (TCOD)  ranging from 
194-224 mg/L. The hydraulic loading rate (HRT) was 3 hours or organic loading rate (OLR) ranged 
from 0.024-0.028 kgCOD/m3-d.  At steady state, the results show that the TCOD removal efficiency 
was 67%, 71%, 73% and 83%,and the soluble chemical oxygen demand (SCOD) removal efficiency 
was 76% , 85% , 90%  and 91%  at backwash rates 3, 5, 7, and 9  L/m2-s, respectively. The findings 
revealed that 9 L/m2-s of backwash rates had the highest COD removal efficiency. Therefore, it could 
be used to apply in wastewater treatment process. 

 
 

 
 

Keywords: biological aerated filter, backwash rate, chemical oxygen demand, treatment wastewater 
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ค าน า 
น ำ้เป็นทรัพยำกรธรรมชำติท่ีมีส่วนเก่ียวพันกบัควำมเป็นอยู่ของมนุษย์  สตัว์ และกำรเจริญเติบโตของ

พืช  รวมถงึควำมต้องกำรในกำรใช้น ำ้จ ำนวนมำก  ทัง้ในด้ำนกำรอปุโภค บริโภค รวมถงึกำรประกอบอำชีพ  ซึง่ใน
ปัจจุบนัมีกำรเพ่ิมขึน้ของจ ำนวนประชำกร  และกำรขยำยตวัของชมุชนอย่ำงรวดเร็ว  ส่งผลให้มีน ำ้เสียท่ีเกิดจำก
กิจกรรมประจ ำวนัของประชำชนท่ีอำศยัอยู่ในชมุชน  และกิจกรรมท่ีเป็นอำชีพ  โดยปริมำณน ำ้เสียท่ีปลอ่ยทิง้จำก
บ้ำนเรือน  อำคำร  จะมีค่ำประมำณร้อยละ 80 ของปริมำณน ำ้ใช้ (กรมควบคมุมลพิษ, 2545)  ซึง่มีองค์ประกอบ
ของน ำ้เสียท่ีเกิดขึน้ เช่น สำรอินทรีย์ สำรอนินทรีย์ ของแข็ง น ำ้มนั ไขมนั โลหะหนัก สำรพิษ จุลินทรีย์ และ ธำตุ
อำหำร ได้แก่ ไนโตรเจน และ ฟอสฟอรัส เป็นต้น ซึง่ปริมำณของสำรอินทรีย์บ่งบอกถึงควำมสกปรกในน ำ้  เม่ือมี
สำรอินทรีย์ปะปนอยู่มำก จะส่งผลกระทบเมื่อลงสู่แหล่งน ำ้ คือน ำ้มีสภำพเน่ำเหม็น สัตว์น ำ้ตำย ท ำให้เกิด
สำรอินทรีย์ในน ำ้เพ่ิมขึน้ โดยน ำ้เสียท่ีไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนท่ีก ำหนดไว้  จ ำเป็นต้องมีกำรบ ำบัดน ำ้เสียก่อน
ปลอ่ยลงสูแ่หลง่น ำ้ธรรมชำติ เพ่ือป้องกนัไมใ่ห้เกิดภำวะมลพิษทำงน ำ้และผลเสียหำยตอ่สิ่งแวดล้อม   

ในกำรบ ำบัดน ำ้เสียท่ีมีสำรอินทรีย์ปนเปือ้น  นิยมใช้กระบวนกำรทำงชีวภำพ (Biological process)  
เน่ืองจำกมีประสิทธิภำพสงูและมีค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินระบบต ่ำกวำ่กระบวนกำรทำงเคมีหรือกำยภำพ  กำรบ ำบดั
ทำงชีวภำพจะใช้จุลินทรีย์  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแบคทีเรีย   สิ่งสกปรกท่ีปนเปือ้นในน ำ้เสียซึ่งเรียกว่ำมลพิษ 
(pollutant) ท่ีอยู่ในน ำ้เสียจะถูกจุลินทรีย์ในระบบบ ำบัดน ำ้เสียย่อยสลำยสำรอินทรีย์ด้วยปฏิกิริยำทำงชีวเคมี 
(เสนีย์ กำญจนวงศ์, 2543; สนัทดั ศิริอนนัต์ไพบูลย์, 2552)สำรอินทรีย์ในน ำ้เสียจะถกูจลุินทรีย์ใช้เป็นอำหำรเพ่ือ
วตัถุประสงค์ 2 ประกำร คือ  เพ่ือเป็นแหล่งพลงังำนส ำหรับด ำรงชีวิตและเจริญเติบโต  และเป็นแหล่งวตัถุดิบใน
กำรสร้ำงเซลล์ใหม่  ส่วนอัตรำส่วนของสำรอินทรีย์ท่ีปนเปือ้นในน ำ้เสียท่ีใช้ส ำหรับกำรเจริญเติบโตและเป็น
พลังงำนของจุลินทรีย์ในระบบบ ำบัดน ำ้เสียจะขึน้อยู่กับชนิดและอำยุของจุลินทรีย์ในระบบบ ำบัดน ำ้เสียนัน้ 
รวมทัง้สภำวะแวดล้อมทำงกำยภำพและเคมีของน ำ้เสียด้วย (สนัทดั ศิริอนนัต์ไพบลูย์, 2552)   

ส ำหรับงำนวิจยันีเ้ป็นกำรบ ำบดัน ำ้เสียโดยใช้ถงักรองชีวภำพแบบเติมอำกำศ (Biological aerated filter 
: BAF) ซึง่ถงักรองชีวภำพแบบเติมอำกำศถกูออกแบบให้ตะกอนจลุินทรีย์ยึดเกำะบนตวักลำงท่ีไมเ่คลื่อนท่ี  และ
มีกำรเติมอำกำศระหวำ่งเดินระบบ (Chang et al., 2002)  โดยใช้หลกักำรของกระบวนกำรกรองทำงชีวภำพผ่ำน
ตวักลำงท่ีมีลกัษณะเป็นเม็ดเล็กๆท่ีจมลงอยู่ในน ำ้  ซึง่ประกอบด้วย  2 หน้ำท่ี คือกำรเปลี่ยนแปลงทำงชีววิทยำ
ของสำรอินทรีย์โดยจลุินทรีย์ท่ียึดเกำะบนผิวของตวักลำง  และกำรก ำจดัทำงกำยภำพของอนภุำคแขวนลอยโดย
กระบวนกำรกรองของตวักลำง (Liu et al., 2010)  โดยในระบบนีจ้ะต้องมีกำรล้ำงระบบบ ำบัดน ำ้เสียเป็นระยะ  
เน่ืองจำกตะกอนจลุินทรีย์จะมีกำรเจริญเติบโตมำกซึง่จะท ำให้ระบบเกิดกำรอดุตนัและมีผลต่อประสิทธิภำพกำร
ท ำงำนของระบบ  จึงได้มีกำรศึกษำผลของอตัรำกำรล้ำงย้อนท่ีมีต่อคุณภำพน ำ้ออกจำกระบบ  ซึ่งเปรียบเทียบ
จำกประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดี   
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อุปกรณ์และวิธีการ 
ถังปฏกิรณ์ 

ถงัปฏิกรณ์ท ำจำกท่อพีวีซี  ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำง 0.20 เมตร  ควำมสงู 1.60  เมตร  มีกำรเติมอำกำศ
ท่ีด้ำนล่ำงของถงั  ภำยในบรรจุตวักลำงถ่ำนกมัมนัต์  ขนำดเส้นผ่ำนศนูย์กลำง 0.60 - 2.36 มิลลิเมตร ควำมสูง
ของชัน้ตวักลำง 0.8 เมตร  มีช่องเก็บน ำ้ตวัอย่ำง 4 ช่อง คือ  A B C และ D  ท่ีควำมสงูห่ำงกนั 0.20 เมตร  ใช้น ำ้
เสียสงัเครำะห์ในกำรทดลอง  โดยน ำ้เสียเข้ำระบบจำกทำงด้ำนล่ำง และไหลออกทำงด้ำนบนของถงัปฏิกรณ์ โดย
แสดงรำยละเอียดของถงัปฏิกรณ์ดงัแผนภำพ (Figure 1) 

 

    

Figure 1  Experimental schematic of laboratory-scale biological aerated filter (BAF) 

การศึกษาผลของอัตราการล้างย้อนต่อการก าจัดซีโอดี 
ใช้น ำ้เสียสงัเครำะห์ท่ีมีคำ่ซีโอดี  200  มิลลิกรัม/ลิตร  ท่ีเวลำกกัเก็บน ำ้  3 ชัว่โมง  โดยท ำกำรทดลองล้ำง

ย้อนด้วยน ำ้ท่ีอตัรำเท่ำกบั 3 5 7 และ 9  ลิตร/ตำรำงเมตร-วินำที  ท่ีคำบกำรล้ำงย้อน 24 ชัว่โมง  และเวลำในกำร
ล้ำงย้อน 5 นำที  ซึ่งควำมถ่ีในกำรเก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์ผลของน ำ้เข้ำและน ำ้ออกจำกระบบ คือ 2 ครัง้/
สปัดำห์  และเมื่อระบบเข้ำสู่สภำวะคงท่ีจะเก็บตัวอย่ำงและวิเครำะห์ผลทุกวนั  โดยพำรำมิเตอร์ท่ีใช้วิเครำะห์
ได้แก่ ซีโอดีทัง้หมด ซีโอดีละลำย ของแข็งแขวนลอย และของแข็งแขวนลอยระเหย ตำมวิธีมำตรฐำนของ APHA 
(1999) ในสว่นของคำ่พีเอช ใช้ pH meter และปริมำณออกซิเจนละลำย ใช้ DO meter ในกำรวดั  และกำรหำค่ำ
ซีโอดีทัง้หมดในแต่ละถังกรองท่ีต ำแหน่งควำมสงู A B C และ D  จะท ำกำรเก็บตวัอย่ำงและวิเครำะห์ผล 2 ครัง้/
เดือน 
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ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จำกกำรศกึษำผลของอตัรำกำรล้ำงย้อนท่ีอตัรำเท่ำกบั 3 5 7 และ 9 ลิตร/ตำรำงเมตร-วินำที  ท่ีสภำวะ

คงท่ี  ประสิทธิภำพกำรบ ำบดัและพำรำมิเตอร์ท่ีเก่ียวข้องแสดงเป็นคำ่เฉลี่ย ± สว่นเบ่ียงเบนมำตรฐำน  (Table 1)   
Table 1  The result of pilot test of BAF with different backwash rates 

Parameter Backwashing rates (L/m2∙s) 

3 5 7 9 
pH 7.46 7.49 7.55 7.65 
DO (mg/l) 1.7 1.9 2.1 1.7 
Influent TCOD (mg/l) 206±7.2 206±7.2 208±9.4 208±9.4 
Influent SCOD (mg/l) 200±7.5 200±7.5 201±8.5 201±8.5 
Effluent TCOD (mg/l) 68±7.3 59±4.6 55±9.2 36±8.1 
Effluent SCOD (mg/l) 48±5.9 30±6.8 19±3.5 18±6.1 
TCOD removal efficiency (%) 67 71 73 83 
SCOD removal efficiency (%) 76 85 90 91 
Effluent SS (mg/l) 22±5.9 28±8.0 32±9.6 32±9.7 
Effluent VSS (mg/l) 21±5.5 26±7.6 29±7.8 30±9.8 
SS of backwash water (mg/l) 27±9.7 32±10.0 32±8.8 33±10.0 
VSS of backwash water (mg/l) 25±9.3 30±9.6 30±7.3 32±9.0 

ผลของอัตราการล้างย้อนต่อการก าจัดซีโอดี 
จำกกำรทดลองควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งอตัรำกำรล้ำงย้อนกบัประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดี พบวำ่เม่ืออตัรำ

กำรล้ำงย้อนเพ่ิมขึน้  ควำมเข้มข้นซีโอดีทัง้หมด และ ควำมเข้มข้นซีโอดีละลำยลดลง ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำร
ก ำจัดซีโอดีเพ่ิมขึน้ (Figure 2) จำกกำรทดลองท ำกำรล้ำงย้อนด้วยน ำ้ท่ีอตัรำเท่ำกับ 3 5 7 และ 9 ลิตร/ตำรำง
เมตร-วินำที  เมื่อระบบเข้ำสู่สภำวะคงท่ี  พบว่ำท่ีอัตรำกำรล้ำงย้อน  เท่ำกับ  3 5 7 และ 9 ลิตร/ตำรำงเมตร-
วินำที มีประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดีทัง้หมด  ร้อยละ  67 71 73 และ 83 ตำมล ำดบั  และประสิทธิภำพกำรก ำจดั
ซีโอดีละลำย  ร้อยละ 76 85 90 และ 91 ตำมล ำดบั 

Figure 2 Comparison of COD removal at different backwash rates 
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 จำกกำรทดลองหำคำ่เฉลี่ยควำมเข้มข้นซีโอดีทัง้หมดในแตล่ะชัน้ควำมสงูของตวักลำง โดยเรียงตำม 
ล ำดบัเป็นช่วงชัน้จำกชัน้ล่ำงสุดคือต ำแหน่ง  A จนถึงชัน้บนสุดคือต ำแหน่ง D ของถังปฏิกรณ์ พบว่ำค่ำควำม
เข้มข้นซีโอดีทัง้หมดของถงักรองท่ีมีอตัรำกำรล้ำงย้อน เท่ำกบั 3 5 7 และ 9 ลิตร/ตำรำงเมตร-วินำที ในช่วงแรกค่ำ
ควำมเข้มข้นซีโอดีทัง้หมดมีคำ่สงู จำกนัน้มีแนวโน้มลดลงจนถงึทำงน ำ้ออก (Figure 3)   

Figure 3  Average COD concentration profiles along the bed height 

โดยควำมเข้มข้นของสำรอินทรีย์มีค่ำสูงบริเวณทำงเข้ำ (ด้ำนล่ำง) ของถังกรอง  ซึ่งเป็นบริเวณท่ีมี
สำรอำหำรเพียงพอส ำหรับกำรเจริญเติบโตของจุลินทรีย์เฮเทอโรโทรป ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ท่ีอำศยัสำรอินทรีย์เพ่ือ
สร้ำงพลงังำนและใช้ในกำรเจริญเติบโต โดยพบว่ำบริเวณดงักล่ำวมีจ ำนวนจุลินทรีย์มำก และกิจกรรมกำรใช้
สำรอำหำรของจลุินทรีย์เกิดขึน้ได้ดีกวำ่บริเวณด้ำนบนของถงักรอง ซึง่สอดคล้องกบังำนวิจยัของ Yang et al. 
(2009) และ Hu and Wang (2005) 

กำรล้ำงย้อนเป็นกำรท ำควำมสะอำด  และคืนควำมสำมำรถในกำรก ำจดัสิ่งปนเปือ้น  ซึง่เป็นกำรก ำจดั
ของแข็งแขวนลอย  และฟิล์มชีวภำพท่ีเสื่อมสภำพในระบบ  โดยต้องรักษำฟิล์มชีวภำพท่ีสมบูรณ์ไว้ในระบบ  เม่ือ
มีกำรล้ำงย้อนมำกเกินไปจ ำนวนของจุลินทรีย์จะไม่เพียงพอ ส่งผลให้ประสิทธิภำพกำรก ำจัดสำรอินทรีย์ลดลง 
(Peng et al., 2012) แต่เมื่อมีกำรล้ำงย้อนไม่เพียงพอ ท ำให้กิจกรรมกำรใช้สำรอำหำรของจุลินทรีย์เกิดขึน้น้อย 
สง่ผลให้ประสิทธิภำพกำรก ำจดัสำรอินทรีย์ลดลง  เมื่อพิจำรณำประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดีท่ีอตัรำกำรล้ำงย้อน
ต่ำงกัน  พบว่ำท่ีอัตรำกำรล้ำงย้อน 9 ลิตร/ตำรำงเมตร-วินำที  มีประสิทธิภำพกำรก ำจัดซีโอดีมำกท่ีสุด โดย
ประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดีทัง้หมด เท่ำกบั ร้อยละ 83 และ ประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดีละลำย เท่ำกบั ร้อยละ 
91  ซึ่งอัตรำกำรล้ำงย้อนดังกล่ำวเป็นค่ำท่ีเหมำะสมในกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรบ ำบัดน ำ้เสียได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  โดยสอดคล้องกับงำนวิจัยของ Qiu et al. (2010) ซึ่งศึกษำตวัแปรท่ีเหมำะสมและประสิทธิภำพ
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ของกำรล้ำงย้อนในถังกรองชีวภำพแบบเติมอำกำศ พบว่ำท่ีอัตรำกำรล้ำงย้อน 10 ลิตร/ตำรำงเมตร-วินำที มี
ประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดีมำกท่ีสดุ เท่ำกบั ร้อยละ 80 โดยมีคำ่ใกล้เคียงกบังำนวิจยันี ้
 

สรุป 
จำกกำรทดลองท่ีอตัรำกำรล้ำงย้อน 3 5 7 และ 9 ลิตร/ตำรำงเมตร-วินำที พบว่ำอตัรำกำรล้ำงย้อนมีผล

ต่อประสิทธิภำพกำรก ำจัดซีโอดี  ซึง่ท่ีอตัรำกำรล้ำงย้อนสูงขึน้   ประสิทธิภำพกำรก ำจัดซีโอดีมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ 
โดยท่ีอตัรำกำรล้ำงย้อน 9 ลิตร/ตร.ม.-วินำที มีประสิทธิภำพกำรก ำจดัซีโอดีทัง้หมด ร้อยละ 83 และประสิทธิภำพ
กำรก ำจัดซีโอดีละลำย ร้อยละ 91 ซึ่งมีค่ำสูงสุดและเหมำะสมในกำรน ำไปใช้บ ำบัดน ำ้เสียชุมชนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวมถงึกำรน ำไปประยกุต์ใช้ร่วมกบัระบบบ ำบดัน ำ้เสียแบบอื่น 
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โดยใช้ 5A โมเลกุลาร์ซีฟซีโอไลต์ 

The Study of Hydrogen Sulfide Adsorption using 5A Molecular Sieve Zeolite  
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีไ้ด้ศึกษาการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) ท่ีอยู่ในก๊าซชีวภาพ
สงัเคราะห์ โดยใช้ซีโอไลต์ชนิด 5A ท่ีผ่านการปรับปรุงคุณภาพ โดยศึกษากระบวนการเอิบชุ่ม (Impregnation) สาร
โลหะทรานซิชั่นชนิดต่างๆ เช่น เหล็ก (Fe2+), คอปเปอร์ (Cu2+), ลิเทียม (Li+), สังกะสี (Zn2+) และ โพลิเอทิลีนไอมีน 
(PEI) ถูกน ามาเอิบชุ่ม บนซีโอไลต์ชนิด 5A ท่ีอตัราส่วนร้อยละ 30 โดยมวล ความเข้มข้นของสารละลาย 0.1 โมลต่อ
ลิตร โดยป้อนก๊าซชีวภาพสังเคราะห์ ท่ีมีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน (CH4) ร้อยละ 45, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ร้อยละ 45 และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S)105 ppm ปรับโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน จากผลการศึกษาพบว่า การ
เตรียม Cu2+/5A ให้ประสิทธิภาพการก าจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ได้ประสิทธิภาพสงูสดุ ท่ี 114.27  มิลลิกรัมต่อกรัมตวั
ดูดซับ และให้ประสิทธิภาพการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และอัตราการเลือกก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากบัร้อยละ 90 
 

ABSTRACT 
 In this work, the study of H2S adsorption efficiency in synthetic biogas by using 5A zeolite after 
impregnation method. The transition metal of Iron (Fe2+), Copper (Cu2+), Lithium (Li+), Zinc (Zn2+) and 
Polyethylenimine (PEI) solution was impregnated in the ratio of 30% by weight solution. The 
metal/zeolite 5A was prepared by impregnation with 0.1 M of metal solution on zeolite 5A for 30 min in 
the ratio of 30% by weight. A synthetic biogas (45%CO2, 10%N2, 45%CH4 and 105 ppmH2S) was tested 
with the various adsorbents. The result indicated that CU2+/zeolite 5A is the good adsorbent for H2S 
adsorption capacity at 12 mg/g with the high efficiency CU2+/zeolite 5A was 114.27 mg/g adsorbent. 
The rate of H2S/CO2 selectivity is 90% 
 

Keywords: Zeolite A, Polyethyleneimine, Chemical Vapor Deposition Granular Activated Carbon, Hydrogen Sullfide Adsorption.        
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ค าน า 
ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S) จดัเป็นก๊าซท่ีเป็นพิษ มีกลิ่นเหม็น และมีคณุสมบตัิในการกดักร่อนเคร่ืองจกัร 

และอปุกรณ์ต่างๆ เม่ือก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ถกูเผาร่วมกบัก๊าซชนิดอ่ืนๆ ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์จะถกูเปลี่ยนเป็นก๊าซ
ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และเป็นสาเหตตุ่อการเกิดมลภาวะทางอากาศ โดยทัว่ไปมีเทคโนโลยีจ านวนมากในการก าจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เช่น การดักจับโดยใช้สารละลายเอมีน โดยกระบวนการดูดซับ แต่อย่างไรก็ตาม การใช้
สารละลายเอมีน มกัไมป่ระสบผลส าเร็จในการดกัจบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ท่ีมีความเข้มข้นต ่า เน่ืองจาก มีคา่ใช้จ่าย
สงู ทัง้ค่าการปฏิบตัิและคา่สารเคมี [1] การดดูซบัโดยใช้ตวัดดุซบัของแข็ง (Solid Adsorbent) จงึได้รับความสนใจ
จากนกัวิจยัจ านวนมาก เน่ืองจากกระบวนการดดูซบั มีอตัราการดดุซบัสงู, สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้ และไม่กดั
กร่อน โดยถ่านกมัมนัต์ได้รับความนิยมน ามาใช้ในการดดูซบัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ โดยกระบวนการดูดซบั/ออกซิ
เดชั่น จากผลการศึกษาโลหะทรานซิชั่น ท่ีมีคุณสมบัติในการเป็นตัวถูกออกซิไดซ์ เช่น Zn [2-3], Cu[4-6] และ 
Fe[7-8] มีการน าโลหาเหล่านีม้าปรับปรุงเพ่ือใช้ในการก าจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ปัจจุบันวสัดุท่ีมีความเป็นรูพรุน
ชนิดๆไฮบริด เช่น MOF ได้ถกูน ามาศกึษาเพ่ือก าจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ [9-11] และกราฟีน[12-13]เป็นต้น 

ซีโอไลต์เป็นสารดูดซบัประเภทหนึ่ง ท่ีมีโครงสร้างในรูปโซเดียมอะลมูิโนซิลิเกต และนิยมน ามาใช้ในการ
ก าจัดก๊าซต่างๆท่ีมีความเข้มข้นต ่า ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ถูกท าการศึกษาในเวลาต่อมา [14] Song และคณะ ได้
พฒันาสารประกอบท่ีน าสารโพลิเอทิลีนไอมีน (PEI) โหลดบนสารเมโซพอรัส เช่น SBA-15 และ MCM-41เรียกว่า 
Molecular Busket ซึง่ให้ประสิทธิภาพการก าจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 87 มิลลิกรัม H2S ตอ่ กรัมสารดดูซบังานวิจยั
นีศ้กึษาเพ่ือปรับปรุงพืน้ท่ีผิวบนซีโอไลต์ 5A ซึง่เป็นซีโอไลต์ท่ีนิยมน ามาแยกก๊าซไนโตรเจนออกจากอากาศ และมี
ราคาต ่ากว่าซีโอไลต์ชนิด SBA-15 และ MCM-41โดยใช้สารท่ีมีคณุสมบัติในการเป็นตวัถูกออกซิไดซ์ เช่น ลิเทียม 
(Li+), คอปเปอร์ (Cu2+),เหลก็ (Fe2+) และ โพลิเอทิลีนไอมีน (PEI) เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพการก าจดัก๊าซไข่เน่า 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การเตรียมวัสดุดูดซับ H2S  โดยการปรับสภาพผิวตัวออกซิไดซ์ 
 สารประกอบซีโอไลต์ 5A ได้รับจากบริษัท ไทยซิลิเกต จ ากดั โดยน าซีโอไลต์ 5A เผาเพ่ือไลก๊่าซชนิดอ่ืนๆ ท่ี
อณุหภมูิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 
 สารละลาย FeSO4, CuSO4, และ LiCl ถูกเตรียมท่ีความเข้มข้น 0.1โมลต่อลิตร และเอิบชุ่มกับซีโอไลต์
ชนิด 5A ท่ีอตัราสว่นโดยมวลโลหะตอ่สารดดูซบั เท่ากบั ร้อยละ 30 
 สารละลายโพลิเอทิลีนไอมีน (PEI) เตรียมจากการละลาย PEI ในเอทานอล และน ามาผสมกบัซีโอไลต์ชนิด 
5A โดยวิธีการเอิบชุ่ม ในอตัราสว่นโดยมวล PEI ตอ่สารดดูซบั เท่ากบั ร้อยละ 30 
 น าตวัอย่างสารดูดซบัก๊าซชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการเอิบชุ่ม ด้วยสารละลายชนิดต่างๆ และน ามากรอง และ
อบแห้งท่ีอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชั่วโมง และเผาท่ีอุณหภูมิ 300 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3.5 
ชัว่โมง 
 น าผลิตภณัฑ์แตล่ะชนิด วิเคราะห์พืน้ผิวด้วยเทคนิค Scanning Electron Microscope (SEM) และ X-ray 
Diffraction (XRD) (Rigaku, ประเทศญ่ีปุ่ น) 
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การทดสอบการก าจัดก๊าซ H2S 
 คอลมัน์ท่ีใช้ในการดดูซบัท าจากวสัดชุนิดสแตนเลส โดยมีเส้นผ่านศนูย์กลาง 10 มิลลิเมตร ความยาว 30 
เซนติเมตร บรรจุตวัอย่าง 1 กรัม ลงในคอลมัน์ และป้อนก๊าซชีวภาพสงัเคราะห์ ท่ีมีความเข้มข้น H2S 105 มิลลิกรัม
ตอ่ลิตร ด้วยอตัราการไหล 22 มิลลิลิตรต่อวินาที ก๊าซชีวภาพท่ีผ่านสารดดูซบัท่ีความดนัต ่าถูกน ามาวิเคราะห์ โดย
ใช้เคร่ืองวิเคราะห์ก๊าซชีวภาพ (Biogas 5000) สามารถจัดวางอุปกรณ์การดูดซับได้ดังรูปท่ี 1(Figure 1) ในการ
ทดสอบวดัคา่ความเข้มข้นของก๊าซ H2S เท่ากบัร้อยละ 10 ของความเข้มข้น H2S เร่ิมต้น  
 

 
Figure 1 Diagram of the single column system. 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1.การศึกษาคุณสมบัตวัิสดุดูดซับก๊าซ H2S โดยการปรับสภาพผิวด้วยวิธีเอบิชุ่ม 
 ซีโอไลต์ชนิด 5A ถูกตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมีและทางกายภาพ วิเคราะห์พืน้ผิวโดยเคร่ือง  Scanning 
Electron Microscope (SEM) และวิเคราะห์รูปแบบผลึกด้วยเคร่ืองX-ray Diffraction (XRD) จากผลการศึกษา
แสดง ดังรูปท่ี 2 (Figure 2) ซีโอไลต์ชนิด 5A มีลกัษณะเป็นรูปทรงลูกบาศก์ ขนาด 2 ไมโครเมตร การตรวจสอบ
คณุลกัษณะ โดยการตรวจวิเคราะห์เอกลกัษณ์เฉพาะ ด้วยเคร่ือง XRD พบวา่ มีกราฟแสดงวา่เป็นซีโอไลต์ชนิด 5A 
ดงัรูปท่ี 3 (Figure 3) 
 

 
Figure 2 SEM images of Zeolite 5A (A) 5000X and (B) 10000X. 
 

(A) (B) 
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Figure 3 XRD images of Zeolite 5A. 
 
2. ประสิทธิภาพการก าจัดก๊าซ H2S โดยใช้ซีโอไลต์ชนิด 5Aที่เอบิชุ่มด้วยสารละลายชนิดต่างๆ 
 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพการก าจัดก๊าซ H2S ท่ีความเข้มข้น 105 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็น
องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพสงัเคราะห์ ท่ีมีองค์ประกอบของก๊าซมีเทน (CH4) ร้อยละ 45, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) ร้อยละ 45 และก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ (H2S)105 ppm ปรับสดัส่วนร้อยละโดยการใช้ก๊าซไนโตรเจน ซึง่มีค่า
ความเข้มข้นของก๊าซ H2S ค่อนข้างต ่า และไม่สามารถดกัจบัโดยใช้สารเคมีต่างๆ เช่น เอมีน ได้ งานวิจัยนีมุ้่งเน้น
การศึกษาการเอิบชุ่มด้วยสารละลายท่ีมีคณุสมบตัิเป็นตวัถูกออกซิไดซ์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ลิเทียม (Li+), เหล็ก(Fe2+), 
คอปเปอร์ (Cu2+)และ โพลิเอทิลีนไอมีน (PEI) ตามล าดบั พบวา่ Cu2+ บนซีโอไลต์ชนิด 5A ให้ประสิทธิภาพการดดูซบั
สงูสดุ ดงัรูปท่ี 4 (Figure 4) 
 

 
Figure 4 Adsorption performance of various Oxidized agent. 
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Table 1 The effect of metal impregnated/zeolite 5A on H2S adsorption performance 
Oxidized agent H2S adsorption performance (mg/g) 

Zeolite 5A 62.23 

Li+/ Zeolite 5A 59.97 

Cu2+/ Zeolite 5A 114.27 

Zn2+/ Zeolite 5A 70.15 

Fe2+/ Zeolite 5A 72.41 

PEI/ Zeolite 5A 52.05 

 
จากตารางท่ี 1 และรูปท่ี 4  ชีใ้ห้เห็นว่า CU2+/ซีโอไลต์5A มีค่าความสามารถก าจัดก๊าซ H2S สูง 114.27 

มิลลิกรัมตอ่กรัมตวัดดูซบั 
 

 
 
Figure 5 Selectivity of H2S/CH4 performance  
 
 จากผลการศกึษาค่าการเลือกจ านวนโมล H2S ท่ีปลอ่ยออก ต่อจ านวนโมล CH4พบว่า CU2+/ซีโอไลต์5A มี
คา่การดดูซบั H2S ดีกวา่การใช้สารละลายชนิดอ่ืนๆ เน่ืองจาก CU2+ มีคา่ศกัย์ไฟฟ้าท่ีบ่งชีว้า่เป็นตัวถกูออกซิไดซ์ท่ีดี 
จงึสามารถดกัจบัก๊าซ H2S ได้อย่างมีประสิทธิภาพสงูกวา่สารประกอบชนิดอ่ืนๆ [10] จากรูปท่ี 5 (Figure 5) บ่งชีว้่า
การเอิบชุ่มด้วยสารละลาย CU2+/ซีโอไลต์5A สามารถก าจัดก๊าซ H2S สูงกว่าการดักจับก๊าซ CH4จึงสามารถน า
ผลิตภณัฑ์ดงักลา่วมาก าจดัก๊าซ H2S ในก๊าซชีวภาพได้สงูสดุ 
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สรุป 
จากผลการศึกษาวิจัยครัง้นี ้พบว่า การน าสารละลาย CU2+เอิบชุ่มบนซีโอไลต์ชนิด 5A พบว่า CU2+/ซี

โอไลต์5A ให้ประสิทธิภาพการก าจัดก๊าซ H2S ได้สูงท่ีสุด โดยมีค่าความสามารถก าจัดก๊าซ H2S สูง 114.27 
มิลลิกรัมตอ่กรัมตวัดดูซบั 
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การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับทองแดงด้วยปุ๋ยซีโอไลต์ 4 เอมาตรฐาน 
และปุ๋ยซีโอไลต์เอสังเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซบัทองแดงในน า้เสียสงัเคราะห์ ด้วยปุ๋ ยซี
โอไลต์ 4 เอมาตรฐาน และ ปุ๋ ย ซีโอไลต์เอสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย กระบวนการเตรียมซีโอไลต์จากเถ้าชานอ้อย
โดยใช้กระบวนการหลอมร่วมกบัไฮโดร์เทอร์มอล  โดยการหลอมของผสมระหว่างเถ้าชานอ้อยจากโรงงานน า้ตาล
กบัสารประกอบโซเดียมไฮดรอกไซด์ในอตัราส่วนต่างๆ ท่ีอุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส และน าเถ้าชานอ้อยท่ีผ่าน
การหลอมท าปฏิกิริยากบัสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ท่ีอณุหภูมิ 120 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 3 ชัว่โมง สามารถ
เตรียมเป็นสารประกอบซีโอไลต์เอท่ีมีสตูรโครงสร้าง [Na2.06Al1.45Si2.63O4] โดยพบว่า สามารถผลิตเป็นซีโอไลต์ชนิด
เอท่ีมีความเป็นผลกึเปรียบเทียบกบัผลิตภณัฑ์ซีโอไลต์เอมาตรฐาน เท่ากบัร้อยละ 86  จากผลการศกึษาการเตรียม
ปุ๋ ยซีโอไลต์เอมาตรฐาน และ ปุ๋ ยซีโอไลต์เอจากเถ้าชานอ้อย โดยปรับส่วนผสมของสารอาหาร N:P:K เท่ากับ 
15:15:15 ร่วมกบัสารประกอบลีโอนาไดต์ และน าผลิตภณัฑ์ทดสอบประสิทธิภาพการดดูซบัทองแดงในน า้เสียและ
ดินสงัเคราะห์ ด้วยปุ๋ ยซีโอไลต์ทัง้ 2 ชนิด โดยศกึษาปัจจยั ต่างๆ ได้แก่ มวล และความเข้มข้นเร่ิมต้นของสารละลาย
ทองแดงในน า้เสียสงัเคราะห์ ท่ีความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมต่อลิตร ท่ีระยะเวลา 90 นาที พบว่า ท่ีระยะเวลา 90 นาที 
ปุ๋ ยซีโอไลต์ 4 เอมาตรฐานและปุ๋ ยซีโอไลต์เอสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย มีประสิทธิภาพการดดูซบัทองแดงในน า้เสีย
สงัเคราะห์ คิดเป็นร้อยละประสิทธิภาพการดดูซบัทองแดง เท่ากบั 99.62 และ 99.45 ตามล าดบั และประสิทธิภาพ
การดดูซบัทองแดงในดิน คิดเป็นร้อยละ 83 และ 82  ปุ๋ ยซีโอไลต์ 4 เอมาตรฐาน และ ปุ๋ ยซีโอไลต์เอสงัเคราะห์จาก
เถ้าชานอ้อย ตามล าดับ คิดเป็นค่าความสามารถในการดูดติดผิวของทองแดงสูงสุด เท่ากับ 7.59 และ 6.31 
มิลลิกรัมตอ่กรัมปุ๋ ยซีโอไลต์เอมาตรฐาน และ ปุ๋ ยซีโอไลต์เอสงัเคราะห์จากเถ้าชานอ้อย ตามล าดบั  
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ABSTRACT 
 The objective of this project was to study the capacity of zeolite from Zeolite 4A Standard 
fertilizer and bagasse ash Fertilizer. The starting raw materials were in the form of aluminosilicate 
obtained from fusing the bagasse ash with NaOH in a ratio of 1:1.2 by weight at 550oC for 1h. The fused 
bagasse ash was activated by 3M NaOH solution in a closed system at 120 oC for 3 hrs. The product of 
Na-A structure was [Na2.06Al1.45Si2.63O4] around 86% zeolite.  It was made into the pellets by wet 
granulation technique for fertilizer by adjust the nutrient value of N:P:K (15:15:15) with leonardite. The 
Cu2+ removal was study in batch experiment in synthetic wastewater by varied mass at 15 mg/dm3.  The 
results showed the percentage of Cu2+ adsorption in synthetic wastewater were 99.62 and 99.45, 
respectively. The percentage of Cu2+ adsorption in synthetic soil were 83 and 82%, respectively. The 
maximum Cu2+ adsorption capacity of 7.59 and 6.31 mg/g for Zeolite 4A fertilizer and bagasse ash 
zeolite fertilize, respectively. The Copper adsorption capacity is 7.59 and 6.31 mg/g of standard zeolite 
4A fertilizer and Bagasse ash fertilizer, respectively.   
 

ค าน า 
ปริมาณสารพิษตกค้างจากสารเคมีท่ีส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ทัง้ทางตรงและทางอ้อม จาก

ข้อมูลส านักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2546 -2555 มีผู้ ป่วยโดยรวมทัง้สิน้จ านวน 17,936 ราย 
และมีผู้ เสียชีวิตจ านวน 23 ราย โดยจ านวนนี ้มีผู้ ป่วยซึ่งเกิดจากสารพิษตกค้างจากกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 
จ านวน 1221 ราย และ ผู้ ป่วยซึง่เกิดจากสารก าจดัศตัรูพืช จ านวน 16,625 ราย และมีผู้ เสียชีวิตจ านวน 23 ราย ซึง่
ในปี พ.ศ. 2555 มีปริมาณการน าเข้าจ านวน 131 พนัตนั คิดเป็นมลูคา่การน าเข้า 18,862 ล้านบาท  จากปริมาณ
การใช้งานท่ีมีอตัราการเพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ือง ท าให้มีอตัราการสะสมของสารเคมีเหล่านีจ้ านวนมาก โดยเฉพาะ
กลุ่มไม้ผลทรงพุ่มท่ีมีปริมาณการใช้งานสารก าจัดศตัรูพืชเหล่านีเ้พ่ิมสงูขึน้ทุกๆ ปี  โดยทั่วไปสารก าจัดศตัรูพืชมี
หลายชนิด ได้แก่ กลุม่สารก าจดัวชัพืช, สารก าจดัแมลง และสารก าจดัเชือ้รา  เป็นต้น แตอ่ย่างไรก็ตามในธรรมชาติ
ยงัมีกลุม่เชือ้แบคทีเรียท่ีสามารถก าจดัสารพิษเหลา่นีไ้ด้  แตอ่ตัราการก าจดัคอ่นข้างต้องใช้ระยะเวลาในการบ าบดั
สงู  และการบ าบดัสารพิษเหล่านี ้พบว่า แบคทีเรียไม่สามารถบ าบดัสารก าจดัเชือ้ราในกลุ่มสารอนินทรีย์ประเภท
คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ได้ ท าให้ปริมาณสารตกค้างจากการใช้สารก าจดัเชือ้รามีปริมาณสงู และขยายตวัเป็นวง
กว้างอย่างต่อเน่ืองทัง้ในดินและในน า้  จากผลการตรวจวดัประสิทธิภาพการบ าบัดสารก าจัดศัตรูพืชประเภท
ไกลโฟเซต พบวา่ กลุม่จลุินทรีย์ท่ี วว. พฒันาขึน้ สามารถบ าบดัสารก าจดัศตัรูพืชชนิดนีไ้ด้อย่างมีประสิทธิภาพ  ท า
ให้ปริมาณการสะสมสารก าจดัศตัรูพืชไกลโฟเซตมีปริมาณต ่า  แตอ่ย่างไรก็ตามยงัมีกลุม่สารก าจดัศตัรูพืชประเภท
สารก าจดัเชือ้รา เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ (Copper oxychloride) หรือสารเขียว  ซึง่มีอตัราการใช้งานกบัพืชไม้
ผลทรงพุ่ม มีปริมาณการน าเข้า 123,100 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ามากกว่า 59 ล้านบาทและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึน้
อย่างต่อเน่ือง สารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ หรือ สาร และเป็นกลุ่มสารท่ีสร้างปัญหาต่อการบ าบัดทางธรรมชาติ
ด้วยกลุม่จุลินทรีย์  จึงมกัตรวจพบการสะสมสารชนิดนีท้ัง้ในน า้และดิน เพ่ิมสงูขึน้อย่างต่อเน่ืองทกุๆ ปี  โดยพบว่า 
อตัราการสะสมสารคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ในดินมากถงึ 42,000 มิลลิกรัมตอ่ลิตร และสามารถก่อให้เกิดอนัตราย
ต่อสุขภาพของมนุษย์  โครงสร้างทางเคมีของสารประกอบคอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ พบว่ามีองค์ประกอบของ Cu  
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ซึง่เป็นสารอนินทรีย์ท่ีเป็นต้นเหตสุ าคญัหนึ่งต่อลดประสิทธิภาพการบ าบดัด้วยกลุ่มจุลินทรีย์ แต่อย่างไรก็ตาม Cu 
สามารถก าจดัได้ด้วยสารดดูซบัท่ีมีคณุสมบตัิในการแลกเปลี่ยนไอออนบวก และสามารถน าสารดดูซบัมาผลิตเป็น
สารรองรับร่วมกบัจุลินทรีย์เพ่ือใช้กลไกในการบ าบัดสารพิษโดยการดูดซบัโดยการแลกเปลี่ยนไอออนร่วมกับการ
บ าบัดด้วยกลุ่มจุลินทรีย์  เพ่ือดึงสารชนิดนีเ้ข้าสู่เซลล์ของจุลินทรีย์ เพ่ือให้เกิดกลไกการบ าบัดทางชีวภาพโดย
จลุินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบ าบดัสารพิษตกค้างเหล่านี  ้นอกจากนีว้สัดดุงักล่าวสามารถดงึออกจากดินได้
เพ่ือไมใ่ห้สารพิษตกค้างสะสมในดิน 

ซีโอไลต์ (Zeolite) ซึง่เป็นสารท่ีมีประโยชน์และมีมูลค่าสูงในระดบัอุตสาหกรรมเคมีได้ โดยจุดเด่นของ     
ซีโอไลต์ ก็คือคณุสมบตัิในการแลกเปลี่ยนไอออนได้ดี, มีคสามเป็นรูพรุนสงูท าให้มีพืน้ท่ีผิวมาก สามารถน ามาใช้
ประโยชน์เพ่ือเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา และวสัดดุดูซบัก๊าซ (Molecular sieve) เน่ืองจากมีความจ าเพาเจาะจงต่อสารตัง้
ต้น จึงมีความนิยมในการน าซีโอไลต์ไปใช้ประโยชน์ทางอตุสาหกรรม เช่น ใช้เป็นสารลดความกระด้างของน า้ , ใช้
เป็นสารดูดความชืน้ , ก๊าซพิษ , สารอาหาร , น า้ ตลอดจนโมเลกุลสารอินทรีย์ , ใช้เป็นสารเร่งปฏิกิ ริยา 
Hydrocracking และ Isomerization, ใช้เป็นสารจบัโลหะหนกั หรือ กมัมนัตรังสีในน า้ทิง้ (H.Van Bekkum, 2001) 
และ สารกรองแยกโมเลกุล  เป็นต้น    จากคุณสมบัติ ท่ีโดดเด่นเหล่านีจ้ึงมีการน าเข้าซีโอไลต์เพ่ือใช้ในทาง
อตุสาหกรรมตา่งๆ จ านวนมาก  ทัง้ทางด้านอตุสาหกรรมผลิตผงซกัฟอก อตุสาหกรรมอาหารสตัว์ อตุสาหกรรมยา 
อตุสาหกรรมปิโตรเคมีและโพลิเมอร์  เป็นต้น ประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาท าให้มีการสงัเคราะห์ซีโอไลต์ขึน้มาใน
รูปแบบตา่ง ๆ มากมาย  แต่เน่ืองจากต้นทนุในการสงัเคราะห์สงูท าให้มีการน าวตัถุดิบใหม่  ๆ มาใช้เป็นวตัถุดิบใน
การสังเคราะห์ เช่นขีเ้ถ้าแกลบ (H.Katsuki.,et.al, 2005), fly ash  (X. Querol., et. Al, 2002),  อลูมิเนียม (A.La 
lglesia, M.V. Gonzalez.,et.al, 2001) และ  oil shale ash (N.Regina.Camargo,F.,et.al, 2006) ประเทศไทยได้
มีการน าเข้าซีโอไลต์มาใช้ในรูปแบบต่าง ๆ มากมายทัง้รูปแบบวัตถุดิบในการสังเคราะห์ หรือ ผลิตภัณฑ์ของ         
ซีโอไลต์ในรูปแบบตา่ง ๆ ปีละหลายล้านบาท   

 จากประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีกล่าวมาท าให้มีความพยายามในการสงัเคราะห์ซีโอไลต์ขึน้มาในรูปแบบต่าง ๆ 
มากมาย  แต่เน่ืองจากต้นทุนในการสงัเคราะห์สูงท าให้มีนกัวิจัยจ านวนมากให้ความสนใจในการเตรียมซีโอไลต์
จากของเสีย เช่น ขีเ้ถ้าแกลบ (Katsuki และคณะ, 2005), fly ash  (Querol และคณะ, 2002),  ตะกรันเหล็ก 
(R.Anuwattana., et al., 2010), อลูมิ เนี ยม  (A.La lglesia, M.V. Gonzalez.,et.al, 2001) และ  oil shale ash 
(N.Regina.Camargo,F.,et.al, 2006)  เป็นต้น จากผลงานการวิจัยท่ีผ่านมา  เศษชานอ้อยและเถ้าชานอ้อย
สามารถเตรียมเป็นวตัถดุิบเร่ิมต้นในการผลิตเป็นซีโอไลต์ชนิด 4 เอ และขึน้รูปเม็ดท่ีมีความสามารถใช้ดดูซบัโลหะ
หนักและสีย้อมได้ (เรวดี, 2552) การผลิตซีโอไลต์จากวัตถุดิบเร่ิมต้นจากของเสียทัง้ภาคการเกษตรและ
อตุสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมลูค่าของเสียเหล่านี ้ จึงมีความเป็นไปได้สงู   อีกทัง้ วว. มีประสบการณ์ในการผลิตซีโอไลต์
จากของเสียประเภท ตะกรันเหล็ก และ เถ้าชานอ้อย และน ามาใช้งานทางด้านสิ่งแวดล้อม  เช่น ใช้เป็นสาร
แลกเปลี่ยนไอออน เป็นสารดูดซบัโลหะหนัก และ ใช้เป็นสารดูดซับก๊าซ เป็นต้น การพัฒนานวตักรรมการผลิต      
ซีโอไลต์จากของเสียประเภทเถ้าชานอ้อยซี่งภายในองค์ประกอบมีปริมาณซิลิกา และ อลมูินา ค่อนข้างสงู พบว่า 
สามารถผลิตเป็นซีโอไลต์ท่ีมีประสิทธิภาพการดดูซบัโลหะหนกัได้  การน าจดุเดน่ของซีโอไลต์มาใช้ให้เกิดประโยชน์
เพ่ือน ามาดดูซบัสารฆ่าเชือ้ราประเภทสารคอปเปอร์ออกซิคลอไรด์ ซึง่มีไอออนบวกจึงมีความเป็นไปได้สงู และถ้า
น าซีโอไลต์เหล่านีพ้ัฒนาเป็นสารรองรับชีวภาพเพ่ือให้แบคทีเรียสามารถบ าบัดสารฆ่าเชือ้ราได้  จึงมีแนวโน้มใน
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การลดสารเคมีตกค้างจากยาฆ่าเชือ้ราได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่อย่างไรก็ตามการน าซี โอไลต์มาใช้ร่วมกับ
จลุินทรีย์นัน้ควรพฒันาตอ่ยอดเพ่ือใช้เป็นสารปรับปรุงดินได้  ลีโอนาไดต์จดัเป็นกากของเสียอตุสาหกรรมประเภท
หนึง่ท่ีเกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินและมีการใช้ประโยชน์กบัพืชจากองค์ประกอบหลกัๆ 3 ชนิด ได้แก่ ฮิวมีน, ฮิว
มิค และฟูลวิคแอซิด เพ่ือช่วยเพ่ิมอินทรัยวตัถุให้กับรากพืช และคืนสมดุลธรรมชาติให้กับดินเพ่ือใช้ส าหรับการ
เจริญเติบโตของพืชท่ีเหมาะสม ลีโอนาไดต์จงึเป็นสารเพ่ือใช้ในการปรับปรุงคณุภาพดินท่ีมีประสิทธิภาพสงู  และมี
ความเป็นไปได้ในการน าลีโอนาไดต์ร่วมกบัจลุินทรีย์ และ ซีโอไลต์ซึง่ผลิตจากของเสียประเภทเถ้าชานอ้อย  พฒันา
เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรท่ีมีองค์ประกอบของสารดูดซับและเป็นสารรองรับจุลินทรีย์เพ่ือใช้เป็นสารบ าบัด
ศตัรูพืชประเภทสารฆ่าเชือ้รา และ ปรับปรุงดินได้นัน้ จงึมีความเป็นไปได้สงูในการผลิตเป็นวสัดชีุวภาพเพ่ือบ าบดั
สารเคมีตกค้างทางการเกษตร  เพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของเสียโดยการพัฒนาแนวทางการผลิตและขยายผลเพ่ือ
ผลิตขายได้ในทางการค้า เป็นการสร้างงานให้เกิดแก่ชมุชนได้ในอนาคต 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การเตรียมปุ๋ยซีโอไลต์ 4 เอมาตรฐาน และ ปุ๋ยซีโอไลต์เอจากเถ้าชานอ้อย 
 เถ้าชานอ้อย ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทเอนไวรอนเม้นท์ พัลพ์ แอนด์เปเปอร์ จ ากัด  ในจังหวัด
นครสวรรค์ ประเทศไทย และน ามาวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้เคร่ืองเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์ (XRF)  
กระบวนการสงัเคราะห์ซีโอไลต์ชนิด Na-A ใช้กระบวนการหลอมระหว่างเถ้าชานอ้อยต่อโซเดียมไฮดรอกไซด์ ใน
อตัราส่วน 1:1.2 ร่วมกับไฮโดร์เทอร์มอล และปรับอัตราส่วนโดยโมลซิลิกอนต่ออลูมิเนียมท่ีอุณหภูมิ 120 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 3 ชั่วโมง ผลิตภัณฑ์ท่ีได้มีอัตราส่วนโดยโมลสารองค์ประกอบ เท่ากับ  [Na2.06Al1.45Si2.63O4]  
[เรวดี,2555] ตะกอนถูกกรองเพ่ือแยกจากสารละลายและตะกอน และล้างด้วยน า้กลัน่ จนได้ คา่ความเป็นกรดดา่ง 
(pH) เท่ากับ 7 และอบแห้งท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง โดยใช้ตู้ อบลมร้อน ผลิตภัณฑ์        
ซีโอไลต์ถูกน ามาวิเคราะห์หาค่าความเป็นผลกึโดยเคร่ือง XRD และวิเคราะห์หาคา่ความสามารถในการแลกเปลี่ยน
ไอออน 

    การเตรียมปุ๋ ยซีโอไลต์ จากซีโอไลต์ชนิด 4 เอมาตรฐาน และ ซีโอไลต์จากเถ้าชานอ้อย ถกูเตรียมเป็นปุ๋ ย
ซีโอไลต์ท่ีมีการปรับอตัราส่วนผสมของสารอาหารเท่ากบั (N:P:K = 15:15:15) โดยการผสม ได้แก่ ซีโอไลต์จากเถ้า
ชานอ้อยยูเรีย ไดแอมโมเนียฟอสเฟต โพแทสเซียมคลอไรด์ ลีโอนาไดต์ และ เบนโทไนต์ และน ามาเตรียมเป็นเม็ด
และอบแห้งท่ีอณุหภูมิ 105 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชั่วโมง และเผาท่ีอณุหภูมิ 700 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 
ชัว่โมง   และน ามาศกึษากระบวนการปลดปลอ่ยธาต ุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียม (N, P, K)  
 
การศึกษาการดูดซับทองแดงด้วยปุ๋ยซีโอไลต์ 4 เอมาตรฐาน และปุ๋ยซีโอไลต์เอจากเถ้าชานอ้อย  

ชั่งปุ๋ ยซีโอไลต์ 4 เอมาตรฐาน ปุ๋ ยซีโอไลต์เอจากเถ้าชานอ้อยและลีโอนาร์ไดต์ ท่ีปริมาณ 0.5, 1, 1.5, 2, 
2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 และ 5 g ใส่ขวดแก้วขนาด 250 ml โดยใช้น า้เสียทองแดงสงัเคราะห์ท่ีความเข้มข้น 15, 30, 45 
และ 60 มิลลิกรัมต่อลิตร กวนเป็นระยะเวลา 10-120 นาที กรอง และน าสารละลายวิเคราะห์ทองแดงด้วยเคร่ือง 
ICP-OES 
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  ชัง่ดินสงัเคราะห์ท่ีมีความเข้มข้นของทองแดง เท่ากบั 15 มิลลิกรัมต่อลิตร  น าน า้ปราศจากไอออนป้อนลง
ดินสงัเคราะห์เพ่ือศกึษาการชะละลายของทองแดง เพ่ือศึกษาการชะละลายของทองแดงด้วยน า้ปราศจากไอออน 
และ ท าซ า้จ านวน 5 รอบ และวดัอตัราการชะละลายของทองแดงท่ีอยู่ในดิน 
 ชั่งดินสังเคราะห์ปริมาณ 60 กรัม และเติมปุ๋ ยซีโอไลต์ 4 เอมาตรฐาน และ ปุ๋ ยซีโอไลต์จากเถ้าชานอ้อย 
ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ 0.4 เซนติเมตร ปริมาณ 10 กรัมลงในดินสงัเคราะห์และป้อนน า้ปราศจากไอออน
ผ่านลงคอลมัน์ และ ตรวจวดัปริมาณสารละลายทองแดงด้วยเคร่ือง ICP. 
 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
จากการศึกษาการบ าบัดสารเคมีตกค้างทางการเกษตร โดยสารดงักล่าวเป็นสารกันเชือ้ราชนิดคอปเปอร์

ออกซี่คลอไรด์  งานวิจัยนี ้จึงได้ใช้สารละลายทองแดงแทนสารกันเชือ้รา ด้วย ปุ๋ ยซีโอไลต์เถ้าชานอ้อย และ ปุ๋ ย       
ซีโอไลต์4เอมาตรฐานปริมาณตา่งๆ คือ 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 และ 5 กรัม ท ากบัสารละลายทองแดง ท่ี
ความเข้มข้น 15 มิลลิกรัมตอ่ลิตร โดยใช้เคร่ือง ICP-OES  

 
 

 
Figure 1 The efficiency of Copper adsorption by Bagasse ash fertilizer 

 
 จากรูปท่ี 1 (Figure 1) ประสิทธิภาพการดดูซบัสารละลายมาตรฐานทองแดงของปุ๋ ยซีโอไลต์เถ้าชานอ้อย 
ในปริมาณต่างๆ คือ 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 และ 5 กรัม สามารถลดปริมาณทองแดงให้เหลือ 5.70, 
4.02, 1.98, 1.48, 0.95, 2.76, 2.21, 2.01, 1.95 และ 2.27 ppm ตามล าดบั ซึง่ปริมาณการใช้ปุ๋ ยซีโอไลต์เถ้าชาน
อ้อยท่ีมีประสิทธิภาพดีท่ีสุด คือ 2.5 กรัม สามารถดูดซับสารละลายมาตรฐานทองแดงได้ 93.57% เน่ืองจาก
โครงสร้างของซีโอไลต์ท่ีเป็นรูพรุน และมีสมบตัิในการแลกเปลี่ยนไอออนบวก เมื่อมีการดดูซบัได้เต็มพืน้ท่ีแล้ว จะ
เกิดคา่อิ่มตวัจนไมส่ามารถดดูซบัสารละลายได้อีก 
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Figure 2 The efficiency of Copper adsorption by Standard zeolite 4A fertilizer 
 

จากรูปท่ี 2 (Figure 2) แสดงประสิทธิภาพการดดูซบัสารละลายมาตรฐานทองแดงของปุ๋ ยซีโอไลต์ชนิด 4A 
ในปริมาณต่างๆ คือ 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 และ 5 กรัม สามารถลดปริมาณสารละลายมาตรฐาน
ทองแดงให้เหลือ 11.17, 8.04, 3.38, 2.67, 2.17, 2.70, 2.03, 1.78, 3.23 และ 1.97 ppm ตามล าดับ ซึ่งปริมาณ
การใช้ปุ๋ ยซีโอไลต์ 4A ท่ีดีท่ีสดุ คือ 4 g สามารถดดูซบัสารละลายมาตรฐานทองแดงได้ 87.95%  จากกราฟแสดงให้
เห็นวา่ เมื่อปริมาณปุ๋ ยซีโอไลต์ชนิด 4A เพ่ิมขึน้จะสามารถดดูซบัสารละลายมาตรฐานได้ดี เน่ืองจากโครงสร้างของซี
โอไลต์ท่ีเป็นรูพรุน และมีสมบตัิในการแลกเปลี่ยนไอออนบวก เมื่อมีการดดูซบัได้เตม็พืน้ท่ีแล้ว จะเกิดคา่อิ่มตวัจนไม่
สามารถดูดซับสารละลายมาตรฐานได้อีก อีกทัง้ซีโอไลต์ชนิด 4 A ไม่มีองค์ประกอบของไอออนบวกภายใน
องค์ประกอบ จงึใช้ปริมาณซีโอไลต์ชนิด 4 A ในปริมาณท่ีมากกวา่การใช้ปุ๋ ยซีโอไลต์จากเถ้าชานอ้อย  

 
 
Figure 3 Concentration of Copper solution leached by Standard zeolite 4A fertilizer and Bagasse ash 
fertilizer 
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Figure 4 The efficiency of Copper adsorption leached by Standard zeolite 4A fertilizer and Bagasse ash 
fertilizer 
 
 จากรูปท่ี 3 และ 4 (Figure 3 and 4) พบวา่ การใสปุ่๋ ยซีโอไลต์ทัง้ซีโอไลต์ชนิด 4A และ ปุ๋ ยซีโอไลต์จากชาน
อ้อยจ านวน 5 รอบ พบว่า การใส่ปุ๋ ยซีโอไลต์ทัง้ซีโอไลต์ 4 A และซีโอไลต์ชานอ้อย สามารถชะลอการชะละ
ลายทองแดงได้ 5 เท่า เน่ืองจากปุ๋ ยท่ีมีซีโอไลต์ ทัง้ปุ๋ ยซีโอไลต์ 4 A และ ปุ๋ ยซีโอไลต์ชานอ้อย ล้วนมีซีโอไลต์เป็น
องค์ประกอบ  โดยทัว่ไปซีโอไลต์มีสมบัติต่อการแลกเปลี่ยนไอออนจึงส่งผลต่อการจบัทองแดงในซีโอไลต์ได้ เมื่อมี
การชะละลายด้วยน า้จงึไมม่ีการปลดปลอ่ยทองแดงออกสูส่ิ่งแวดล้อมได้ 
 

สรุป 
จากการศกึษาการผลิตวสัดุชีวภาพจากของเสียภาคการเกษตร เพ่ือผลิตปุ๋ ยและลดความเป็นพิษของสาร

ฆ่าเชือ้ราโดยการปรับทางการค้าคือ 15-15-15 เม่ือน ามาวิเคราะห์หาธาตอุาหารหลกั คือ ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส 
(P) และโพแทสเซียม (K) ได้สตูรคือ 12-16-11 ดงันัน้จึงต้องมาปรับสตูรปุ๋ ยให้ได้ตามท่ีต้องการ โดยมีส่วนประกอบ 
คือ leonardite, zeolite, Bagasse Ash, DAP, Urea, KCL และ bentonite ใส่ส่วนประกอบต่างๆ ในเพ่ือปรับ
อตัราส่วนของปุ๋ ยเท่ากบั 15:15:15  จากการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการดดูซบัสารละลายมาตรฐานทองแดง ซึ่ง
เป็นตวัแทนของสารกนัเชือ้ราชนิดคอปเปอร์ออกซี่คลอไรด์ โดยใช้วสัดดุดูซบั คือ ปุ๋ ยซีโอไลต์เถ้าชานอ้อย และ ปุ๋ ยซี
โอไลต์ชนิด 4A ท่ีความเข้มข้นเร่ิมต้น คือ 15 ppm โดยใช้เคร่ือง ICP-OES พบว่า ปริมาณของปุ๋ ยซีโอไลต์เถ้าชาน
อ้อย และ ปุ๋ ยซีโอไลต์ชนิด 4A ดดูซบัปริมาณทองแดงท่ีดีท่ีสดุ คือ 2.5, 4 และ 4 กรัม ตามล าดบัและมีประสิทธิภาพ
ดูดซับคิดเป็นร้อยละ 93.57, 87.95 และ 79.31  ตามล าดับซึ่งเมื่อปริมาณสารดูดซับมากขึน้  ก็จะท าให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ เม่ือถึงจุดอิ่มตวั ท่ีสารดดูซบัไมส่ามารถแลกเปลี่ยนไอออนได้ ค่าของการดดูซบัก็จะคงท่ี จาก
การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดดูซบัสารละลายทองแดง ของสารดดูซบัข้างต้น พบว่า ปุ๋ ยซีโอไลต์เถ้าชานอ้อย 
มีประสิทธิภาพการดดูซบัดีท่ีสดุ แม้จะใช้ในปริมาณท่ีน้อย รองลงมา คือ ซีโอไลต์ชนิด 4A เน่ืองจากเถ้าชานอ้อยมี
องค์ประกอบของธาตุซิลิกอนและอะลูมิเนียม ซึ่งเป็นสมบัติหลักของซีโอไลต์แล้ว ชานอ้อยยังมีธาตุอื่น ๆ เป็น
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องค์ประกอบ เช่น Mg2+, Ca2+ เป็นต้น ซึ่งท าให้ความสามารถในการแลกเปลี่ยนไอออนมีมากกว่า ปุ๋ ยซีโอไลต์
มาตรฐานชนิด 4A 
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อิทธิพลคุณภาพบริการและความพงึพอใจต่อความภักดีของนักศึกษาที่ใช้บริการหอพักเอกชน
อ าเภอเมืองจังหวัดล าปาง 

The Influence of Service Quality and Satisfaction with Loyalty of Students Using  
Private Dormitories in Muang District, Lampang Province 

 
ดวงกมล ฟูเครือ,1* รัตนพร ใฝ่สมบรูณ์,1 ภคัจิรา สทิธิทอง1 และ อจัฉรา เมฆสวุรรณ1 

Duangkamon Fookrua,1* Rattanaporn Frisomboom,1 Pakjira Sittitong1 and Atchara Meksuwan1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจยัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัความส าคญัของคณุภาพบริการ ความพึงพอใจและความภกัดี และ
ศึกษาอิทธิพลคุณภาพบริการและความพึงพอใจต่อความภักดีของนักศึกษาท่ีใช้บริการหอพักเอกชน อ าเภอเมือง 
จังหวัดล าปางโดยกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาท่ีพักในหอพักในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง จ านวน 384 คน 
เคร่ืองมือวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
และสถิติอนมุานวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู  ผลวิจยัพบว่า นักศึกษาท่ีใช้บริการหอพักเอกชน อ าเภอเมือง จังหวดั
ล าปางให้ความส าคญัต่อคณุภาพบริการ ความภักดี และความพึงพอใจ ทุกปัจจยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ผลการ
วิเคราะห์คา่ความถดถอยพหุคณู พบว่า คณุภาพบริการ และความพึงพอใจมีอิทธิพลตอ่ความภกัดีของนกัศกึษาท่ี
ใช้บริการหอพกัเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

ABSTRACT 
 The purposes of this research were to study the importance of service quality, satisfaction 
and loyalty, and to study of effect of service quality and satisfaction toward loyalty of students using 
private dormitories in Muang District, Lampang Province.  The sampling groups was 384 students 
using private dormitories in Muang District, Lampang Province.  The research tool was in questionnaire 
format by applying descriptive statistics for data analysis. There were composed of the percentage, 
mean and standard deviation and inferential statistics with multiple regression.  The findings of 
research revealed that the importance of service quality, satisfaction and loyalty were rated as high 
level. The results of multiple regression analysis the service quality and satisfaction toward loyalty of 
students using private dormitories in Muang District, Lampang Province at statistical level of 0.05 
 
 
 

Keywords: Service Quality, Satisfaction, Loyalty 
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ค าน า 
จงัหวดัล าปาง ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีตอนกลางของภาคเหนือ ตัง้อยู่ในจุดศนูย์กลางเช่ือมต่อระหว่างภาคเหนือ

ตอนบนและภาคเหนือตอนล่างโดยภาคเหนือตอนบนมีอยู่ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล าปาง จังหวัดเชียงใหม ่
จงัหวดัล าพูน จงัหวดัแมฮ่่องสอน จงัหวดัเชียงราย จงัหวดัพะเยา จงัหวดัแพร่ จงัหวดัน่าน และภาคเหนือตอนลา่ง
มีอยู่ 9 จังหวดั ได้แก่ จังหวดัพิษณุโลก จังหวดัตาก จังหวดัเพชรบูรณ์ จังหวดัสุโขทัย จังหวดัอุตรดิตถ์ จังหวดั
นครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวดัก าแพงเพชร จงัหวดัพิจิตร นอกจากนีจ้ังหวดัล าปางยังมีขนาดของพืน้ทาง
ภูมิศาสตร์ขนาดใหญ่ปานกลางและมีพืน้ท่ีเป็นอนัดบัสามของภาคเหนือ มีความสะดวกในการเดินทางทัง้ทาง
เคร่ืองบิน รถยนต์และรถไฟเหมาะสมท่ีจะเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและสงัคมของภาคเหนือและประเทศ
ไทย(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ทัง้นีจ้ากข้อมูลของสถานศึกษาในจังหวัดล าปางพบว่ามีสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทัง้ภาครัฐและเอกชนอยู่จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาล าปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง มหาวิ ทยาลัยสวนดุสิต 
มหาวิทยาลยัเนชัน่ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง และสถาบนัการพลศกึษา 
วิทยาเขตล าปาง (ข้อมลูด้านการศกึษาจงัหวดัล าปาง, 2560) 

ส าหรับหอพักเป็นทางเลือกท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดจากนักศึกษา เพราะเป็นบ้านแห่งท่ีสองของ
นกัศกึษาเป็นสถานท่ีท่ีนกัศกึษาจะต้องใช้เวลาอยู่นานมากกว่าในสถานศกึษาเจ้าของหรือผู้จดัการหอพกัจึงต้อง
ท าหน้าท่ีเปรียบเสมือนผู้ ปกครองของนักศึกษาเพราะต้องคอยดูแลหอพักให้มีส่วนเสริมทางการศึกษา ด้าน
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมนกัศกึษาได้พฒันาชีวิตให้สมบรูณ์ เห็นชีวิตในแนวกว้างและสร้างทศันคติท่ีดี ในปัจจุบนั
หอพักในจังหวัดล าปางได้เกิดขึน้เป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในบริเวณใกล้แหล่งสถานศึกษา เช่นโดยรอบ
มหาวิทยาลยัราชภฎัล าปาง จากการส ารวจข้อมลูของผู้ วิจัยพบว่ามีจ านวนของผู้ประกอบการในลกัษณะหอพัก
และหอพกัตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ในรัศมี 1 กิโลเมตร มีจ านวนถึง 112 แห่ง นอกจากนีจ้ากการ
สังเกตการณ์พบว่ามีหอพักใหม่ท่ีให้บริการยังไม่ถึง 1 ปี จ านวน 10 แห่งโดยประมาณ ในขณะเดียวกันมี
ผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจหอพักภายในพืน้ท่ีท่ีมีปริมาณเพ่ิมสงูขึน้ อีกทัง้การเกิดคู่แข่งขนัใหม่ทางการตลาด
เพ่ือเข้าแข่งขนัในการให้บริการหอพกั  

ดงันัน้ ข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้น คณะผู้ วิจัยสนใจท่ีจะศึกษา “อิทธิพลของคุณภาพบริการและความพึง
พอใจท่ีมีต่อความภักดีของนักศึกษาท่ีใช้บริการหอพักเอกชนอ าเภอเมืองจังหวดัล าปาง” เพ่ือทราบถึงคุณภาพ
ความพึงพอใจและความภักดีของนักศึกษาท่ีใช้บริการหอพักเอกชน ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปางทราบถึง
อิทธิพลคณุภาพบริการและความพงึพอใจท่ีมีอิทธิพลตอ่ความภกัดีและท าให้เกิดองค์ความรู้ในด้านความภกัดีต่อ
ธุรกิจบริการประเภทหอพกัส าหรับนกัศกึษาและท าให้ผู้ เช่าได้รับบริการที่พงึพอใจในด้านตา่งๆ เพ่ิมมากขึน้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาระดับความส าคัญของคุณภาพบริการความพึงพอใจและความภักดีของนักศึกษาท่ีใช้

บริการหอพกัเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
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 2.เพ่ือศึกษาอิทธิพลคุณภาพบริการและความพึงพอใจต่อความภักดีของนักศึกษาท่ีใช้บริการหอพัก
เอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง 
 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 การท าวิจยัครัง้นีค้ณะผู้ วิจยัได้ท าการทบทวนแนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัคณุภาพบริการ ความ
พงึพอใจและความภกัดีตอ่การใช้บริการหอพกัเอกชน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 1. แนวคดิคุณภาพบริการ 
 Parasuraman, Zeithaml and Berry (1985) ผลการศกึษาพบว่าผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้จากลกูค้าได้ประเมิน
คุณภาพจากการรับบริการ เรียกว่า “คุณภาพของการบริการท่ีลูกค้ารับรู้” (Perceived Service Quality) กับ 
“บริการท่ี รับ รู้” (Perceived Service) คือ ประสบการณ์ ท่ี เกิดขึน้หลังจากท่ีเขาไ ด้ รับบริการแล้วนั่นเอง 
ประกอบด้วย10 ประการ ได้แก่ (1) ความไว้วางใจ (2) สิ่งท่ีสามารถจบัต้องได้ (3) การสนองตอบลกูค้า (4) ความ
น่าเช่ือถือ (5) ความมัน่คงปลอดภยั (6) ความสะดวก (7)การสื่อสาร (8) ความเข้าใจลกูค้า (9)ความสามารถ และ 
(10) ความสภุาพและความเป็นมิตร 
 2. แนวคดิความพงึพอใจ 
 พิพัฒน์ ก้องกิจกุล (2547, หน้า 20) เสนอว่า ผู้ ใช้บริการจะรู้สึกพึงพอใจเมื่อไหร่ก็ตามท่ีความต้องการ
ได้รับการตอบสนองในระดับท่ีคาดหวังไว้หรือเกินความคาดหมายผู้ ใช้บริการต้องพยายามตอบสนองความ
ปรารถนาและถ้าเป็นไปได้ควรเพ่ิมความประทับใจให้กับผู้ ใช้บริการ เช่นเดียวกับ ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ 
(2549, หน้า 16-18) กลา่ววา่ ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการเป็นความรู้สกึของผู้ใช้บริการที่เกิดความพงึพอใจและ
ไม่พึงพอใจ เป็นการเปรียบเทียบสิ่งท่ีได้รับจากการใช้บริการความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการต้องสะสมและรักษา
ความพงึพอใจอยู่ตลอดเวลา 
 3. แนวคดิความภักดี 
 ช านาญ รอดภยั และธรรมวิมล สขุเสริม (2556) กลา่ววา่ ความภกัดี คือ ทศันคติของลกูค้าท่ีมีตอ่สินค้า
และบริการ ซึง่ต้องน าไปสูค่วามสมัพนัธ์ในระยะยาวเป็นการเหน่ียวรัง้ลกูค้าไว้กบัองค์กรความจงรักภกัดีไมได้เป็น
เพียงพฤติกรรมการซือ้ซ า้เท่านัน้ แต่ยังครอบคลุมความหมายไปถึงความรู้สึกนึกคิดและความสมัพันธ์ในระยะ
ยาวด้วย ซึ่งการซือ้ซ า้ของลูกค้าไมได้หมายความว่าจะมีความจงรักภกัดีเสมอไปเพราะพฤติกรรมการซือ้ซ า้อาจ
เกิดจากหลายปัจจยัร่วมกนั จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องคณะผู้ วิจยัได้พฒันาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพท่ี 1 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

คุณภาพบริการ 

ความพึงพอใจ 

ความภกัด ี
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 สมมตฐิานการวิจัย 
 คณุภาพบริการ และความพงึพอใจมีผลต่อความภกัดีของนกัศกึษาท่ีใช้บริการหอพกัเอกชนอ าเภอเมือง
จงัหวดัล าปาง 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ทัง้ 8 สถาบนั ได้แก่ (1) มหาวิทยาลยัราช
ภฏัล าปาง (2) มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนาล าปาง (3) มหาวิทยาลยัเนชัน่ (4) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศนูย์
ล าปาง (5) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต (6) สถาบันการพลศกึษา วิทยาเขตล าปาง (7) วิทยาลยัพยาบาลบรม
ราชชนนี ล าปาง และ (8) วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ท่ีใช้บริการหอพกัเอกชน ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง  
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทัง้ 8 สถาบัน ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรท่ีแน่นอน ดงันัน้ขนาดกลุม่ตวัอย่างค านวณได้จากสตูรไมท่ราบขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Cochran (1977) 
โดยก าหนดระดบัคา่ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 (กลัยา วาณิชย์บญัชา, 2549, 
หน้า 74) ได้กลุม่ตวัอย่างเท่ากบั 384 คน โดยวิธีการสุม่ตวัอย่างใช้วิธีการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 คณะผู้ วิจยัใช้เคร่ืองมือ คือ แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มาจากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และงานวิจยั
ท่ีเก่ียวข้อง แล้วน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้สง่ให้อาจารย์ท่ีปรึกษา และผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพ่ือทดสอบค่า 
IOC พบว่าข้อค าถามมีค่า IOC ตัง้แต่ 0.50-1.00 แสดงว่ามีค่าความตรงผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ในการ
ทดสอบก่อนการใช้งานได้หลงัจากนัน้คณะผู้ วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีได้ปรับตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญไป
ทดลองกับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตวัอย่างจริงจ านวน 30 ฉบับ โดยข้อค าถามมีค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อมากกวา่ 0.30 ขึน้ไปและมีคา่ความเช่ือมัน่ตัง้แต ่0.70 ขึน้ไป ถือวา่แบบสอบถามมีคณุภาพ  
 โดยแบบสอบถามแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ขัน้ตอน คือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย 
เพศ อายุ สถาบนัการศึกษา ระดบัชัน้ปีและรายรับ (บาท/เดือน) ตอนท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับการศึกษาอิทธิพลของ
คณุภาพบริการและความพึงพอใจท่ีมีต่อความภักดีของนักศึกษาท่ีใช้บริการหอพักเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าปาง และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายปิดคณะผู้ วิจยัได้เก็บข้อมลูแบบใช้เครือข่ายเพ่ือนนักศกึษา
แต่ละสถาบัน ใช้ระยะเวลา 3 เดือน (มีนาคม – พฤษภาคม 2560) ในการเก็บแบบสอบถามซึ่งได้กลบัคืนมาท่ี
สมบูรณ์ จ านวน 384 ฉบับน ามาตรวจสอบเคร่ืองมือหาความเช่ือถือได้ (Reliability) ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค พบวา่คณุภาพบริการ มีคา่ความเช่ือถือได้ เท่ากบั 0.859 ด้านความพงึพอใจ
มีคา่ความเช่ือถือได้ เท่ากบั 0.871 และด้านความภกัดี มีคา่ความเช่ือถือได้ เท่ากบั 0.886 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 คณะผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น3ตอนคือ ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถาบันการศึกษา ระดับชัน้ปีและรายรับ (บาท/เดือน) โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์
คา่เฉลี่ย คา่ร้อยละ ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการศกึษาอิทธิพลของคณุภาพบริการและความพึงพอใจท่ีมีต่อความ
ภกัดีของนักศึกษาท่ีใช้บริการหอพักเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ใช้มาตรวดัแบบลิเคร์ิต5 ระดบั (5-point 
Likert Scale) คือ 1 หมายถึง น้อยท่ีสุด และ 5 หมายถึง มากท่ีสุด โดยใช้สถิติพรรณนาวิเคราะห์ค่าร้อยละ 
คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู และตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นค าถามปลายเปิด 

 
ผลการวิจัย 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานทั่วไปส่วนบุคคลของนักศึกษาท่ีใช้บริการหอพักเอกชน อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง จ านวน 384 คน พบวา่นกัศกึษาท่ีใช้บริการหอพกัเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง สว่นใหญ่ 
เป็นเพศหญิง จ านวน 232 คน คิดเป็นร้อยละ 60.4 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 39.6 
สว่นใหญ่อายอุยู่ระหวา่ง 18-22 ปี จ านวน 275 คน คิดเป็นร้อยละ 71.6 รองลงมาอายุ 22-26 ปี จ านวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.3 อายุ 26 ปีขึน้ไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 1.3 อายุต ่ากว่า 18 ปี จ านวน 3 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.8  
 ส่วนใหญ่อยู่ในสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 
มหาวิทยาลยัราชมงคลล้านนาล าปาง จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง จ านวน 
57 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศนูย์ล าปาง จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 สถาบัน
การพลศกึษา วิทยาเขตล าปาง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.6มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต จ านวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.3 วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ล าปาง จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 มหาวิทยาลยัเนชั่น 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.1  
 สว่นใหญ่อยู่ในระดบัชัน้ปีท่ี 3 จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 36.5 รองลงมาอยู่ในระดบัชัน้ปีท่ี4 จ านวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 26.0 ระดบัชัน้ปีท่ี 2 จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 24.7 ระดบัชัน้ปีท่ี1 จ านวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.4 ระดบัชัน้ปีท่ี5 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.4 รายรับ (บาท/เดือน) สว่นใหญ่อยู่ในระหว่าง 3,001-
4,000 บาท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 31.5 รองลงมา อยู่ในระหวา่ง 4,001-5,000 บาท จ านวน 88 คน  
คิดเป็นร้อยละ 22.9 5,001-6,000 บาท จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 17.4 ต ่ากวา่3,000บาท จ านวน 55 คน  
คิดเป็นร้อยละ 14.3 สูงกว่า 7,001 บาท จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1 6,0001-7,000 บาท จ านวน 22 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.7 
 ผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญของคุณภาพบริการ ความพึงพอใจและความภักดีของ
นักศึกษาที่ใช้บริการหอพักเอกชน อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 
 ระดับความส าคัญของคุณภาพบริการ ความพึงพอใจและความภักดีของนักศึกษาท่ีใช้บริการหอพัก
เอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางพบวา่ คณุภาพบริการ มีระดบัความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ย
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เท่ากบั 3.82 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.585 รองลงมา คือ ความพงึพอใจ ระดบัความส าคญัโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.597 และล าดับสุดท้ายความภักดี ระดับความส าคัญ
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.67 สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.686  
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์คา่สมัประสทิธ์การถดถอยพหคุณู 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. VIF 

B Std. Error Beta 
(Constant) 0.555 0.191  2.907 0.004  
Service Quality 0.326 0.059 0.277 5.474 0.000* 1.694 
Satisfaction 0.501 0.058 0.436 8.640 0.000* 1.694 

F = 139.183, p-value = 0.000, Adjust R2 =  0.419, *มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.05 
 

 ผลการศกึษาตามตารางท่ี 1ผลการวิเคราะห์การถดถอยพบว่า คณุภาพบริการ และความพึงพอใจมีผล
ตอ่ความภกัดีของนกัศกึษาท่ีใช้บริการหอพกัเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปางอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05ซึ่งมีความสมัพันธ์กันสูงระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน ซึ่งพบว่าค่า Variance inflation: VIF มีค่าต ่ากว่า 10 
ในขณะท่ีคา่ Tolerance มีคา่มากกวา่ 0.1 แสดงวา่ตวัแปรมีความสมัพนัธ์กนัสงู 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัความส าคญัของคณุภาพบริการความพึงพอใจและความภกัดีของนกัศกึษาท่ีใช้
บริการหอพกัเอกชน อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง สรุปผลเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย ดงันี ้
 1. คณุภาพบริการ 
 คณุภาพบริการโดยรวมให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.82 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า  เจ้าของหอพกัมีการให้ค าแนะน าต่างๆ แก่ผู้ เช่า เช่น แนะน าการใช้สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ท่ีมีอยู่ใน
หอพัก มีอธัยาศยัดี ใช้วาจาสุภาพเหมาะสม มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น Internet Wi-Fiดแูล เอาใจใส่ กระตือรือร้น 
เตม็ใจให้บริการเจ้าของหอพกัมีการดแูลรักษาความปลอดภยัในหอพกัอย่างเคร่งครัดมีการท าความสะอาดหอพกั
โดยรอบให้ละเอียดอยู่เสมอมีการรับฟังข้อเสนอแนะของลกูค้าเพ่ือน ามาปรับปรุงสอดคล้องกบัแนวคิดของ จิตตินนัท์ 
นนัทไพบลูย์ (2551,หน้า13) กล่าวว่า การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือหรือการด าเนินการเพ่ือประโยชน์ของ
ผู้อื่น อีกทัง้สอดคล้องกบังานวิจยัของอรรถสิทธ์ิ ลอลิเลิศ, กิตติมา จึงสวุดี และประนอม ค าผา (2556) พบว่า ระดบั
ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านคุณภาพการให้บริการของหอพักเอกชนในเขต
เทศบาลนครอบุลราชธานี จงัหวดัอบุลราชธานีในภาพรวมอยู่ในระดบัดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดบั
ค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณภาพการให้บริการท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสดุ คือ ด้านการให้ความเช่ือมัน่
แก่ผู้ รับบริการ รองลงมา คือ ด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ ด้าน
ความเอาใจใสต่อ่ผู้ รับบริการ และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ตามล าดบั  
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 2.ด้านความพงึพอใจ 
 ด้านความพงึพอใจโดยรวมให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า หอพักอยู่ใกล้สถานศกึษามีการจดัตกแต่งสถานท่ีบริเวณโดยรอบเป็นระเบียบสวยงามถูกสุขลกัษณะ
ขนาดห้องพักและพืน้ท่ีใช้สอยแสงสว่างภายในห้องพักมีความพอเหมาะมีการรักษาความปลอดภัยโดยติดตัง้
กล้องวงจรปิดมีอากาศถ่ายเทได้ดีอุปกรณ์ตกแต่งผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพมีการติดตัง้เหล็กดัดและกุญแจ Key 
Cardลานจอดรถมีบริเวณกว้างสามารถรองรับรถผู้ เช่าพักได้สอดคล้องกับงานวิจัยของวรางคณา กีรติวิบูลย์ 
(2557) พบวา่ นิสิตมีความพึงพอใจตอ่การจดัการหอพกัในด้านกายภาพ ด้านบริการและสวสัดิการ ด้านกิจกรรม 
และด้านปลอดภยั โดยอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน อีกทัง้สอดคล้องกบังานวิจยัของ รวิภา วงศ์บุศรัตน์ (2547, 
หน้า 57-71) ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีใช้บริการหอพกัมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากใน
ประเดน็ด้านราคา และด้านสถานท่ี และมีความพงึพอใจอยู่ในระดบัปานกลางในประเดน็ด้านบคุคล กระบวนการ 
การติดตอ่สื่อสาร ผลิตภณัฑ์ และลกัษณะทางกายภาพ 
 3.ด้านความภกัดี 
 ด้านความภกัดีโดยรวมให้ความส าคญัอยู่ในระดบัมาก มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.72 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า นกัศกึษาจดจ าหอพกัท่ีนกัศกึษาเลือกใช้ได้เป็นอย่างดีมีความรู้สกึอนัดีต่อการใช้บริการหอพกัเอกชนท่ีใช้
บริการหากหอพักเอกชนอื่นมีการจัดโปรโมชั่น เช่น ลดค่าประกันหอพัก นักศึกษายังคงเลือกใช้บริการหอพัก
เอกชนท่ีนักศึกษาใช้บริการอยู่และจะแนะน าหอพักเอกชนท่ีนักศึกษาเลือกใช้บริการให้กับผู้ อื่นต่อนักศึกษามี
ความเช่ือมัน่ในการใช้บริการหอพกัยงัคงใช้บริการหอพักเอกชนท่ีนักศกึษาใช้บริการอยู่แม้หอพกัจะขึน้ราคาค่า
เช่าสอดคล้องกบัแนวคิดของ Oliver (1999,p. 34) กลา่ววา่ ความภกัดี คือ การผกูพนัอย่างลกึซึง้ท่ีจะใช้บริการซ า้
ในสินค้าหรือบริการท่ีพึงพอใจอย่างสม ่าเสมอในอนาคต และ Hawkins and Coney (2001) กล่าวหนุนเสริมว่า 
ความภักดีในตราสินค้านอกจากหมายถึงการซือ้ตราสินค้าใดตราสินค้าหนึ่งอย่างสม ่า เสมอแล้ว ยังรวมถึง
ความรู้สกึทางอารมณ์ตอ่ตราสินค้าร่วมอยู่ด้วย ดงันัน้เม่ือลกูค้าได้รับรู้มลูค่าจริงจากสินค้าหรือบริการและรู้สกึพึง
พอใจ จะมีผลตอ่การเพ่ิมการใช้สินค้าการซือ้ซ า้และความจงรักภกัดีในตราสินค้า  

 
สรุป 

 ผลการวิจัยครัง้นีใ้ช้หน่วยวิเคราะห์ คือ นักศึกษาท่ีใช้บริการหอพักเอกชน อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง
มุ่งเน้นศึกษา อิทธิพลของคุณภาพบริการและความพึงพอใจท่ีมีต่อความภักดีของนักศึกษาท่ีใช้บริการหอพั ก
เอกชนอ าเภอเมืองจังหวดัล าปาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัด้านคณุภาพบริการด้านความพึงพอใจและด้านความ
ภกัดีมีความส าคญัอยู่ในระดบัมากท่ีเท่ากนั 
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ส่วนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมการบริโภคกาแฟสดของร้านสะดวกซือ้ 
ในอ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง 

Marketing Mix and Consumption Behavior of Fresh Coffee in Convenience Stores in  
Muang District, Lampang Province 

 
นภสัวรรณ วงษ์สุวรรณ์,1* จฑุาทิพย์ สปิุนะ,1 เจษฎา แซฮ่่อ1 และ สเุทพ ทองค า2 

Naphatsawan Wongsuwan,1* Juthatip Supina,1 Jesda Saeho1 and Sutep Tongkome2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างปัจจยัสว่นบคุคลกบัความคิดเห็นต่อส่วน
ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของร้านสะดวกซือ้ กลุม่ตวัอย่างเป็นผู้บริโภคที่ซือ้กาแฟสดร้าน
สะดวกซือ้ จ านวน 323 ตวัอยา่ง พืน้ท่ีศกึษาคือ ร้านสะดวกซือ้ 11 แหง่ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง โดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .708 - .780  โดยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน, t-test และ One-way ANOVA 

ผลการศกึษาพบวา่ ผู้บริโภคสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21 – 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปริญญาตรี 
อาชีพข้าราชการ/รัฐวสิาหกิจ มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดอืน 15,001 – 20,000 บาท บริโภคกาแฟสดวนัละครัง้ ดื่มวนัจนัทร์ – ศกุร์ 
เวลาตัง้แต่ 09.01 – 12.00 น. เมนทูี่นิยม คือ มอคค่า มีความช่ืนชอบกาแฟแบบเย็นมากที่สดุ สว่นประสมทางการตลาด 
ปัจจัยด้านเพศที่แตกต่างกัน มีความเห็นทางด้านผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน       ส่วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
ความเห็นเก่ียวกบัราคาที่แตกต่างกนั อาชีพที่แตกตา่งกนัมีระดบัความคิดเห็นในสว่นของราคา สถานที่ และด้านสง่เสริม
ทางการตลาดที่แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ABSTRACT 
This research purposed to compare the differences between personal factors and opinions on 

marketing mix and consumption behavior of fresh coffee in convenience stores.  By using 323 questionnaire. 
11 Convenience Stores in Muang District, Lampang. Statistics used in analysis were percentage, average and 
standard deviation. The hypothesis test is t-test and One-way ANOVA. 

The study indicated that most of the consumers are females who aged from 21 to, 30 years old and 
single.  Most of them graduated bachelor degree, and work as government/ state enterprise officers.  The 
average monthly income are 15,001 – 20,000 bath most of them drink fresh coffee once a day since Monday–
Friday at 09.01-12.00.  The popular menu is mocha.  They prefer cold coffee most.  In addition; the marketing 
mix and gender showed different opinion about product.  For educational levels, it showed different about 
price. For career part, it showed different opinion in price, place and promotion at 0.05 statistically significant 
level. 
 
Keyword: Fresh Coffee, Convenience Store, Marketing Mix 
*Corresponding author; e-mail address: camomild1@gmail.com    
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บทน า 
ปัจจุบันกาแฟเป็นเคร่ืองดื่มท่ีแพร่หลายไปทั่วโลก เป็นเคร่ืองดื่มท่ีมีกลิ่น รสเป็นเอกลักษณ์และเป็น

เคร่ืองดื่มท่ีช่ืนชอบของคนทัว่โลกจ านวนมากมายาวนาน รวมถึงกาแฟเป็นเคร่ืองดื่มท่ีคนไทยรู้จกัและบริโภคมา
เป็นเวลานานซึง่ในประเทศไทยตลาดกาแฟมีการปรับรูปแบบการน าเสนอผลิตภณัฑ์ออกสูต่ลาด เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค กาแฟมีทางเลือกหลากหลายมากขึน้ ทัง้ในรูปแบบของกาแฟผงส าเร็จรูป กาแฟ
ส าเร็จรูปบรรจุในกระป๋อง ร้านกาแฟพรีเมี่ยม และร้านกาแฟสด (ประวิน แสงศรัณย์,2557)ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา
นัน้มีอตัราการขยายตวัของธุรกิจร้านกาแฟสดเพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง กล่าวคือในปี 2552 ร้านกาแฟสดมีการ
เติบโตในประเทศไทย 14,083 ล้านบาทเพ่ิมขึน้เป็น 17,400 ล้านบาทในปี 2557 และมีอัตราการเติบโตอย่าง
ตอ่เน่ืองร้อยละ 5.4 ตอ่ปี (ธุรกิจร้านกาแฟในประเทศไทย,2558) 
 ปัจจุบันร้านกาแฟสดมีผู้ประกอบการหลากหลายรูปแบบรวมทัง้มีการขยายช่องทางหรือทางเลือกแก่
ผู้บริโภคทีหลากหลาย รวมไปถงึการน าไปจ าหน่ายในร้านสะดวกซือ้โดยเฉพาะอย่างย่ิงร้านสะดวกซือ้ ซึง่ผู้บริโภค
สามารถเข้าถงึหรือซือ้ได้ 24 ชัว่โมง และก าลงัเป็นท่ีน่าจบัตามองอีกหนึ่งธุรกิจของร้านสะดวกซือ้ ซึง่นบัได้วา่เป็น
คูแ่ข่งของร้านกาแฟสดทัว่ไปในท้องตลาด ซึง่ร้านจ าหน่ายกาแฟสดในประเทศไทยมีจ านวนหลายร้าน/ย่ีห้อ และมี
จ านวนเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากมีการลงทนุไมม่ากนกั แตจ่ าหน่ายในราคาเฉลี่ยทัว่ไปอยู่ท่ีแก้วละ 35-45 บาท ธุรกิจ
ร้านกาแฟสดเป็นธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสูง และส่วนใหญ่มักจะเปิดร้านได้ไม่เกิน 6 เดือนก็ล้มเลิกกิจการไป              
(ประชาชาติธุรกิจออนไลน์,2559) และจากการสมัภาษณ์ผู้บริโภคกาแฟสดในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ซึง่
สะท้อนข้อมูลท่ีน่าสนใจว่า ร้านกาแฟสดมีจ านวนเพ่ิมขึน้ทัง้ท่ีเป็นร้านในลกัษณะนัง่ทานหรือร้านท่ีเน้นซือ้กลบั    
มีจ านวนเพ่ิมมากขึน้จนเป็นทางเลือกส าหรับลูกค้ากาแฟสดท่ีมีตวัเลือกจ านวนมาก ประกอบกับการจ าหน่าย
กาแฟสดของร้านสะดวกซือ้ช่ือดงั ท่ีมีการน าผลิตภณัฑ์กาแฟสดเข้าไปขายตลอด 24 ชัว่โมง ซึง่ถึงแม้ว่าจะยงัไม่
ครอบคลมุทุกสาขาก็ตาม แต่ก็ยงัถือว่ามีหลายสาขาท่ีให้บริการโดยหากมองมมุกลบัในฐานะผู้ประกอบการ คือ 
การแข่งขนัท่ีรุนแรงของผู้ประกอบการกาแฟสด 
 จากประเด็นของร้านสะดวกซือ้ท่ีจ าหน่ายกาแฟสด ท าให้ผู้บริโภคสามารถเข้าไปซือ้ได้ตลอด 24 ชัว่โมง 
แตกต่างจากร้านกาแฟสดทัว่ไป ท่ีมีเวลาเปิด-ปิด อีกทัง้คณุภาพของรสชาติยงัเป็นเอกลกัษณ์เหมือนกนัทกุสาขา 
แสดงให้เห็นว่ากาแฟสดของร้านสะดวกซือ้เข้ามามีบทบาทต่อธุรกิจกาแฟสดในประเทศไทย ดงันัน้ จากข้อมูล
ข้างต้น คณะผู้ วิจัยจึงได้สนใจศึกษาเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อการบริโภคกาแฟสดของร้านสะดวกซือ้ ในอ าเภอ
เมือง จังหวัดล าปาง เพ่ือทราบถึงความพึงพอใจในเร่ืองรสชาติ การบริการ และความสะดวก ท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคกาแฟสดหรือแนวโน้มการบริโภคในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดของกาแฟสดในร้านสะดวกซือ้ อ าเภอ
เมือง จงัหวดัล าปาง 

2. เพ่ือเปรียบเทียบความแตกตา่งระหว่างปัจจยัสว่นบคุคลกบัสว่นประสมทางการตลาดของกาแฟสด
ในร้านสะดวกซือ้ อ าเภอ เมือง จงัหวดั ล าปาง 
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สมมุตฐิานการวิจัย 
ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีตา่งกนัสง่ผลตอ่ความคิดเห็นของสว่นประสมทางการตลาดตา่งกนั  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
1. ทฤษฎีพฤตกิรรมการบริโภค    
 Schiffman and Kanuk (1994, อ้างถึงในศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2550) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้ บริโภค 

หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลท่ีมีความสนใจในการค้นหา ซือ้ของใช้และประเมินผลิตภณัฑ์หรือการบริการ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง คนเดียวกบั Kotler (2000) กลา่วความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึง 
ผู้ บริโภคท่ีเป็นส่วนบุคคล กลุ่มและองค์กรมีการ เลือกซือ้ ใช้และไม่ชอบสินค้า บริการผ่านความคิด หรือ
ประสบการณ์ ท่ีสร้างความพงึพอใจตามความต้องการและความปรารถนาของตนได้อย่างไร ทัง้นีธ้งชยั สนัติวงษ์ 
(2540) ได้กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลโดยตรงท่ีเป็นการกระท าเพ่ือให้ได้มาซึง่
สินค้าและบริการ ดงันัน้ พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการกระท าโดยตรงของบคุคลด้วยการเลือกซือ้ใช้ น าประสบการณ์
ท่ีผ่านมาร่วมด้วยในการตดัสินใจซือ้สินค้าในครัง้ตอ่ไป 
 

2. ส่วนประสมทางการตลาด 
กานดา เสือจ าศิล (2555) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของ

ผู้บริโภค ในจงัหวดัปทุมธานี พบว่า ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ สถานพภาพ การศกึษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ี
ตา่งกนัให้ความส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านรัตติยากร วฒิุอดุม และวรัญญา ขอเสง่ียม (2558) 
ได้ท าการศกึษาปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านสะดวกซือ้เซเว่น อิเลฟ
เวน่ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสดุ และหนึง่ฤทยั 
เซี่ยงฉิน (2557) ได้ท าการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของผู้บริโภค 
ร้านกาแฟสตาร์บคัส์ และทมั เอ็น ทมัส์ คอฟฟ่ี สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์ พบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านกาแฟสตาร์บคัส์และ ร้านกาแฟทมั เอน็ ทมัส์คอฟฟ่ี สาขาวิคตอเรีย การ์เด้นส์มีความแตกตา่งกนั 

ปัจจยัสว่นบคุคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. อาชีพ 

สว่นประสมทางการตลาด 
1. ด้านผลิตภณัฑ์ 
2. ด้านราคา 
3. ด้านช่องทางการจดั

จ าหน่าย 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 
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3. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ประวิน แสงศรัณย์ (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อกาแฟสดจากร้านกาแฟสดในเขตบางกอก

น้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลสามารถสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาด
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างดี ทางด้านแคทรียา ปันทะนะ (2557) ได้ท าการศกึษาพฤติกรรมผู้บริโภคร้านกาแฟสด ใน
เขตอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ รายได้ ผลต่อการ
เข้าใช้บริการร้านกาแฟสด ด้านพรพนิต พ่วงภิญโญและ ศราวุฒิ กมลวิจิตร (2555) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม
การบริโภคกาแฟในร้านกาแฟย่านถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า พฤติกรรมการบริโภคกาแฟ
แตกตา่งกนั มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจเลือกบริโภคกาแฟในตราสินค้าท่ีแตกตา่งกนั สว่นกานดา เสือจ าศิล (2555) 
ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสด อเมซอน ของผู้ บริโภค ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า  
ผู้บริโภคท่ีมี เพศ อายุ สถานพภาพ การศกึษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนท่ีต่างกนัให้ความส าคญักบัปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาด และรัตติยากร วุฒิอุดม และวรัญญา ขอเสง่ียม (2558) ได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการร้านสะดวกซือ้เซเวน่ อิเลฟเวน่ พบวา่ ปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสดุ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป็นกลุ่มผู้ บริโภคท่ีเข้าใช้บริการกาแฟสดของร้านสะดวกซือ้ อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง       

โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมตามหลกัการของ W.G.cochran (1953) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 
95 และสัดส่วนของประชากรท่ีก าหนดจะสุ่ม (p) ร้อยละ 30 (บุญชม ศรีสะอาด, 2535) ได้กลุ่มตัวอย่าง      
จ านวน 330 คน โดยสุม่ตวัอย่างด้วยวิธีสุม่อย่างง่าย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็น 3 สว่น ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับ
พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดย่ีห้อA ของร้านสะดวกซือ้ ในอ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง มีค าถามจ านวน 5 ข้อ 
ได้แก่ ความถ่ีในการดื่ม, วนัท่ีดื่มกาแฟสด, ช่วงเวลาท่ีดื่ม, เมนูเคร่ืองดื่มท่ีนิยมบริโภค, ประเภทเคร่ืองดื่มท่ีนิยม
บริโภค ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับระดับความคิดเห็นส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ด้านราคา (Price) ด้านช่องการจดัจ าหน่าย (Place) และด้านการส่งเสริมทางการตลาด (Promotion) 
ใช้ระดบัการวดัข้อมูลประเภทมาตรอนัตรภาพ (Interval Scale) ซึ่งค าถามมีลกัษณะปลายปิด มีจ านวน 12 ข้อ 
ซึง่มีลกัษณะเป็นแบบ แบบมาตรสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั  
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ผ่านการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยน าแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญได้ตรวจสอบคุณภาพโดยพิจารณาค่าความตรง ความเหมาะสมของเนือ้หา ความ
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เหมาะสมในการใช้ภาษาและความชดัเจนของค าถามในแบบสอบถาม จ านวน 3 ท่าน ค่าคะแนน IOC ท่ีได้อยู่
ระหวา่ง 0.5 ถงึ 1.0  

การวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม คณะผู้ วิจยัได้น าแบบสอบถามท่ีใช้การ
ศึกษาวิจัยไปท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง  (Try out) จ านวน 30 ชุด โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach’s Alpha ของด้านผลิตภัณฑ์เท่ากับ 0.728 ด้านราคา เท่ากับ 0.708 ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย เท่ากับ 0.780 ด้านการส่งเสริมการตลาด เท่ากับ 0.726 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนดไว้ มีคา่มากกวา่ 0.70 ขึน้ไป (Nunnally, 1978) 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้ วิจยัน าแบบสอบถามไปท าการสอบถามกบักลุ่มตวัอย่างท่ีเข้ามาใช้บริการกาแฟสด ร้านสะดวก
ซือ้ อ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ทัง้หมด 11 สาขา จากนัน้น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืน ตรวจหาความสมบรูณ์
ของแบบสอบถามแตล่ะฉบบั การเก็บแบบสอบถามใช้ระยะเวลา 1 เดือน ได้แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 323 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 97.87 ของตวัอย่างทัง้หมด 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของ
กลุม่ตวัอย่าง และพฤติกรรมการเข้าใช้บริการร้านกาแฟสดจากร้านสะดวกซือ้ ด้วยค้าความถ่ีและคา่ร้อยละ 

2. วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics) ใช้ทดสอบสมมติฐานการวิจยัทัง้นีเ้พ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์  ส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมของผู้ บริโภค ด้วย t-test, One-way 
ANOVA 

3. การแปรความหมายหาค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยมาก 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 2.61 -
3.40หมายถงึ ปานกลาง 3.41 - 4.20 หมายถงึ มาก และ 4.21 - 5.00 หมายถงึ มากท่ีสดุ 

 
ผลการวิจัย 

 คณุลกัษณะทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.4 
รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 44.6 อายสุว่นใหญ่อยู่ระหวา่ง 21 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ่ 39.6 รองลงมาคือ 
31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5 สว่นใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 50.8 รองลงมาคือ สมรส คิดเป็นร้อยละ 
46.7 การศกึษาสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 49.2 รองลงมาคือสงูกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 31.3 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ
อาชีพนกัเรียน/นกัศกึษา คิดเป็นร้อยละ 18.6 โดยมีรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนมากท่ีสดุอยู่ท่ี 15,001 – 20,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 41.5 รองลงมาคือ 10,001 – 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65  

ระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคกาแฟสดในร้านสะดวกซือ้ต่อส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวม อยู่
ในระดบัมากท่ีสุดเมื่อจ าแนกตามความคิดเห็นด้านผลิตภัณฑ์อยู่ในระดบั มากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.90) รองลงมา
เป็นปัจจยัด้านส่งเสริมทางการตลาด (ค่าเฉลี่ย 4.86) ปัจจยัด้านราคาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย 4.85) และ
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย (คา่เฉลี่ย 4.84) อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ  
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ผลการเปรียบเทียบความแตกต่าง การตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟสดของร้านสะดวกซือ้ มีผล
ดงันี ้
ตารางที่ 1 ตารางเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยระหวา่งปัจจยัด้านเพศกบัสว่นประสมทางการตลาดด้านผลิตภณัฑ์ 
ส่วนประสมทางการตลาด เพศ n x  SD t p 

ด้านผลิตภณัฑ์ ชาย 144 4.96 .144 3.939 .000* 

 หญิง 179 4.85 .289   

รวม 323 4.90 0.216   

*อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

จากตารางท่ี 1 ส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศท่ีมีความแตกต่างกัน พบว่า  มี
ความเห็นตอ่สว่นประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ท่ีแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยระหวา่งปัจจยัด้านระดบัการศกึษากบัสว่นประสมทางการตลาดด้านราคา 

ส่วนประสม
ทางการตลาด 

การศึกษา n x  SD F p 

ด้านผลิตภณัฑ์ มธัยมศกึษาตอนต้น 5 4.80 .447 1.151 .000* 

 มธัยมศกึษาตอนปลาย 23 4.69 .437   

 ปวส./อนปุริญญา 33 4.64 .434   

 ปริญญาตรี 159 4.89 .242   

 สงูกวา่ปริญญาตรี 101 4.86 .287   

รวม 323 4.77 0.369   

*อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

จากตารางท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดกบัปัจจยัสว่นบุคคล ด้านระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกนั พบวา่ 

ผู้บริโภคท่ีมีระดบัการศกึษาท่ีแตกต่างกนั มีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านราคาท่ีแตกต่างกัน 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ตารางที่ 3 ตารางเปรียบเทียบคา่เฉลี่ยระหวา่งปัจจยัด้านอาชีพกบัสว่นประสมทางการตลาด 

ส่วนประสมทาง
การตลาด 

อาชีพ n x  SD F p 

ด้านราคา นกัศกึษา 60 4.81 .364 4.863 .000* 

 พนกังานเอกชน 57 4.82 .351   

 เจ้าของกิจการ 27 4.64 .422   

 ข้าราชการ 167 4.90 .224   

 วา่งงาน 

อ่ืนๆ 

10 

2 

4.73 

4.50 

.306 

.707 

  

รวม 323 4.73 0.395   

ด้านสถานที ่ นกัศกึษา 60 4.77 .257 2.455 .033* 

 พนกังานเอกชน 57 4.87 .233   

 เจ้าของกิจการ 27 4.74 .266   

 ข้าราชการ 167 4.87 .260   

 วา่งงาน 

อ่ืนๆ 

10 

2 

4.93 

4.83 

.140 

.235 

  

รวม 323 4.83 0.231   

ด้านการสง่เสริม นกัศกึษา 60 4.92 .232 7.105 .000* 

ทางการตลาด พนกังานเอกชน 57 4.87 .271   

 เจ้าของกิจการ 27 4.82 .193   

 ข้าราชการ 167 4.84 .280   

 วา่งงาน 

อ่ืนๆ 

10 

2 

4.90 

3.83 

.161 

.235 

  

รวม 323 4.69 0.228   

*อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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จากตารางท่ี 3 ส่วนประสมทางการตลาดกับปัจจยัส่วนบุคคล ด้านอาชีพท่ีมีความแตกต่างกัน พบว่า 

ผู้ บริโภคท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด ทางด้านราคา/ด้านสถานท่ีและด้าน

โปรโมชัน่ ท่ีแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

อภปิรายผล 
จากการศึกษา ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภคกาแฟสดของร้านสะดวกซือ้ อ าเภอเมือง จังหวดัล าปาง 

พบว่า ผู้ บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21 – 30 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพ
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท บริโภคกาแฟสดวนัละครัง้ ดื่มวนัจนัทร์ – 
ศกุร์ เวลาตัง้แต่ 09.01 – 12.00 น. เมนูท่ีนิยมคือ มอคค่า มีความช่ืนชอบกาแฟแบบเย็นมากท่ีสุด ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะ อยู่ในบริเวณสถานท่ีราชการ ท าให้มีพนักงานข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจบริโภคจ านวนมาก สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เพ็ชรรัตน์ ยิม้เจริญ (2550) ศึกษา พฤติกรรมการบริโภคกาแฟสด ในเขต กรุงเทพมหานคร พบว่าผู้บริโภค
เลือกซือ้กาแฟสดจากร้านที่อยู่ใกล้ที่ท างานมากที่สดุร้อยละ 36.8 รองลงมาเลือกซือ้กาแฟสดจากร้านที่อยู่ในปัม้น า้มนั
ร้อยละ 31.2 สาเหตทุี่ผู้บริโภคเลือกซือ้กาแฟ จากร้านท่ีอยูใ่กล้ที่ท างานคือความสะดวกตอ่การซือ้มากที่สดุ ปัจจยัถดัมา
คือคาไมแ่พง 

สว่นผสมทางการตลาดของผู้บริโภคกาแฟสดของร้านสะดวกซือ้ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง มีดงันี ้
ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ผู้บริโภคกาแฟสดจากร้านสะดวกซือ้ให้ความส าคัญกับด้านผลิตภัณฑ์มากท่ีสดุ 

ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะกาแฟสดของร้านสะดวกซือ้ มีความหลากหลายของเมน ูบรรจภุณัฑ์มีความสวยงาม และมี
รสชาติท่ีคงท่ี ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัรัตติยากร วฒิุอดุม และวรัญญา ขอเสง่ียม (2558) ได้ท าการศกึษาปัจจยั
ด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านสะดวกซือ้เซเว่น อิเลฟเว่น พบว่า ปัจจยัส่วน
ประสมทางการตลาด ด้านผลิตภณัฑ์ มีผลตอ่การตดัสินใจใช้บริการมากท่ีสดุเช่นเดียวกนั 

ปัจจยัด้านราคา ผู้บริโภคกาแฟสดจากร้านสะดวกซือ้ให้ความส าคญักบัด้านราคาอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะกาแฟสดร้านสะดวกซือ้ มีป้ายแจ้งราคาท่ีชดัเจน ราคาต่อแก้วเหมาะสมและราคาไม่แพงเม่ือ
เทียบกบัร้านอื่น ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของแคทรียา ปันทะนะ (2557) ได้ท าการศกึษาพฤติกรรมของผู้บริโภค
ร้านกาแฟสด ในเขตอ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญัในการตัดสินใจเลือกกาแฟ
สดจากผลิตภณัฑ์ ทางด้านราคามากท่ีสดุ 

ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ผู้บริโภคกาแฟสดจากร้านสะดวกซือ้ให้ความส าคญักบัด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ ทัง้นีก้าแฟสดร้านสะดวกซือ้ มีการตกแต่งร้านมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั มีท่ี
จอดรถสะดวกปลอดภยัและความสะอาดของร้านดี ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของประวิน แสงศรัณย์ (2556) ได้
ท าการศกึษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตบางกอกน้อย พบว่า ปัจจยัการตลาดท่ีมีผล
ตอ่การเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดคือช่องทางการจดัจ าหน่ายมากท่ีสดุ 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ บริโภคกาแฟสดจากร้านสะดวกซือ้ให้ความส าคัญกับด้านการ
ส่งเสริมการตลาดอยู่ในระดับมากท่ีสุด ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะกาแฟสดจากร้านสะดวกซือ้  มีการโฆษณา มี
พนักงานคอยดูแลเอาใจใส่และมีคูปองส่วนลด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของหนึ่งฤทัย เชียงฉิน และประสพชยั 
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พสนุนัท์ (2558) ได้ท าการศกึษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของร้านกาแฟ
สดสตาร์บคัส์ และร้านทมั แอนด์ คอฟฟ่ี พบว่า ปัจจยัการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านกาแฟ
สด ด้านการสง่เสริมการขายในระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
จากการด าเนินการวิจยั ผู้ วิจยัมีข้อเสนอแนะจากการวิจยัในสองประเดน็ ดงันี ้

1. ข้อเสนอแนะท่ีน าไปประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ จาการศกึษาจะเห็นได้วา่ ความคิดเห็นของผู้บริโภคท่ีมี 
ตอ่สว่นประสมทางการตลาดกบัปัจจยัสว่นบุคคลมีความแตกตา่งกนั ดงันัน้ ในการก าหนดราคา การสง่เสริม
ทางการตลาดหรือแม้แต่กระทัง้รสชาติผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยส่วนบุคคลของลูกค้าท่ีมี
ความแตกต่างกันอนัน าไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างย่ิงกาแฟสดท่ีมีการแข่งขันอย่าง
รุนแรงในปัจจบุนั 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป เน่ืองด้วยการศกึษาครัง้นีผู้้ วิจยัจ ากดัขอบเขตด้านประชากรและ 
สถานท่ีเฉพาะในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัล าปาง ดงันัน้ในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรมีการขยายพืน้ท่ีท่ีกว้าง
มากขึน้กวา่เดิมหรือการเพ่ิมตวัแปรท่ีน่าสนใจ อาทิ ความภกัดีตอ่คราสินค้าของร้านสะดวกซือ้เข้าไปในกรอบ
แนวคิดการวิจยัด้วย 
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พัฒนาการของธุรกิจแปรรูปเกษตรเบือ้งต้นและผลต่อการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
ของบ้านจว้าก ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

Development of Agricultural Primary Processing Business and Its Impact on Maize Production 
at Ban Chawak, Mae Tha Sub-district, Mae Tha District, Lampang Province 

 
มงคล อนิถา1* 

Mongkon Intha1* 
 

บทคัดย่อ 

การศึกษาพัฒนาการของธุรกิจแปรรูปเบือ้งต้นและผลต่อการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ของบ้านจว้าก 
ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง พบว่าธุรกิจแปรรูปผลผลิตเบือ้งต้น ซึง่เป็นพฒันาการใหม่ของการผลิต
และการตลาดในพืน้ท่ีได้ก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ทางการผลิต การแปรรูป การตลาด และการแบ่งปันผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจท่ีดี คือ ธุรกิจแปรรูปผลผลิตเบือ้งต้นสามารถเป็นตลาดให้กบัเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดในพืน้ท่ีอย่าง
เป็นธรรม และสามารถท าให้อตุสาหกรรมอาหารสตัว์มีความแน่นอนในวตัถุดิบ ขณะท่ีเกษตรกรผู้ผลิตนอกจาก
ได้รับส่วนแบ่งทางรายได้ท่ีดีกว่าการขายให้กับพ่อค้าคนกลางและหรือท าเกษตรแบบพันธะสัญญา แล้วยังมี
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีดีกับธุรกิจด้วย รวมทัง้รูปแบบธุรกิจแปรรูปเบือ้งต้นน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งท่ีช่วย
แก้ปัญหาการตลาดของเกษตรกรท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 
 

ABSTRACT 
 This study of agricultural processing business and its implications on maize production at the 
case study of Ban Chawak, Mae Tha Sub-district, Mae Tha District, Lampang Province reveals the 
following findings.  The business is the newly developed local market.  It has a good relationship with 
feed industries and maize producers in terms of production, processing marketing and economic 
benefit sharing.  The business is able to be alternative market choice for the farmers and ensure the 
feed industry on raw material reliability.  While the maize producers dealing with the business receive 
share of income than with the existing middlemen or with contract farming.  Farmers in addition, gain 
good social relation with the business.  This form of market appears one of the most beneficial market 
alternatives for the farmers in the future. 

 

 

Keywords: Agricultural Primary Processing Business, Contract Farming, Intensive Farming, Field Corn 
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ค าน า 

การผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกรท่ีเป็นพืชพาณิชย์ เช่น ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มนัส าปะหลงั เป็นต้น ท่ี
ในปัจจุบันพบว่ามีปัญหาท่ีส าคัญหลายประการและท่ีส าคญัท่ีสุดคือเก่ียวกับการตลาด ท่ีเกษตรกรผู้ผลิตพืช
พาณิชย์ในปัจจุบันจะประสบปัญหาด้านการตลาด เพราะว่าไม่สามารถควบคุมตลาดกระแสหลักได้ และ
เช่ือมโยงถึงราคาขายท่ีถูกจดัการ รวมถึงผลประโยชน์สว่นน้อยของการได้รับถึงเกษตรกร ซึง่ส่วนใหญ่เกษตรกรก็
จะขายให้กบัพ่อค้าคนกลางและหรือการขายให้กบัโรงงานผ่านพ่อค้าคนกลาง และท่ีเกษตรกรบางส่วนก็เห็นว่า
เป็นการแก้ไขปัญหาได้คือการท าการขายแบบเกษตรพนัธะสญัญา ขณะเดียวกันในการขายแบบเกษตรพนัธะ
สญัญาถึงแม้ว่ามีราคาขายท่ีแน่นอน แต่ต้นทุนการผลิตท่ีสงูรวมถึงความสมัพันธ์กับธุรกิจ ท่ีเจ้าของธุรกิจแบบ
พนัธะสญัญาท่ีมีการหกัค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม ท าให้เกษตรพนัธะสญัญาเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีไม่ใช่ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
ปัญหาในเร่ืองการตลาดของเกษตรกรผู้ผลิตพืชพาณิชย์จึงด ารงอยู่ต่อไป แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจแปรรูปเบือ้งต้น
และผลต่อการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ของบ้าน จว้าก ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง เกิดรูปแบบใหม่
ของการตลาด คือในเขตพืน้ท่ีท่ีมีการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ โดยในรอบไม่ก่ีปีท่ีมีนายทุนขนาดเล็กมีการก่อตัง้
ธุรกิจการแปรรูปผลผลิตทางเกษตรในเบือ้งต้น โดยมาเป็นทางเลือกในด้านการตลาดให้กับเกษตรกร จาก
การศกึษาในเบือ้งต้นพบวา่ ธุรกิจแปรรูปในรูปแบบใหม ่สร้างความสมัพนัธ์ ทางธุรกิจ ทางการตลาดในระดบัหนึง่ 
ท่ีอาจมาทดแทนหรืออาจเป็นทางเลือกให้กบัพ่อค้าคนกลางและเกษตรพนัธะสญัญาได้ 

การศกึษาในครัง้นี ้จึงมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศกึษาการพฒันาของระบบธุรกิจแปรรูปการเกษตรเบือ้งต้น
ในแง่ของการจดัการธุรกิจและการจดัการความสมัพนัธ์กบัเกษตรกร และเพ่ือศกึษาผลของระบบธุรกิจแปรรูปใน
พืน้ท่ีตอ่การผลิต การตลาด และการใช้ท่ีดิน รวมถงึระบบนิเวศน์ไร่นาของเกษตรกรผู้ปลกูข้าวโพดเลีย้งสตัว์  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัย ผู้ ท าการศึกษาได้ใช้วิธีการส ารวจ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสงัเกต โดยเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบในการรวบรวมข้อมลูท่ีศกึษาในด้านเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณ 

1. ข้อมลูด้านเชิงคณุภาพ เป็นการรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์แบบเชิงลกึด้านธุรกิจโรงงานรับซือ้ ท่ี
เก่ียวข้องในเร่ือง สถานการณ์ของการผลิตและการแปรรูปผลผลิต การวิเคราะห์โอกาสของการสร้างธุรกิจแปรรูป
เบือ้งต้น การเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตเกษตร การวางแผนทางการแปรรูป และการวางแผนทางธุรกิจ รวมถึง
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ประกอบการกบัผู้ผลิต 

2. ข้อมูลด้านเชิงปริมาณ เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านสถิติท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนผู้ ผลิต และการใช้
แบบสอบถามในการสอบถามจากเกษตรกรผู้ผลิตจ านวน 30 ราย เก่ียวข้องในเร่ือง ปัจจัยการผลิต ท่ีดิน การ
ลงทุน แรงงาน ในหนึ่งรอบการผลิต กระบวนการผลิต เช่น การใช้ปุ๋ ย สารเคมี ยาก าจัดแมลงศตัรูพืช เป็นต้น  
ต้นทนุการผลิตทางการเกษตร และรายได้จากการจ าหน่ายผลผลิตให้กบัโรงงานรับซือ้ 

 
ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

ผลการศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์กับธุรกิจโรงงานรับซือ้และการแปร
รูปเกษตรเบือ้งต้น 
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พัฒนาการและปฏบิัตกิารของธุรกจิโรงงานรับซือ้และการแปรรูปเกษตรเบือ้งต้น 
1. การก่อตัง้และระบบของธุรกิจ พบวา่ด้วยการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสงัคมในประเทศ นกั

ธุรกิจผู้ ประกอบการทัง้ภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนเห็นความส าคัญของการลงทุนและแนวโน้มของตลาด
การเกษตร จงึมีการลงทนุและสร้างตลาดจุดรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตรด้วยกนั 4 แห่ง ในระยะเวลาท่ีไลเ่ลี่ยกนั 
มีการด าเนินการรับซือ้ผลผลิตทางเกษตร เช่น ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ มนัส าปะหลงั เป็นต้น ด้วยขัน้ตอนและเง่ือนไข
ต่างๆ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของการซือ้ขายและระบบการตลาด เช่น การชัง่น า้หนกั การตรวจวดัความชืน้ เป็น
ต้น หลงัการรับซือ้มีการจดัการด้วยกระบวนการลดความชืน้ ด้วยการตากบนลานตากกลางแจ้งหรือการอบแห้ง
ด้วยเตาอบ ซึ่งเป็นกรรมวิธีการลดความชืน้ในเบือ้งต้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางสินค้า และเป็นการจัดหาวตัถุดิบใน
ปริมาณท่ีเพียงพอตอ่ธุรกิจอตุสาหกรรมอาหารสตัว์ 

2. ความสัมพันธ์ธุรกิจกับเกษตรกร พบว่าเป็นสิ่งส าคญัในการพึ่งพาอาศยัร่วมกันของการซือ้ขาย
แลกเปลี่ยน 

สินค้าจนเกิดความสมัพนัธ์ท่ีสอดแทรกของการด าเนินกิจกรรมธุรกิจ คือ การบริการของผู้ รับซือ้ท่ีมีต่อผู้ขายโดย
เอือ้ผลประโยชน์ซึง่กนัและกนั เช่น การบริการขนสง่ การบริการโม่หรือกะเทาะเมลด็ ด้านราคาท่ียตุิธรรม เป็นต้น 
รวมถงึการแนะน าสง่เสริมวิธีทางการผลิตให้มีคณุภาพและปริมาณผลผลิต เพ่ือตอบสนองตอ่ความต้องของตลาด
ในอตุสาหกรรม ร่วมทัง้การด าเนินธุรกิจเพ่ือความอยู่รอดทัง้สองฝ่าย 
 3. อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ พบว่าเป็นตลาดปลายทางท่ีรับซือ้ผลผลิตการเกษตร และน าวตัถุดิบไป
แปรรูปหรือน าไปเป็นสว่นผสมในอาหารสตัว์ส าเร็จรูป ท่ีมีความต้องการอย่างต่อเน่ืองตามแนวโน้มทางการตลาด
ท่ีมีการขยายตวัและการพฒันาของอตุสาหกรรมปศสุตัว์เพ่ือการรองรับตลาดบริโภค ซึง่เกิดเป็นระบบแบบวฏัจกัร
หรือห่วงโซด้่านการผลิตวตัถดุิบด้านอาหารสตัว์ท่ีสอดคล้องกนัของกระบวนการผลิต 

การผลิตและการตลาดกับธุรกจิของเกษตรกรผู้ผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์ จากจ านวน 30 ราย 
 การผลิตของเกษตรกรพบว่า มีการเพาะปลูกปีละหนึ่งครัง้ในช่วงฤดูฝนโดยเพาะปลูกทัง้ในพืน้ท่ีของ
เกษตรกร เองคิดเป็นร้อยละ 54.17 และพืน้ท่ีท่ีเช่าคิดเป็นร้อยละ 45.83 มีการใช้เคร่ืองจักรกลในการไถเตรียม
แปลงรวมถึงการหยอดเมล็ดด้วยเคร่ืองจกัรเป็นส่วนมาก การบ ารุงดแูลยงัอาศยัปุ๋ ยเคมีและสารเคมีในการบ ารุง
และก าจดัวชัพืช เช่น ปุ๋ ยเคมีสตูร 16-20-0  และสตูร 46-0-0 เป็นต้น การเก็บเก่ียวจะเก็บเก่ียวเม่ืออายุตัง้แต ่120 
วันขึน้ไปหรือตามความเหมาะสมและคุณลกัษณะของผลผลิต ท่ีแก่และแห้ง ซึ่งเกษตรกรมีการเก็บเก่ียวด้วย
เคร่ืองจกัร (รถดดู) และการใช้แรงงานคนรวมด้วยกนั มีผลผลิตโดยประมาณเฉลี่ยต่อไร่ 800 กิโลกรัม ส่วนใหญ่
ในปัจจุบนัมีการขายให้กบัโรงงานรับซือ้ผลผลิตเป็นหลกั ท่ีเกษตรกรเห็นว่ามีความมัน่ใจและเป็นช่องทางเลือกท่ี
ชดัเจนของการตลาด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของราคามาตรฐานการซือ้ขาย การบริการขนส่งท่ีมีให้เกษตรกรเลือกใช้
บริการ รวมถงึความสะดวกในระยะทาง 

การวิเคราะห์ต้นทุนและรายได้จากการผลิตข้าวโพดเลีย้งสัตว์โดยผ่านธุรกจิโรงงานรับซือ้ 
จากการศกึษาวิเคราะห์การผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์พบว่า ต้นทนุและปัจจยัการน าเข้าของการผลิต ถือว่า

มีความส าคญัอย่างมากท่ีเป็นปัจจัยเพ่ือน ามาผลิตและผลตอบแทนทัง้ในด้านปริมาณและคุณภาพตามความ
ต้องการของตลาด ดงันัน้จงึต้องมีปัจจยัหลายด้านในการพงึพาของการผลิตและการน าเข้า   
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ตารางที่ 1 ต้นทนุและรายได้ของการผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ผ่านธุรกิจ 
ปัจจัยด้านต้นทุนการผลิตและรายได้ สูงสุด  ต ่าสุด ค่าเฉล่ีย 

ต้นทนุการผลิตตอ่ไร่ (บาท) 5,161.67 3,175.00 3,852.21 
รายได้สทุธิ (ไมห่กัคา่ใช้จ่ายใดๆ) ตอ่ไร่ (บาท) 15,600.00 3,200.00 5,840.36 
รายได้ (ก าไร) คงเหลือสทุธิตอ่ไร่ (บาท) 12,425.00 - 644.17 1,988.15 

 
และจากการศึกษาวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างเกษตรกรกับธุรกิจโรงงานรับซือ้และการแปรรูปเกษตรพบว่า 
การได้และการเสีย ในผลประโยชน์ของการซือ้ขายให้กบัธุรกิจโรงงานรับซือ้ รวมทัง้การเปรียบเทียบระหวา่งพ่อค้า
คนกลาง (ระบบเดิม) กบัธุรกิจโรงงานรับซือ้ผลผลิต (ระบบใหม)่  

1. การเปรียบเทียบ การได้-เสีย ของการขายผลผลิตให้กบัธุรกิจโรงงานรับซือ้ (เมื่อเปรียบเทียบกบัการ
ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง (ระบบเดิม)) โดยในภาพรวมท่ีเกษตรกรเห็นว่า มีความชัดเจนทุกขัน้ตอนของการ
ปฏิบตัิการซือ้ขายท่ีท าให้เกษตรกรได้รับรู้รับเห็นในความโปร่งใสความยุติธรรมจนเกิดความมัน่ใจของระบบธุรกิจ
โรงงานรับซือ้ท่ีมีต่อเกษตรกรผู้ ขาย และในแง่ของธุรกิจโรงงานรับซือ้มีการอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
ชดัเจนตอ่เกษตรกรผู้ขายเพ่ือให้เกิดมีความเช่ือถือและร่วมมือในการขายผลผลิตให้กบัธุรกิจโรงงานรับซือ้ รวมถึง
การสร้างความสมัพนัธ์ในด้านการบริการต่างๆ ท่ีเป็นกลไกสร้างความสนใจ เพ่ือให้ได้มาซึง่ “จ านวนผลผลิต” ท่ี
สง่ผลตอ่ระบบของธุรกิจไปในทางท่ีดี 

2. ความสมัพันธ์ระหว่างธุรกิจโรงงานรับซือ้และเกษตรกร เป็นความสมัพันธ์ระหว่างทัง้สองฝ่ายนัน้ มี
การพึง่พาอาศยักนัและได้รับผลประโยชน์ร่วมกนั ตัง้แตใ่นเร่ืองของระบบซือ้ขาย ท่ีมีมาตรฐาน โปร่งใส และความ
ชดัเจน รวมไปถึงระบบการบริการด้านต่างๆ ท่ีมีให้กบัเกษตรกร เช่น การรับการขนสง่ การรับโม่ และการแนะน า
ส่งเสริมสนบัสนุน รวมถึงการสง่เสริมช่วยเหลือกิจกรรมทางชมุชน เป็นต้น ท่ีถือว่าเป็นความผูกพนันอกเหนือจาก
ธุรกิจการซือ้ขายและเป็นจดุเช่ือมของการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีสอดแทรกในระบบกลไกในธุรกิจ และเป็นวฏัจกัรท่ี
มีความสอดคล้องกันอย่างลงตวัท่ีทัง้สองฝ่ายพึ่งพากันในระยะยาว รวมถึงความอยู่รอดท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์ของเกษตรกรท่ีได้รับความช่วยเหลือ แนะน าสง่เสริม แก้ไขปัญหา จากธุรกิจโรงงานรับซือ้ 
ท่ีคิดเป็นร้อยละ 53.33 และคิดเป็นร้อยละ 100.00 ท่ีไม่ได้รับความช่วยเหลือ แนะน าส่งเสริม แก้ไขปัญหา จาก
พ่อค้าคนกลาง (ระบบเดิม)  

 
สรุปผล 

การพฒันาของระบบธุรกิจโรงงานรับซือ้และการแปรรูปเกษตรเบือ้งต้นและผลตอ่การผลิตข้าวโพดเลีย้ง
สัตว์ ท่ีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในระบบของธุรกิจ พบว่าเป็นระบบธุรกิจท่ีมีความสัมพันธ์และเช่ือมโยง
เก่ียวข้องกนัระหว่างผู้ผลิตกบัธุรกิจโรงงานรับซือ้และการแปรรูปเบือ้งต้นกบัโรงงานอุตสาหกรรมอาหารสตัว์ ซึง่
เป็นลกัษณะระบบความสมัพันธ์สอดคล้องพึ่งพาในแบบวัฏจักรหรือวงจรของการผลิต การรับซือ้ การแปรรูป
เบือ้งต้น และการตลาด แบบเชิงพาณิชย์ในแง่ของธุรกิจท่ีได้รับผลประโยชน์ร่วมกนัไมม่ากก็น้อยของการผลิต การ
ซือ้ขายผลผลิตทางการเกษตร ด้วยระบบโครงสร้างท่ีมีความมัน่ใจ ความเช่ือมัน่ และความชัดเจนของทางการ
ตลาด เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีเป็นจุดเช่ือมของการเกิดธุรกิจแลกเปลี่ยนซือ้ขายร่วมกันในแบบอิสระท่ีไม่มีข้อ
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ผูกมดัของระบบการผลิตและการตลาดซือ้ขายของผลผลิตทางเกษตรท่ีชัดเจน รวมถึงในแง่ของทางสงัคมท่ีมี
ความเก่ียวข้องในแบบปฏิสมัพนัธ์ของการด าเนินกิจกรรมธุรกิจร่วมกนั ซึง่ผลในแง่ดีท่ีได้รับทางด้านของเกษตรกร
ผู้ผลิตและธุรกิจโรงงานรับซือ้ผลผลิตและการแปรรูป มีดงันี ้

- ผลในแง่ดีของเกษตรกรผู้ผลิตที่ได้รับคือ 
1. ความมัน่ใจในทางการตลาดท่ีรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตรอย่างชดัเจน 
2. ความเช่ือใจในระบบมาตรฐานการซือ้ขายท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองของ ราคา การชัง่ ตรวจสอบ วดั

คณุภาพของผลผลิต ท่ีมีความชดัเจนของการด าเนินการและมีผลต่อการได้รับค่าตอบแทนในเร่ืองของ
รายได้ท่ีมีลกัษณะได้รับเป็นเงินสดทนัที 

3. การบริการเป็นระบบงานท่ีช่วยเหลือ ลดความยุ่งยากซบัซ้อน สร้างความสะดวกสบายให้กบั
เกษตรกรในเร่ือง การบริการการขนสง่ผลผลิต ท่ีช่วยลดต้นทุนของระยะทางในการขนสง่ท่ีถกูลง 

- ผลในแง่ดีของธุรกจิโรงงานรับซือ้ผลผลิตที่ได้รับคือ 
1. ความมัน่ใจในด้านสถานการณ์การผลิตข้าวโพดเลีย้งสตัว์ท่ีมีมากพอต่อความต้องการและ

สามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างตอ่เน่ือง 
2. ความเช่ือใจท่ีเกษตรกรมีผลผลิตและน ามาขายให้กบัธุรกิจโรงงานรับซือ้โดยตรง 
3. ด้วยระบบการซือ้ขายท่ีมีมาตรฐานย่อมส่งผลต่อการได้รับผลผลิต (ข้าวโพดเลีย้งสตัว์) ท่ีมี

คณุภาพดีและมีราคาในการรับซือ้ท่ีถกูเช่ือมโยงถงึความคุ้มคา่และผลก าไรของรายได้ 
4. ด้านการบริการถือว่าเป็นกลไกของการสร้างความสมัพันธ์ท่ีมากขึน้รวมไปถึงการไ ด้มาใน

เร่ืองของจ านวนปริมาณผลผลิตท่ีรับซือ้ให้มากขึน้ 

 ดงันัน้ความสมัพันธ์เป็นจุดเช่ือมท่ีสอดคล้องสมัพันธ์กันอย่างลงตวัของการด าเนินกิจกรรมท่ี
ได้รับผลประโยชน์อย่างพึงพอใจและรวมถึงการอยู่รอดของทัง้สองฝ่ายท่ีต้องมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน ด้วย
การปฏิบัติในหลกัของความโปร่งใส ยุติธรรม ของโรงงานรับซือ้ผลผลิตท่ีมีต่อเกษตรกรผู้ผลิต  รวมไปถึงความ
เช่ือมโยงของระบบท่ีมีต่อการผลิตของกลุม่เกษตรกรที่มีความมัน่ใจในทางระบบการตลาดธุรกิจโรงงานรับซือ้ใน
ปัจจบุนัมากกวา่ระบบการตลาดแบบเก่า (พ่อค้าคนกลาง) จงึสง่ผลให้เกษตรกรผู้ผลิตนัน้เพ่ิมการเพาะปลกูท่ีมาก
ขึน้ตามก าลงัของเกษตรกร เช่ือมไปถึงการใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ีมากขึน้ของการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ 
(ข้าวโพดเลีย้งสตัว์) 

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะทางวิชาการ 
งานวิจยัท่ีศกึษา เป็นการศกึษาแบบหลากหลายด้าน อาทิเช่น การศกึษาเก่ียวกบัธุรกิจโรงงานรับซือ้และ

การแปรรูปเบือ้งต้น ด้านระบบการตลาด และด้านกลุ่มของเกษตรกรผู้ ผลิต เป็นต้น ซึ่งเป็นการศึกษาท่ี
หลากหลายเพ่ือความชดัเจนของผลงาน และหากมีการศกึษาต่อยอดในประเด็นดงักล่าวหรือประเดน็ท่ีใกล้เคียง 
ควรศกึษาลงลึกถึงในส่วนของประเด็น วงจรของธุรกิจระหว่างธุรกิจการแปรรูปและโรงงานอตุสาหกรรมอาหาร
สตัว์ เพ่ือให้เห็นถงึความชดัเจนท่ีมากขึน้และความแตกตา่งของระบบธุรกิจ 
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2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิและเชิงนโยบาย 
จากการศกึษาในงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัระบบธุรกิจ เพ่ือให้มีการพฒันาธุรกิจด้วยการแปรรูปด้วยกลุ่ม

ของเกษตร ท่ีเป็นทางออกและอาจน ามาใช้ให้เป็นต้นแบบ ส าหรับเกษตรผู้ผลิตด้วยการรวมตวัเป็น “วิสาหกิจ
ชมุชน” โดยมีการจดัหาทนุท่ีสนบัสนนุ โดยท าให้แนวทางของการพฒันาด้วยระบบธุรกิจนี ้เกิดความยัง่ยืนส าหรับ
เกษตรกรผู้ผลิตด้านวตัถดุิบอาหารสตัว์ 

 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
ด้วยความร่วมมือจากบคุคลและหนว่ยงานในหลายสว่น ท่ีมีความเก่ียว การเสียสละเวลา และการให้ข้อมลู

จากการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ ผู้ศกึษาจึงขอขอบคณุ กลุ่มโรงงานรับซือ้ผลผลิตทางการเกษตร เทศบาลต าบลแม่ทะ 
เกษตรอ าเภอ    แม่ทะ กลุ่มเกษตรกร และผู้ ใหญ่บ้าน บ้านจว้าก  ต าบลแม่ทะ อ าเภอแม่ทะ จงัหวดัล าปาง และท่ี
ส าคญัขอขอบพระคณุ อาจารย์ ดร. สิทธิณัฐ ประพุทธนิติสาร อาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจยั/วิทยานิพนธ์ ท่ีคอยให้การ
แนะน าแนวทางของการศกึษา แก้ไข ในสว่นตา่งๆ ของการวิจยัในครัง้นีใ้ห้มีความสมบรูณ์มากย่ิงขึน้ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ  (การ

เพาะเลีย้งกุ้งทะเล) ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบนัคณุวฒุิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลยั
บรูพา มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) สง่เสริมและสนบัสนนุการจดัท ามาตรฐานอาชีพและคุณวฒุิวิชาชีพให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ประกอบการของประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับทัง้ภายในประเทศและระดบัสากล  2) เพื่อสร้างเครือข่าย
การพฒันา และ 3) เพื่อประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรับรู้และยอมรับในทกุภาคสว่น  

กลุม่ประชากรศกึษาประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ผู้ปฏิบตัิงาน และผู้ เช่ียวชาญจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน
ที่เก่ียวข้องกบัการเพาะเลีย้งกุ้งทะเล  โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพเก็บรวบรวมข้อมลูจากเอกสาร การสมัภาษณ์เชิงลกึ
ผู้ปฏิบตัิงานในงานท่ีเก่ียวข้อง การสงัเกตการณ์ การสนทนากลุม่ และการทดสอบปฏิบตัิงาน แล้วจึงด าเนินการวิเคราะห์
หน้าที่งาน เพื่อจดัท าแผนภาพหน้าที่งาน ประกอบด้วย ความมุง่หมายหลกั บทบาทหลกั หน้าที่หลกั และหนว่ยสมรรถนะ 
ซึง่ประกอบด้วย สมรรถนะยอ่ย และเกณฑ์การปฏิบตัิงาน รวมถึงแนวทางการประเมินส าหรับผู้ประเมินสมรรถนะ   

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล)  ซึ่งผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แบ่งออกเป็น 3 คุณวุฒิวิชาชีพ  คือ 1) ผู้ เพาะฟักกุ้ งทะเล ระดบั 2 – 5 จาก 13 
ระดบัคณุวฒุิวิชาชีพ มี 9 หน้าที่หลกั 30 หนว่ยสมรรถนะ 73  หนว่ยสมรรถนะยอ่ย เพื่อใช้ทดสอบตามระดบั  2) ผู้อนบุาล
ลกูกุ้ งทะเล ระดบั 2 – 5 จาก 13 ระดบัคณุวฒุิวิชาชีพ  มี 9 หน้าที่หลกั 27 หนว่ยสมรรถนะ 62 หนว่ยสมรรถนะย่อย และ 
3) ผู้ เลีย้งกุ้ งทะเล ระดบั 1– 5 จาก 13 ระดบัคณุวฒุิวิชาชีพ มี 8 หน้าที่หลกั 32 หนว่ยสมรรถนะ 71 หนว่ยสมรรถนะยอ่ย 
เพื่อทดสอบตามระดบัอยา่งเป็นระบบเช่นกนั  

 
Keywords: Occupational Standard, Professional Qualification, Aquaculture Economics, Marine Shrimp Culture, ASEAN 
Economic Community, Functional Analysis 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ABSTRACT 
The purpose of this research were to developed occupational standard and professional 

qualification of agriculture and economic aquaculture ( marine shrimp culture)  which were 
academically cooperated between Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) 
and Burapha University.  The objectives were 1)  To encourage occupational standard and 
professional qualification in Thailand with acceptance of national and international levels 2) To create 
network for development and 3) To promote the occupational standard and professional qualification 
for recognition of all sectors. 

The population studies were entrepreneurs, employees and experts of government and 
private sectors in marine shrimp culture using the qualitative research. Data was collected using the 
documentary contents, in-depth interviews for employee, observation, focused-group discussion and 
practical test.  Then the functional analysis was proceeded to specify the functional map, key 
purpose, key role, key function, unit of competence consisting of element competence and 
performance criteria including guidance of assessment.  

An occupational standard and professional qualification of agriculture and economic 
aquaculture ( marine shrimp culture)  via approval by professional committee was divided into                      
3 occupations; 1) Hatchery officer with levels 2-5 of 13 professional qualification categories and 9 key 
functions,30 unit of competence, 73 element of competence were orderly tested according to level.    
2)  Nursery officer with levels 2-5 of 13 professional qualification categories and 9 key functions,                   
27 unit of competence, 62 element of competence were included. 3) Grow out officer with levels 1-5 
of 13 professional qualification categories in conjunction with 8 key functions, 32 unit of competence, 
71 element of competence were also systematically verified according to level. 

 
ค าน า 

 วงจรธุรกิจสตัว์น า้ของประเทศไทยในปัจจุบนัยงัไมม่ีกฎเกณฑ์หรือระบบคณุวฒิุวิชาชีพมารองรับวิชาชีพ
การเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจอย่างเป็นระบบ ในขณะท่ีวงจรธุรกิจสตัว์น า้ของประเทศไทยโดยเฉพาะสินค้ากุ้ ง
และผลิตภณัฑ์ (Shrimp & Shrimp Products) เป็นสินค้าเกษตรท่ีมีมูลค่าการส่งออกในล าดบัต้นๆของประเทศ
สร้างรายได้ให้แก่ประเทศทัง้จากในรูปของสินค้ากุ้ งและผลิตภัณฑ์ รวมทัง้ปัจจัยการผลิตท่ีเก่ียวข้อง  ดงันัน้การ
ปรับตัวของภาคธุรกิจสัตว์น า้ของประเทศไทยเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงจ าเป็นต้อง
พฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัให้มากขึน้ อย่างไรก็ดีในภาคธุรกิจสตัว์น า้มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีศกัยภาพ
สูงมากทัง้ในด้านประสบการณ์และความช านาญแต่ยังขาดคุณวุฒิทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเพาะเลีย้ง                
กุ้ งทะเล ซึ่งส่วนมากจะผลิตกุ้ งขาว (Litopenaeusvannamei) และกุ้ งกุลาด า (Penaeusmonodon) นับว่าเป็น
กลุม่ใหญ่ เน่ืองจากมีผลกระทบตอ่รายได้ของประเทศ การด าเนินกิจการอย่างกว้างขวางมีห่วงโซธุ่รกิจขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็กมากมาย เกิดการไหลเวียนทัง้ด้านการเงินและท าให้เกิดการสร้างงานและกระจาย
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แรงงานในหลายมิติ นับว่าเป็นโอกาสดีต่อทรัพยากรบุคคลดังกล่าวท่ีจะสามารถน าไปพัฒนาศักยภาพและ
สมรรถนะของตนเองในกลุ่มอาชีพเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล สร้างเสริมอาชีพให้กับตนเองในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ 
รวมถงึการใช้กรอบคณุวฒิุ ซึง่เช่ือมโยงหลกัการและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวกบัการรับรองคณุวฒิุในการคดักรองแรงงาน
จากบุคลากรจากทุกชาติ โดยในกลุ่มอาชีพนีผู้้ ประกอบการสามารถจ้างงานได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และจะน าไปสูก่ารเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัให้กบัประเทศไทยได้ในท่ีสดุ 

จากความจ าเป็นดงักล่าวจึงท าให้ต้องเตรียมความพร้อมของก าลงัคนท่ีมีคณุภาพและมีความสามารถ
สมรรถนะสูงเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพบุคลากรของประเทศให้สามารถแข่งขนัในตลาดอาชีพ  ซึง่สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลท่ีได้สนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาก าลังคนเข้าสู่ภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงตามการขบเคลื่อนของเศรษฐกิจโลก ส าหรับประเทศไทยหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการพัฒนา
มาตรฐานอาชีพในทกุสาขาคือ สถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ซึง่เป็นสถาบนัท่ีมุง่พฒันาและขบัเคลื่อน
ระบบคณุวฒิุและมาตรฐานอาชีพ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษา
ในการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพท่ีมีคุณภาพเป็นศูนย์กลางข้อมูลระบบคุณวุฒิวิชาชีพและ
มาตรฐานอาชีพท่ีเช่ือถือได้ ให้การรับรองความเช่ียวชาญด้วยความรวดเร็วและโปร่งใสเป็นท่ียอมรับและสามารถ
แข่งขนัได้ในระดบัสากล จึงได้มีการผลกัดนัให้จดัท ามาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ สาขาเพาะเลีย้งสตัว์น า้
เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล) โดยความร่วมมือทางวิชาการร่วมกบัมหาวิทยาลยับูรพา เพ่ือเปิดโอกาสให้กบั
บุคลากรในสายอาชีพท่ีมีความรู้และทักษะแต่ยังขาดคุณวุฒิสามารถเข้าทดสอบเพ่ือรับคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่ง
บุคลากรสายอาชีพจะได้ เพ่ิมศักยภาพและสมรรถนะของตนเองสามารถแข่งขันและเป็นท่ียอมรับของ
ตลาดแรงงานตอ่ไปได้ 

 การศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวิชาชีพ 
สาขาเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล) ให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ประกอบการของ
ประเทศไทยเป็นท่ียอมรับทัง้ภายในประเทศและระดับสากล โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอาเซียน เพ่ือรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558  รวมทัง้สร้างเครือข่ายการจดัท าการพัฒนาและเผยแพร่มาตรฐานอาชีพ
และคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลีย้งสัตว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล) และประชาสัมพันธ์ให้ระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ สาขาเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล) เป็นท่ีรับรู้และ
ยอมรับในทุกภาคส่วน ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถใช้คุณวฒิุวิชาชีพเป็นองค์ประกอบในการคดัเลือกบุคลากร
เพ่ือให้ได้ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตามความต้องการท่ีเหมาะสมกับการจ้างงาน และผู้ปฏิบัติงานจะมี
คุณวุฒิวิชาชีพในการรับรองทักษะความรู้ความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะมีคุณวุฒิทางการศึกษามาก่อน
หรือไม่ก็ตาม โดยจะได้รับคา่ตอบแทนท่ีสมเหตสุมผลและจะมีเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจนในการพฒันาสมรรถนะของ
ตวัเองสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้ในสาขาวิชาชีพ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

 การศึกษาครัง้นีใ้ช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์             
เชิงลึกผู้ปฏิบัติงานในงานท่ีเก่ียวข้อง การสังเกตการณ์ การสนทนากลุ่ม และการทดสอบปฏิบัติงาน รวมทัง้
ด าเนินการวิเคราะห์หน้าท่ีงาน (Functional Analysis) เพ่ือจัดท าแผนภาพหน้าท่ีงาน (Functional Map) 
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ประกอบด้วย ความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หน้าท่ีหลกั (Key Function) และ
หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ประกอบด้วย สมรรถนะย่อย (Element of Competence) เกณฑ์การ
ปฏิบัติ งาน  (Performance Criteria) แนวทางการประเมินส าห รับผู้ ป ระเมินสมรรถนะ (Guidance of 
Assessment) ครอบคลุมบุคลากรผู้ ประกอบอาชีพ สมาคม ชมรม ผู้ ทรงคุณวุฒิและบุคคลในอาชีพของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และสถาบนัการศกึษา รายละเอียดขัน้ตอนการจดัท ามาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุ
วิชาชีพ มีดงันี ้
 
การจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒวิิชาชีพ 

มาตรฐานอาชีพ  (Occupational Standards)  หมายถึง การก าหนดสมรรถนะของบุคคลในการ
ประกอบอาชีพ  ส่วนคุณวุฒิวิชาชีพ  (Professional Qualification) หมายถึง การรับรองความรู้ ความสามารถ 
และทกัษะของบคุคลในการท างานตามมาตรฐานอาชีพ ซึง่การจดัท ามาตรฐานอาชีพครัง้นีใ้ช้เทคนิคการวิเคราะห์
หน้าท่ีงาน (Function Analysis)  ผลลพัธ์ท่ีได้จากกระบวนการคิดวิเคราะห์หน้าท่ีงานคือ แผนภาพหน้าท่ีงาน  
(Function Map) (Figure 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figure 1  Function Analysis Diagram 
Source:   Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization), 2016 
 
ขัน้ตอนการจัดท าแผนภาพหน้าที่งาน  
 การจัดท าแผนภาพหน้าท่ีงาน (Figure 1) เป็นขัน้ตอนท่ีต้องใช้ผู้ ทรงคุณวุฒิและผู้ เช่ียวชาญร่วมคิด
วิเคราะห์ระบบงานเพ่ือก าหนดความมุ่งหมายหลัก (Key Purpose) บทบาทหลัก (Key Role) หน้าท่ีหลัก                    
(Key Function) หน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) ซึ่งประกอบด้วย สมรรถนะย่อย (Element of 
Competence) เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) ขอบเขต Range Statement) หลักฐานการ
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ปฏิบัติงาน (Performance Evidence) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence) และแนวทางการประเมิน
ส าหรับผู้ประเมินสมรรถนะ (Assessment Guidance) เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ประกอบการ บุคลากรในกลุ่ม
อาชีพ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง รับทราบถงึโครงการจดัท ามาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพทาง
สื่อประชาสมัพนัธ์ตา่งๆ  ตอ่ไป โดยมีการด าเนินงานตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. ศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ สาขาเพาะเลีย้งสัตว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้ง              
กุ้งทะเล) ของประเทศไทยและตา่งประเทศ   

2. น าเสนอข้อมลูผลการศกึษามาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพของประเทศไทยและตา่งประเทศ 
3. จดัประชมุคณะท างานในสาขาอาชีพเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล)  
4. จดัประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้ง    

กุ้งทะเล)  
5. จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์น าเสนอผลการจัดท ามาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็นจาก

บคุลากรในสาขาอาชีพเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล) 
6. ประเมินและสรุปผลการประเมินคณุภาพของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมิน 

 
ผลและวิจารณ์ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาจากขัน้ตอนการด าเนินการจดัท ามาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ สาขาเพาะเลีย้งสตัว์
น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล) มีดงัตอ่ไปนี ้

1. การศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณ วุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าเศรษฐกิจ                    
(การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล) ของประเทศไทยและต่างประเทศ  

 คณะผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับมาตรฐานอาชีพท่ีจัดท าในประเทศไทย ทัง้ข้อมูลด้าน
อตุสาหกรรม บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องจากหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานท่ีมีบทบาทส าคญัท่ีเก่ียวข้องกบัอาชีพเพาะเลีย้งสตัว์เศรษฐกิจ (สาขา
การเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล) มีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเพาะเลีย้งสัตว์น า้ ในก ากับ อาทิ                        
1) ส านกัวิจยัและพฒันาประมงชายฝ่ัง 2) สถาบนัวิจยัการเพาะเลีย้งสตัว์น า้ชายฝ่ัง 3) สถาบนัวิจัยสขุภาพสตัว์
น า้ชายฝ่ัง 4) สถาบันวิจยัอาหารสตัว์น า้ชายฝ่ัง 5) สถาบนัวิจยัและพฒันาการเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล 6) ศนูย์ศึกษา
การพฒันาอ่าวคุ้งกระเบนอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 7) ศนูย์พฒันาประมงพืน้ท่ีลุ่มน า้ปากพนงัอนัเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ และ 8) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝ่ัง  ส่วนภาคเอกชน ประกอบด้วย สมาคม ชมรม 
ผู้ ประกอบการ และเกษตรกร มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจการเพาะเลีย้งกุ้ งทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศ สามารถท ารายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล ซึ่งมีทัง้กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ โดยกลุ่ม
เกษตรกรจะท าการรวมกลุ่มกันจัดตัง้เป็นชมรมและสมาคมผู้ เลีย้งกุ้ ง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เพาะเลีย้งกุ้ง ถ่ายทอดความรู้ และช่วยเหลือกนั เช่น สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมกุ้งไทย สมาคม
กุ้งตะวนัออกไทย สมาคมผู้ เลีย้งกุ้ งทะเลไทย สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกกุ้งกลุาด า สมาคมสง่เสริมการเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้และส่งออกไทย สมาคมการประมงนอกน่านน า้ไทย สมาคมธุรกิจทางน า้ไทย สมาคมผู้ประกอบการกุ้ ง
ภาคใต้ สมาคมการค้าและเลีย้งกุ้ งภาคใต้ สมาคมเพาะเลีย้งสตัว์น า้ไทย สมาคมการประมงจงัหวดัตราด เป็นต้น 
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นอกจากนีร้วมถึงบริษัทเอกชนรายใหญ่ เช่น  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จ ากดั (มหาชน) บริษัท ไทยยูเน่ียน
ฟีดมิลล์ จ ากัด บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ ากัด บริษัท โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น จ ากัด เป็นต้น ทัง้นีใ้นปัจจุบัน
ประเทศไทยยงัไมม่ีการจดัท ามาตรฐานวิชาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพด้านการเพาะเลีย้งกุ้งทะเล แตเ่ป็นการเปิดให้มี
การเรียนการสอนในสาขาประมง เพาะเลีย้งสตัว์น า้ และสาขาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตามหลกัสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูงของส านักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ านวน 36 แห่ง                   
ทัว่ประเทศ และระดบัอดุมศกึษา จ านวน 38 แห่ง ทัว่ประเทศ  ส าหรับในตา่งประเทศได้ศกึษาและวิเคราะห์ระบบ
วฒิุการศกึษาและการขอรับใบรับรองส าหรับอาชีพท่ีเก่ียวข้องกบัอตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัว์น า้  กรณีศกึษา
จาก 4 ประเทศ คือ ประเทศสหราชอาณาจกัร (กรณีศึกษาสกอตแลนด์) ประเทศนิวซีแลนด์ ประเทศเกาหลีใต้ 
และประเทศมาเลเซีย ซึ่งในประเทศเกาหลีใต้ยงัไม่พบว่า มีการจดัท ามาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ สาขา
การเพาะเลีย้งสัตว์น า้ พบเพียงแต่สาขาวิศวกร ทัง้นีค้ณะผู้ วิจัยได้ขอเพ่ิมเติมกรณีศึกษาของประเทศสหราช
อาณาจกัร (สกอตแลนด์) ซึง่เป็นประเทศผู้ เร่ิมต้นใช้กรอบแนวคิดแบบ National Qualifications Framework ใน
การบริหารจัดการระบบวุฒิการศึกษา ท าให้มีข้อมูลเชิงลึกของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพท่ีสมบูรณ์
เช่นเดียวกบัประเทศนิวซีแลนด์และประเทศมาเลเซีย ซึง่จะเห็นได้วา่ทัง้ 4 ประเทศใช้กรอบแนวคิดท่ีเหมือนกนั คือ 
กรอบแนวคิดแบบ National Qualifications Framework ในการบริหารจัดการระบบวุฒิการศึกษาทัง้หมด  
เอกสารองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ILO ได้อธิบายเก่ียวกับกรอบแนวคิดดงักล่าวว่า “เป็นเคร่ืองมือในการ
พฒันาและวางแยกประเภทวฒิุการศกึษาตามมาตรฐานบางอย่างเป็นระดับท่ีได้เรียนรู้” โดยกรณีศกึษาจากทัง้                
4 ประเทศใช้กรอบแนวคิดนีเ้ป็นเคร่ืองมือ หรือแนวทางส าหรับการพัฒนาระบบวุฒิการศึกษา  ซึ่งจากรายงาน 
OECD ในปี ค.ศ. 2006 ได้อธิบายไว้ว่าระบบวุฒิการศกึษา “เป็นการรวบรวมกิจกรรมทุกด้านของประเทศนัน้ๆ                  
ท่ีส่งผลหรือก่อให้เกิดการรับรองการเรียนรู้ และยงัรวมไปถึงวิธีการพฒันา การวางระบบสถาบนัท่ีเก่ียวข้อง การ
รับประกนัคณุภาพ การตรวจสอบ การให้ใบรับรอง การรับรองทกัษะ และมาตรการอื่นๆ ท่ีเช่ือมระหวา่งการศกึษา
และการฝึกอบรม เข้ากบัตลาดแรงงานและตอบโจทย์สงัคมอย่างแท้จริง” (OECD, 2006)  นอกจากนีย้งัได้ศกึษา
ตวัอย่างกระบวนการในการทดสอบสมรรถนะของบุคคลเพ่ือการรองรับมาตรฐานอาชีพและคุณวฒิุวิชาชีพของ
ประเทศนิวซีแลนด์ ซึง่ประเทศนิวซีแลนด์สามารถออกใบรับรองระดบัชาติท่ีรองรับมากกวา่ 1,000 สายงานอาชีพ 
โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ ท่ีต้องการใบรับรองจะต้องเข้าลงเรียนกบัสถานการศกึษาใดๆก็ได้ท่ีเป็นท่ียอมรับ เช่น สถาบนั
อาชีวะ (Polytechnics) สถาบันเอกชน หรือโรงเรียนอื่นๆ นอกจากนีป้ระเทศนิวซีแลนด์ยังมีโครงการการเรียนรู้
จากงานจริง ท่ีเรียกว่า Workplace-Based Training Programmes และการฝึกงานอบรม ท่ีสามารถน าไปสู่การ
ได้ใบรับรอง  ระบบการรับรองและโปรแกรมการเรียนของประเทศนิวซีแลนด์มีความยืดหยุ่นมาก ดังนัน้                      
ผู้ ท่ีต้องการใบรับรองก็สามารถลงเรียนแบบเตม็เวลาหรือเรียนบางส่วนเวลา (Part-Time) ก็ได้หรือหากต้องการยงั
สามารถไปเรียนท่ีอื่นได้อีกด้วย หรืออาจท าการอบรมภายในสถานประกอบการท่ีตนท างานอยู่หากต้องให้มี
คณุสมบตัิเก่ียวข้องกบัวฒิุการศกึษาอาชีพนัน้ๆ 

2. น าเสนอข้อมูลผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

 จากผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ สาขาเพาะเลี ย้งสัตว์น า้เศรษฐกิจ                    
(การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล) ของประเทศไทยและตา่งประเทศ คณะผู้ วิจยัได้น าเสนอผลการศกึษาตอ่ผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่น
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เสีย ประกอบด้วย คณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะท างาน ผู้ประกอบการ บุคลากร และผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่ม
อาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง รวมจ านวนทัง้สิน้ 60 คน เพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการ และให้เกิดการมีสว่นร่วมในการก าหนดกรอบการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน รวมทัง้เกิด
การยอมรับจากทกุภาคสว่น  

3. จัดประชุมคณะท างานในสาขาอาชีพเพาะเลีย้งสัตว์น า้เศรษฐกจิ (การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล) 
 คณะผู้ วิจัยได้จัดการประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับคณะท างาน เพ่ือจัดท าแผนภาพหน้าท่ีงาน 

(Functional Map) ประกอบด้วย ความมุง่หมายหลกั (Key Purpose) บทบาทหลกั (Key Role) หน้าท่ีหลกั (Key 
Function) รวมทัง้จดัท าหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) สรุปได้ดงันี ้(Table 1)  

 ความมุ่งหมายหลกั  (Key Purpose) คือ ผลิตและพัฒนาการผลิตกุ้ งทะเลเพ่ือการจ าหน่ายและ
การแปรรูป จ าหน่ายในประเทศและตา่งประเทศ  

จากการพฒันามาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ สาขาเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ  (การ
เพาะเลีย้งกุ้งทะเล)  ซึง่ได้ก าหนดกลุม่อาชีพออกเป็น 3 อาชีพ ได้แก ่
 1. อาชีพผู้ เพาะฟักกุ้งทะเล  (ชัน้ 2, 3, 4 และ 5) 
 2. อาชีพผู้อนบุาลลกูกุ้งทะเล (ชัน้ 2, 3, 4 และ 5)  
 3. อาชีพผู้ เลีย้งกุ้งทะเล  (ชัน้ 1, 2, 3, 4 และ 5) 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย  13 คุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ 1) อาชีพผู้ เพาะฟัก             
กุ้งทะเล  (ระดบัคณุวฒิุวิชาชีพระดบั 2 - 5) 2) อาชีพผู้อนบุาลลกูกุ้งทะเล (ระดบัคณุวฒิุวิชาชีพระดบั 2 - 5)  และ
3) อาชีพผู้ เลีย้งกุ้งทะเล (ระดบัคณุวฒิุวิชาชีพระดบั 1 - 5)   

4. จัดประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพในสาขาอาชีพเพาะเลีย้งสัตว์น ้าเศรษฐกิจ                     
(การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล)  

 เม่ือได้แผนภาพหน้าท่ีงาน (Functional Map) ประกอบด้วย ความมุ่งหมายหลกั (Key Purpose) 
บทบาทหลัก (Key Role) หน้าท่ีหลัก (Key Function) รวมทัง้จัดท าหน่วยสมรรถนะ (Unit of Competence) 
คณะผู้ วิจยัน าเสนอต่อคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคณุวฒิุในสาขาอาชีพเพาะเลีย้ง
สตัว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล) ท่ีได้รับการเห็นชอบจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
จ านวน  12 ท่าน เพ่ือให้ข้อคิดเห็นและเห็นชอบตอ่การด าเนินงาน โดยพิจารณาเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉนัท์  

 

Table 1 Occupation Standard and Professional Qualification in Agricultural and Aquaculture 
Economics (Marine Shrimp Culture) 

Occupation Key Function 
Unit of 

Competence 
Element of 

Competence 
Performance 

Criteria 
Hatchery Officer 9 30 73 188 
Nursery Officer 9 27 62 162 
Growout Office 8 32 71 187 

Total (Unit) 26 89 206 537 
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Source:   Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) & Burapha University, 

2016 

 

5. จัดสัมมนาประชาพิเคราะห์น าเสนอผลการจัดท ามาตรฐานอาชีพและรับฟังความคิดเห็น
จากบุคลากรในสาขาอาชีพเพาะเลีย้งสัตว์น า้เศรษฐกจิ (การเพาะเลีย้งกุ้งทะเล) 

 เมื่อด าเนินการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุมิ วิชาชีพเรียบร้อยแล้ว จึงได้ จัดสัมมนา                  
ประชาพิเคราะห์น าเสนอผลการจัดท ามาตรฐานอาชีพ เพ่ือระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้จาก              
ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องในการจัดท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ ส าขาเพาะเลี ย้งสัตว์น า้เศรษฐกิจ                
(การเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล) และให้ได้ข้อมูลส าหรับการจดัท ามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะเลีย้ง
สัตว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล) ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึน้  โดยเชิญผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพาะ
ผู้ ประกอบการ บุคลากร และผู้ ทรงคุณวุฒิ ในกลุ่มอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน                  
ท่ีเก่ียวข้อง และบคุคลทัว่ไป จ านวนทัง้สิน้ 99 คน 

6. ประเมินและสรุปผลการประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 
 คณะผู้ วิจัยได้ด าเนินการก าหนดวิธีการและสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินตามแนวทางการ

ประเมินในทุกขัน้ตอนของคุณวฒิุวิชาชีพตามมาตรฐานอาชีพท่ีได้ก าหนดไว้  โดยมีวิธีการประเมินและทดสอบ
สมรรถนะหรือการประเมินสมรรถนะ 4  วิธี คือ 1) การสอบข้อเขียน (ปรนัยและอัตนัย) 2) การสอบปากเปล่า             
3)การสังเกตจากการปฏิบัติงาน และ 4) การสัมภาษณ์  เมื่อได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินฯ เสร็จแล้ว  
ด าเนินการตรวจสอบคณุภาพด้านความตรงเชิงเนือ้หา ซึง่ใช้วิธีการพิจารณาสองขัน้ตอน คือ การพิจารณาความ
เหมาะสมและความสอดคล้องของข้อสอบกับสมรรถนะท่ีมุ่งวดัโดยคณะผู้ วิจัยและผู้ประกอบการอาชีพเลีย้ง               
กุ้ งทะเล และการพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อสอบทุกข้อกับสมรรถนะท่ีมุ่งวดัทุกสมรรถนะโดยคณะ                 
ผู้ประเมิน ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญทางด้านการวดัและประเมินผลและด้านการก าหนดสมรรถนะวิชาชีพ 

 ทัง้นีก้ารประเมินความสอดคล้องของข้อค าถามอาชีพผู้ เพาะฟักกุ้ งทะเล ซึ่งให้คณะผู้ประเมินท่ีมี
ความเช่ียวชาญเฉพาะเป็นผู้ พิจารณาข้อค าถามกบัสมรรถนะ โดยผลการประเมินดชันีความสอดคล้อง (Index of 
consistency : IOC) ซึ่งจะพิจารณาว่าแบบทดสอบสามารถวดัได้ตามเนือ้หาท่ีต้องการวดั โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของค าถามในแบบทดสอบกับวัตถุประสงค์ท่ีต้องการเป็นรายข้อของทัง้ 3 อาชีพ  มีผู้ เข้าร่วมการ
ทดลองประเมิน จ านวนทัง้สิน้ 66 คน สามารถสรุปได้ดงันี ้ 

อาชีพผู้เพาะฟักกุ้งทะเล 
ชัน้  2 ผ่านการประเมิน โดยมีคา่ IOC อยู่ในช่วง 0.6-1.0 
ชัน้ 3 ผ่านการประเมิน โดยมีคา่ IOC อยู่ในช่วง 0.6-1.0 
ชัน้ 4 ผ่านการประเมิน โดยมีคา่ IOC เท่ากบั 1.0 
ชัน้ 5 ผ่านการประเมิน โดยมีคา่ IOC เท่ากบั 1.0 
อาชีพผู้อนุบาลลูกกุ้งทะเล 
ชัน้ 2 ผ่านการประเมิน  โดยมีคา่ IOC อยู่ในช่วง 0.6-1.0 
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ชัน้ 3 ผ่านการประเมิน  โดยมีคา่ IOC อยู่ในช่วง 0.6-1.0 
ชัน้ 4 ผ่านการประเมิน  โดยมีคา่ IOC อยู่ในช่วง 0.6-1.0  
ชัน้ 5 ผ่านการประเมิน โดยมีคา่ IOC เท่ากบั 1.0 
อาชีพผู้เลีย้งกุ้งทะเล 
ชัน้ 1 ผ่านการประเมิน  โดยมีคา่ IOC เท่ากบั 1.0 
ชัน้ 2 ผ่านการประเมิน  โดยมีคา่ IOC เท่ากบั 1.0 
ชัน้ 3 ผ่านการประเมิน  โดยมีคา่ อยู่ในช่วง 0.6-1.0 
ชัน้ 4 ผ่านการประเมิน โดยมีคา่ IOC เท่ากบั 1.0 
ชัน้ 5 ผ่านการประเมิน โดยมีคา่ IOC เท่ากบั 1.0 
แบบทดสอบท่ีถือวา่มีความเท่ียงตรงตามเนือ้หาในระดบัดี สามารถน าไปใช้ประเมินและวดัผลได้

ต้องมีคา่ IOC ตัง้แต ่0.5 ขึน้ไป 
 สรุปผลการประเมินและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประเมินดงันี ้

อาชีพผู้อนุบาลลกูกุ้ งทะเล ชัน้ 2 จ านวน 14 คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะจ านวน 12 คน
คิดเป็นร้อยละ 85.7  อาชีพผู้อนุบาลลกูกุ้งทะเล ชัน้ 3 จ านวน 10 คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 30 อาชีพผู้ เลีย้งกุ้ งทะเล ชัน้ 1 จ านวน 10 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะทัง้หมด             
10 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 อาชีพผู้ เลีย้งกุ้ งทะเล ชัน้ 2 จ านวน 15 คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะจ านวน 
10 คน  คิดเป็นร้อยละ 66.7 และอาชีพผู้ เลีย้งกุ้ งทะเล ชัน้ 3 จ านวน 17คน  ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถนะ
จ านวน 7 คน    คิดเป็นร้อยละ 41.2  จากการประเมินสมรรถนะคณะผู้ วิจัยและคณะผู้ ประเมินสังเกตว่า                      
ผู้ทดสอบมีคะแนนน้อยในส่วนข้อสอบอตันยั เน่ืองจากผู้ทดสอบตอบค าถามแบบสัน้ๆ ใกล้เคียงกบัแนวค าตอบ
แต่ไม่ได้ขยายความ จึงท าให้มีจ านวนผู้ทดสอบไมผ่่านเกณฑ์ และหลงัจากการทดสอบคณะกรรมการทดสอบได้
มีการซกัถามเพ่ิมเติม ท าให้ทราบว่าผู้ ทดสอบสามารถจะตอบค าถามได้ชัดเจนด้วยวิธีการสอบปากเปล่าและ
สมัภาษณ์ คณะผู้ วิจัยและคณะประเมินเคร่ืองมือจึงเห็นว่าควรมีการปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินจากข้อเขียน
บรรยายบางข้อเป็นการสอบปากเปลา่หรือสมัภาษณ์เพ่ือให้ได้ทราบสมรรถนะท่ีแท้จริงของผู้ทดสอบตอ่ไป 

ผลศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ สาขาเพาะเลีย้งสัตว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้ง               
กุ้ งทะเล) พบว่า มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ประกอบด้วย  13 คุณวุฒิวิชาชีพ ได้แก่ อาชีพผู้ เพาะฟัก                
กุ้ งทะเล  (ระดบัคุณวฒิุวิชาชีพระดบั 2 - 5) อาชีพผู้อนุบาลลกูกุ้ งทะเล (ระดบัคณุวฒิุวิชาชีพระดบั 2 - 5)  โดย
ระดบั 2 คือผู้ช่วยของหวัหน้างาน ต้องมีทักษะความสามารถในการเพาะฟักหรืออนุบาล ตามค าสัง่ของหัวหน้า
งาน ระดบั 3 คือ หวัหน้างานหรือนกัวิชาการ ต้องมีทกัษะ ความสามารถ และความช านาญในการเพาะฟัก หรือ
อนุบาล และมีหน้าท่ีในการเพาะฟักหรืออนุบาลกุ้ งโดยตรง ระดับ 4 คือ ผู้ จัดการฟาร์ม/ผู้ ช านาญการ ต้องมี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ วางแผน จัดการทัง้ระบบของการเพาะฟักหรืออนุบาลกุ้ ง  ระดับ 5 คือ ผู้ จัดการ
อาวุโส/ผู้ เช่ียวชาญ ต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ วางแผน ก าหนดนโยบาย จัดการทัง้ระบบของการ                 
เพาะฟักหรืออนุบาลกุ้ง พฒันานวตักรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบตัิงาน และสามารถอบรมและฝึกฝนบคุคลอื่นได้ และอาชีพผู้ เลีย้งกุ้งทะเล (ระดบัคณุวฒิุวิชาชีพระดบั 1 - 5)  
โดยระดับ 1 คือ คนงานท่ีมีทักษะพืน้ฐานในการเลีย้งกุ้ ง ปฏิบัติงานตามค าสั่งของหัวหน้างาน ระดับ 2 คือ 
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หัวหน้างาน (คนคุมโซน) ต้องมีทักษะ ความสามารถในการเลีย้งกุ้ ง  ระดับ 3 คือ นักวิชาการ ต้องมีทักษะ 
ความสามารถและความช านาญในการเลีย้งกุ้งโดยตรง สามารถแก้ไขปัญหาตา่งๆ ได้ ระดบั 4 คือ ผู้จดัการฟาร์ม/
ผู้ช านาญการ ต้องมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ วางแผน จดัการทัง้ระบบของการเพาะฟักหรืออนบุาลกุ้ง ระดบั 
5 คือ ผู้ จดัการอาวโุส/ผู้ เช่ียวชาญต้องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ วางแผน ก าหนดนโยบายจดัการทัง้ระบบ
ของการเลีย้งกุ้ ง พัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆได้ สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีในการ
ปฏิบตัิงานและสามารถอบรมและฝึกฝนบุคคลอื่นได้ มาตรฐานอาชีพและคณุวฒิุวิชาชีพ ประกอบด้วย จ านวน 
89 หน่วยสมรรถนะ 206 หน่วยสมรรถนะย่อย 537 เกณฑ์การปฏิบตัิงาน  

 
สรุป 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิ วิชาชีพ สาขาเพาะเลีย้งสัตว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล)                  
ซึง่ผ่านการตรวจรับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ ประกอบด้วย  13 คณุวฒิุวิชาชีพ ได้แก่ ผู้ เพาะฟักกุ้ งทะเล  
(ระดบัคุณวฒิุวิชาชีพระดบั 2 - 5) ผู้ อนุบาลลกูกุ้ งทะเล (ระดบัคุณวุฒิวิชาชีพระดบั 2 - 5)  และผู้ เลีย้งกุ้ งทะเล 
(ระดบัคุณวฒิุวิชาชีพระดบั 1 - 5)  รวมจ านวน 89 หน่วยสมรรถนะ 206 หน่วยสมรรถนะย่อย 537 เกณฑ์การ
ปฏิบตัิงาน  ซึง่จะน าไปด าเนินการจดัท ากรอบคณุวฒิุวิชาชีพในสาขาเพาะเลีย้งสตัว์น า้เศรษฐกิจ (การเพาะเลีย้ง
กุ้งทะเล)  ของสถาบนัคณุวฒิุวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หน้าท่ีงานจากคณะผู้ ทรงคณุวฒิุ 
ผู้ เช่ียวชาญด้านการเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล  ทัง้นี ส้ามารถน าไปด าเนินการตามกระบวนการทดสอบสมรรถนะ                     
เพ่ือขอรับการรับรองคุณวฒิุวิชาชีพจากสถาบันคุณวฒิุวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ต่อไป ซึง่ผู้ประกอบการธุรกิจ
สามารถใช้คณุวฒิุวิชาชีพเป็นองค์ประกอบในการคดัเลือกบุคลากรเพ่ือให้ได้ผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถตรงตาม
ความต้องการท่ีเหมาะสมกับการจ้างงาน และผู้ ปฏิบัติงานจะมีคุณวุฒิวิชาชีพในการรับรองทักษะความรู้
ความสามารถของตนเอง ไม่ว่าจะมีคุณวุฒิทางการศึกษามาก่อนหรือไม่ก็ตาม โดยจะได้รับค่าตอบแทน                       
ท่ีสมเหตสุมผลและจะมีเส้นทางอาชีพท่ีชดัเจนในการพฒันาสมรรถนะของตวัเองสูร่ะดบัท่ีสงูขึน้ในสาขาวิชาชีพ 

 
กิตตกิรรมประกาศ 

ในการศึกษาวิจัยครัง้นีไ้ด้รับค าปรึกษาและค าแนะน าเป็นอย่างดีย่ิงจากคณะผู้บริหาร โดยเฉพาะท่าน
ผู้ อ านวยการวีระชัย  ศรีขจร และบุคลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)                    
ท่ีสนบัสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน ขอขอบคณุส านกับริการวิชาการและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา คณะท างาน และผู้ ร่วมวิจัยทุกท่านท่ีช่วยด าเนินการในภาพรวมของโครงการ  ขอขอบคุณบุคลากรจาก
หน่วยงานทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศกึษา บุคลากรในอาชีพเพาะเลีย้งกุ้ งทะเล  ตลอดจนผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
ทุกภาคส่วนท่ีกรุณาให้ข้อมูลและเข้าร่วมประชุมเพ่ือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการศกึษาใน
ครัง้นี ้
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การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในบ้านแม่กลางหลวง ต าบลบ้านหลวง  
อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

Sustainable Tourism Management at Ban Mae Klang Luang, Ban Luang Sub-district, 
 Chome Thong District, Chiang Mai Province 

 
สุรางค์ พยคัฆา1* 

Surang Payakka1* 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยันีเ้ป็นการศึกษาสถานการณ์การท่องเท่ียวหมู่บ้านแม่กลางหลวงในแง่ของศกัยภาพทางการ
ท่องเท่ียวย่างยัง่ยืน  เพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการท่องเท่ียวปัจจบุนักบัการท่องเท่ียวแบบยัง่ยืนท่ีเน้นการ
สร้างความโดดเดน่และการใสค่ณุคา่ให้แก่ทรัพยากรการท่องเท่ียว โดยใช้การวิจยัแบบผสมผสานเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ ซึง่เก็บข้อมลูจากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์คนในชุมชน นกัท่องเท่ียว และศกึษาข้อมลูจากเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง จากการศึกษาพบว่า การท่องเท่ียวบ้านแม่กลางหลวงมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมีศกัยภาพสามารถ
พัฒนาให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนได้ แต่รูปแบบการท่องเท่ียวปัจจุบันของบ้านแม่กลางหลวงยังไ ม่มีความ
สอดคล้องกับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนท่ีมุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความโดดเด่น การใส่คุณค่าให้แก่ทรัพยากรทางการ
ท่องเท่ียว 3 มิติ ประกอบไปด้วย เร่ืองราว ความแตกต่าง และนัยส าคญั ซึ่งถ้าหากทรัพยากรทางการท่องเท่ียวถูก
น าเสนอผ่านการสื่อสาร การประชาสมัพันธ์ จะท าให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในพืน้ท่ีบ้านแม่กลางหลวงได้ใน
อนาคต 
 

ABSTRACT 
 This study rims of investigate and analyze eco-tourism at Ban Mae Klang Luang in terms 
potential and sustainability. It also focuses on sustainable tourism from the new concept that emphasizes 
on value the unique tourism resources, than on facilities and hospitality.  Qualitative and quantitative 
method information gathered from document and interviews and tourists were applied.  It found that 
although tourism at this village is quite potential, but the existing management was concentrated an 
facility and hospitality.  The real in tourism resources from Pha Dog Sew Water Fall and terracing rice 
farming that has their virtue in 3 dimensional story, difference and significance, has not been manage. 
This study that if 3 dimensional value are presented and publicized, the village will sustainable tourism. 
Keywords: Tourism Resourced, Sustainable Tourism 
*Corresponding author; e-mail address: Kingky.Surang@gmail.com 
1ภาควิชาการใช้ที่ดินและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งยัง่ยืน คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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ค าน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ทัง้ความโดดเด่นทางวัฒนธรรม 
ประเพณี และความสวยงามของธรรมชาติ รวมไปถงึวิถีชีวิตชมุชนท้องถ่ินท่ีมีเอกลกัษณ์ในภมูิภาคตา่ง ๆ ในหลายปีท่ี
ผ่านมาประเทศไทยเร่ิมเปิดตัวและมีการส่งเสริมการท่องเท่ียวอย่างจริงจังตัง้แต่ปี พ.ศ. 2503 จนถึงปัจจุบัน ซึ่ง
ทรัพยากรทางธรรมชาติ วัฒนธรรมได้ถูกน ามาใช้เป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือการพัฒนาท่ีน าไปสู่การเพ่ิมรายได้ของ
ประชากรและรายได้ของประเทศซึง่มีผลต่อฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนโดยกระบวนการการท่องเท่ียวท่ีมีการใช้
ทรัพยากรเป็นฐานและเป็นกลยุทธ์หนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีรัฐบาลให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่าง
จริงจงัและเป็นการพฒันาท่ีประสบความส าเร็จในการท ารายได้มากมาย แต่สถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีเกิดขึน้ สง่ผล
ให้เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวทัง้ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม  รวมไปถึงความขัดแย้ง
ระหว่างผู้ ใช้ประโยชน์ จึงเกิดกระแสตื่นตัวต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) รวมไปถึงแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (Eco-Tourism Development) ได้ถูกน ามาเป็นเคร่ืองมือใน
การพัฒนาและการจัดการรูปแบบการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและ
สงัคมในแหลง่ท่องเท่ียว 
 ส าหรับการพัฒนาการท่องเท่ียวในประเทศไทยส่วนใหญ่จะยึดหลักของการเอาแนวคิดการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์และการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนเป็นแนวทางในการพฒันาโดยเฉพาะพืน้ท่ีทางภาคเหนือซึง่อุดมไปด้วยทรัพยากร
ทางธรรมชาติท่ีอดุมสมบูรณ์ ประเพณี วฒันธรรมท่ีมีความหลากหลายและเป็นเอกลกัษณ์ดงัเช่น หมู่บ้านแม่กลาง
หลวง ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ หมู่ท่ี 17 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม่ นบัว่าเป็นพืน้ท่ีท่ีมีทรัพยากรทางธรรมชาติท่ีมีความอดุมสมบูรณ์ทัง้ยงัมีประเพณีวฒันธรรมท่ีโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหร่ียง พืน้ท่ีอาศัยมีความลาดชันส่วนใหญ่จะเป็นพืน้ท่ีทางการเกษตร 
บริเวณรอบหมู่บ้านเป็นป่าผสมระหวา่งป่าเบญจพรรณและป่าดิบชืน้ สงูกวา่ระดบัน า้ทะเล 1,200 เมตร สภาพอากาศ
มีความหนาวเย็นตลอดทัง้ปี เน่ืองด้วยหมูบ้่านแมก่ลางหลวงมีทรัพยากรทางการท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีหลากหลาย
ได้แก่ น า้ตกผาดอกเสีย้ว ซึง่เป็นทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีบ้านแมก่ลางหลวงมีความสวยงามและมีลกัษณะ
โดดเด่น  ประกอบกับชุมชนหมู่บ้านแม่กลางหลวงมีวัฒนธรรมชนเผ่าท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ ด้วยวิถีชีวิตทาง
การเกษตรท่ีมีการท านาขัน้บันไดท่ีมีความเช่ือมโยงกันกับการใช้ชีวิตประจ าวนัซึ่งถือเป็นเอกลกัษณ์อย่างหนึ่งของ
ชาวปกาเกอญอ ในปัจจุบนัหมู่บ้านแม่กลางหลวงได้รับการสนบัสนนุทางด้านการท่องเท่ียวจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สถาบนัการท่องเท่ียวโดยชุมชน สถาบนัวิจยัและพฒันา
พืน้ท่ีสูง (องค์การมหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานเอกชน บริษัททัวร์ ต่าง ๆ เป็นต้น จากท่ีกล่าวมาผู้ศึกษาวิจัยเห็นว่า
หมู่บ้านแม่กลางหลวงเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความพร้อมในเร่ืองของทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิตวฒันธรรม ท่ีมีความ
เช่ือมโยงกนัและมีหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนช่วยเหลือ และยังมีงานวิจัยหลายงานท่ีได้ท าการศึกษาเก่ียวกบัการ
ท่องเท่ียวของหมู่บ้านแม่กลางหลวง เช่นงานวิจัยโครงการท่องเท่ียวเชิงนิเวศหมู่บ้านแม่กลางหลวงดอยอินทนนท์ 
จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นงานวิจยัท่ีเน้นการจดัรูปแบบทางการท่องเท่ียวของหมู่บ้านโดยเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากร และ
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การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนโดยใช้แนวทางการท่องเท่ียวเชิงนิเวศเป็นหลัก (บุษบา, 2545) และยังมีงาน
ศกึษาวิจยัท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบั การท่องเท่ียวเชิงนิเวศกบัการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ปกาเกอญอ (กะเหร่ียง) บ้านแม่
กลางหลวงและบ้านอ่างกาน้อย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการศกึษาเก่ียวกับผลกระทบ
จากการท่องเท่ียวกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วฒันธรรม และชุมชนของชุมชนปกาเกญญอ (สุวนี, 2544) ซึ่ง
งานวิจยัท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะเน้นหรือให้ความส าคญักบัการศึกษาด้านผลกระทบจากการท่องเท่ียว การจดัรูปแบบ
กิจกรรมทางการท่องเท่ียว การสง่เสริมการตลาด การประชาสมัพนัธ์ การมีสว่นร่วมของหน่วยงานภายนอก และคนใน
ชมุชน การพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการนกัท่องเท่ียวเป็นสว่นใหญ่  
 ผู้ศกึษาวิจยัเห็นวา่จากการศกึษางานวิจยัท่ีผ่านมาเป็นการศกึษาองค์ประกอบรองทางการท่องเท่ียวเป็นสว่น
ใหญ่ โดยท่ีองค์ประกอบหลกัทางการท่องเท่ียวท่ีส าคญัคือทรัพยากรการท่องเท่ียวท่ีมีความโดดเด่นและมีคณุค่า  มี
เอกลักษณ์ของตัวทรัพยากรเอง ผู้ ศึกษาจึงได้ท าการศึกษาเก่ียวกับทรัพยากรทางการท่องเท่ียว สถานการณ์การ
ท่องเท่ียวบ้านแม่กลางหลวง การจัดการการท่องเท่ียวของหมู่บ้านแม่กลางหลวง โดยท่ีเน้นการสร้างคุณค่าให้กับ
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวทัง้ทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมซึง่ถือวา่เป็นองค์ประกอบหลกัของการท่องเท่ียว และ
น าคณุค่าแปลเป็นมูลค่า โดยผ่านระบบการจดัการท่ีชุมชนเป็นผู้ควบคมุและเป็นเจ้าของทรัพยากรนัน้ ซึง่จะน าไปสู่
การจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน โดยมีกรอบการวิจยั ดงันี ้
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Figure 1 Conceptual Framework 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ขอบเขตในการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี  ผู้ วิจัยเลือกพืน้ท่ีชุมชนหมู่บ้านแม่กลางหลวง หมู่ท่ี 17 ต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม ่
 2. ขอบเขตด้านเนือ้หา 
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  2.1 ศกึษาสถานการณ์การท่องเท่ียวปัจจุบนั และศกัยภาพของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวในพืน้ท่ี
บ้านแมก่ลางหลวง 
  2.2 วิเคราะห์ความสอดคล้อง ความเป็นไปได้ระหว่างการท่องเท่ียวรูปแบบปัจจุบนัของหมู่บ้านแม่
กลางหลวงกับการจดัการการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนท่ีเน้นการสร้างความโดดเด่น การใส่คุณค่าให้กบัทรัพยากรการ
ท่องเท่ียว 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 การศกึษาวิจยันีเ้น้นในเร่ืองคณุค่าของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว จงึใช้วิธีการและเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย
ประกอบไปด้วยข้อมลู 2 สว่น 
  1. ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ การทบทวนเอกสาร ผลการศึกษาเก่ียวกับการท่องเท่ียวของหมู่บ้านแม่
กลางหลวง จากแหล่งความรู้ท่ีเก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น จากห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ สถานท่ีราชการท่ีเก่ียวข้อง 
ได้แก่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ศนูย์บริการนกัท่องเท่ียวบ้านแมก่ลางหลวง และอทุยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 
  2. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลท่ีผู้ศึกษาจะท าการศกึษาและเก็บข้อมลูโดยตรงจากประชากรและ
พืน้ท่ีศกึษาท่ีใช้ในการศกึษา โดยวิธีการ ดงันี ้
   2.1 การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ กับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักทุกกลุ่มเพ่ือทราบถึง
สถานการณ์การท่องเท่ียวท่ีผ่านมาจนถงึปัจจบุนั ทราบถงึศกัยภาพของทรัพยากรทางการท่องเท่ียว 
   2.2 การสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ และใช้แบบสอบถาม เป็นการสมัภาษณ์เจาะลกึถงึข้อมลูที่
ต้องการส าหรับตอบค าถามการศึกษาวิจัยโดยเลือกตวัอย่างเจาะจง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประชากรในชุมชนหมู่บ้านแม่
กลางหลวง และกลุม่นกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในหมูบ้่านแมก่ลางหลวง 
   2.3 การสงัเกต ซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ รวมทัง้กิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว
เพ่ือให้ทราบถงึการจดัการการท่องเท่ียวในพืน้ท่ี และประเมินแนวทางการพฒันาการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
 

วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจยัจะใช้สมุดจดบันทึกภาคสนาม เคร่ืองบันทึกเสียง กล้องถ่ายรูปในการเก็บ
รวบรวมข้อมลู และการเก็บข้อมลูเป็นไปในลกัษณะการสมัภาษณ์ ซึง่เนือ้หาท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูแบ่งออกเป็น 2 สว่น 
ดงันี ้
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับสภาพทั่วไปของบ้านแม่กลางหลวง ต าบลบ้านหลวง อ าเภอ
จอมทอง จงัหวดัเชียงใหม ่
  ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ศกัยภาพของทรัพยากรการท่องเท่ียว รูปแบบการจดัการการท่องเท่ียว และ
หน่วยงานท่ีท าการสนบัสนนุรวมถงึผลกระทบจากการท่องเท่ียวบ้านแมก่ลางหลวง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศกึษาในครัง้นี ้จะท าการเลือกกลุม่ตวัอย่างจ านวน 60 ตวัอย่าง โดยแบ่งเป็น 
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  1. คณะกรรมการด าเนินงานการท่องเท่ียวบ้านแมก่ลางหลวง 15 ตวัอย่าง 
  2. ประชาชนในชมุชนบ้านแมก่ลางหลวง 15 ตวัอย่าง 
  3. นกัท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมในบริเวณบ้านแมก่ลางหลวง 15 ตวัอย่าง 
  4. หน่วยงานท่ีให้การสนบัสนบัสนนุการท่องเท่ียวบ้านแมก่ลางหลวง 15 ตวัอย่าง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสรุปใจความส าคญั (Thematic Analysis) เพ่ือตอบ
ค าถามในการวิจยัโดยผู้ วิจยัจะจดบนัทึกภาคสนามจากการสมัภาษณ์และการสงัเกต พร้อมทัง้จดับนัทึกรายละเอียด
จากการเก็บข้อมลู โดยมีกระบวนการดงันี ้
 1. อ่านรายละเอียดจากการเก็บข้อมูล ท่ีได้ด าเนินการสรุปจากบันทึกภาคสนาม การสัมภาษณ์และการ
สงัเกต เพ่ือก าหนดรหสั (Code) ส าหรับการลงรหสั (Coding) ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 2. ทบทวนรหสั (Codes) ท่ีพบและระบคุวามหมายและรายละเอียดของรหสัตา่ง ๆ และอา่นรายละเอียดจาก
การเก็บข้อมลูอีกครัง้เพ่ือการจดัรหสัที่มีความซ า้ซ้อน หรือเพ่ิมเติมรหสัใหม่ 
 3. จัดกลุ่มรหัส (Codes) ทัง้หมดให้อยู่ในกลุ่มท่ีมีความหมายหรือมีรายละเอียดท่ีใกล้ เคียงกัน ใน
กระบวนการนีผู้้ ศึกษาจะอ่านรายละเอียดจากการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมทัง้การท าความเข้าใจกับทฤษฎีท่ีใช้ใน
การศกึษาเพ่ือเป็นกรอบในการวิเคราะห์ 
  

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 
 จากการศกึษาสถานการณ์การท่องเท่ียว ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวและรูปแบบการจัดการการท่องเท่ียว 
บ้านแม่กลางหลวง ต าบลบ้านหลวง จังหวดัเชียงใหม่ จากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสงัเกต จากประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 60 ตวัอย่าง และเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วผู้ วิจัยได้
วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้ 
 

ผลจากการศึกษาสถานการการท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวง 
 จากการศึกษาสถานการณ์การท่องเท่ียวหมู่บ้านแม่กลางหลวงพบว่า หมู่บ้านแม่กลางหลวงเปิดท าการ
ท่องเท่ียวตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 จนถึงปัจจุบนั กิจกรรมการท่องเท่ียวของบ้านแม่กลางหลวงประกอบไปด้วย กิจกรรม
การเดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติน า้ตกผาดอกเสีย้ว และกิจกรรมการสัมผัสวิถีชีวิตการท านาขัน้บันได  ในปี       
พ.ศ. 2557 การท่องเท่ียวบ้านแมก่ลางหลวงได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็นจ านวนมากจงึท าให้ธุรกิจท่องเท่ียว
ภายในชุมชนขยายตวัมากขึน้ เกิดความต้องการผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจมากขึน้ เน่ืองจากการขยายตวัของธุรกิจ
เพ่ือการท่องเท่ียว เช่น มคัคเุทศก์ท้องถ่ิน ผู้ประกอบการร้านค้า และมีการสร้างโฮมสเตย์เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวท่ีเข้า
มาใช้บริการ ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของ ฤทธี (2543) พบว่าการส่งเสริมการท่องเท่ียวท าให้เกิดผลกระทบทัง้ด้าน
การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในพืน้ท่ี เน่ืองจากปริมาณนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางเข้ามามากขึ น้ 
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ส่งผลให้เกิดการเพ่ิมขึน้ของพืน้ท่ีย่านการค้าและบริการแก่นกัท่องเท่ียว และมีการเปลี่ยนแปลงสภาพพืน้ทีจากท่ีอยู่
อาศัยเป็นพืน้ท่ีการค้าและบริการ และสอดคล้องการการศึกษาของ สรรเสริญ  (2543) พบว่าการท่องเท่ียวมี
ผลกระทบต่อสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ รวมไปถึงท าให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีอาจ
เกิดขึน้จากกิจกรรมการท่องเท่ียว ซึง่จากการศกึษาพบว่าพืน้ท่ีชุมชนบ้านแมก่ลางหลวงเกิดการสร้างบ้านพกัรับรองท่ี
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ผู้ประกอบการท่ีเป็นคนในชุมชนเร่ิมให้ความส าคญัด้านการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก การสร้างท่ีพกั การสร้างร้านกาแฟ มากกวา่การให้ความส าคญัต่อทรัพยากรด้านการท่องเท่ียว จากการศกึษา
ข้อมูลการจดบันทึกสถิติจ านวนนกัท่องเท่ียงเท่ียวบ้านแม่กลางหลวง ปี พ.ศ.2557 – ปี พ.ศ. 2559  พบวา่ในปี พ.ศ. 
2557 มีนกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ จ านวน 85,771 คน ในปี พ.ศ. 2558 มีนกัท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ จ านวน 71,302 
คน  ปี พ.ศ. 2559 มีนักท่องเท่ียวท่ีมาใช้บริการ จ านวน 50,822 คน จึงสรุปได้ว่าการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีบ้านแม่กลาง
หลวงปัจจุบนัมีจ านวนนกัท่องเท่ียวมีแนวโน้มท่ีจะลดลง และการท่องเท่ียวบ้านแม่กลางหลวงได้ให้ความส าคญักับ
รายได้หรือผลตอบแทนจากการท่องเท่ียวเป็นส าคญั มีการมุง่เน้นท่ีจะให้บริการนกัท่องเท่ียวในปริมาณมาก ก่อให้เกิด
ผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน และสมาชิกในชุมชนยังขาดองค์ความรู้เร่ืองของการพัฒนาทรัพยากรด้านการ
ท่องเท่ียว การรวมกลุม่และการกระจายผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม  
 

ผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวบ้านแม่กลางหลวง 
 2. จากการศกึษาทรัพยากรทางการท่องเท่ียวของบ้านแม่กลางหลวงนัน้พบว่ามีทรัพยากรทางการท่องเท่ียว
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ก) ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ ได้แก่ น า้ตกผาดอกเสีย้ว ข) ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชนเผ่า ได้แก่ การท านาขัน้บนัได และเป็นทรัพยากรที่มีศกัยภาพท่ีจะสามารถ
น ามาพัฒนาให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยการเพ่ิมคุณค่าให้แก่ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวคือ ทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียวบ้านแม่กลางหลวง มีเร่ืองราวความเป็นมา มีเอกลกัษณ์แสดงถึงความแตกต่างจากแหลง่ท่องเท่ียว
อื่น รวมไปถึงทรัพยากรการท่องเท่ียวมีความเช่ือมโยงผูกพนักบัวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึง่ถือเป็นองค์ประกอบหลกั
ของการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนสามารถน าทรัพยากรทางการท่องเท่ียวบ้านแมก่ลางหลวงมาพฒันาให้เกิดการท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปาริฉัตร และพัชรินทร์ (2556) ท่ีมีการประเมินศักยภาพ
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวชุมชนบ้านโตนปาหนันและชุมชนบ้านทุ่งมะปรังในด้านทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีมี
ศกัยภาพโดดเดน่เป็นเอกลกัษณ์ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีก่อให้เกิดภาพลกัษณ์แหล่งท่องเท่ียวท่ีดี และมีความสอดคล้อง
กบัผลงานวิจยัของ มนสัสินี (2556) ท่ีพบว่าทรัพยากรการท่องเท่ียวเป็นองค์ประกอบส าคญัของการสร้างอตัลกัษณ์
การท่องเท่ียวท่ีสามารถสร้างความโดดเดน่เพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียวได้ 
 

ผลจากการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างการท่องเที่ยวปัจจุบันกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 จากการศึกษาสถานการณ์การท่องเท่ียว ทรัพยากรการท่องเท่ียวเพ่ือวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง
รูปแบบการท่องเท่ียวปัจจุบนักบัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนท่ีเน้นการใสค่ณุค่าให้แก่ทรัพยากรทางการท่องเท่ียว พบว่า
ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวบ้านแม่กลางหลวงมีศกัยภาพท่ีจะพฒันาให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนแต่สถานการณ์
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การท่องเท่ียวบ้านแมก่ลางหลวงท่ีผ่านเป็นการท่องเท่ียวท่ีเน้นการให้บริการด้านสิ่งอ านวยความสะดวก การให้บริการ
ด้านโฮมสเตย์ มากกว่าการให้ความส าคญักับการน าเสนอความโดดเด่น โดยการใส่คณุค่า เร่ืองราว ความแตกต่าง 
การเช่ือมโยงระหวา่งทรัพยากรกบัวิถีชีวิตคนในชุมชนซึง่เป็นจดุขายทางการท่องเท่ียวมากกวา่การเน้นการให้บริการ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ดงันัน้จากการศกึษาจงึพบวา่การท่องเท่ียวของบ้านแม่กลางหลวงจงึยงัไม่มีความ
สอดคล้องกบัการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน  
 

สรุป 
 สรุปประเด็นจากการสมัภาษณ์และมีการอภิปรายผล ผลจากการศึกษาพบว่า การท่องเท่ียวบ้านแม่กลาง
หลวงมีศกัยภาพในแง่ของทรัพยากรทางการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย และมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเท่ียวชมได้
ตลอดทัง้ปี แต่การจดัการด้านการท่องเท่ียวได้ให้ความส าคญัไปท่ีการบริการและสิ่งอ านวยความสะดวกมากกวา่การ
ให้ความส าคญักับตัวทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ซึ่งได้แก่ น า้ตกผาดอกเสีย้ว และวิถีชีวิตการท านาขัน้บันไดของ
ชุมชนบ้านแม่กลางหลวง ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนท่ีเน้นการให้คุณค่าของทรัพยากร
ทางการท่องเท่ียว ดงันัน้การท่องเท่ียวปัจจุบนัของหมูบ้่านแม่กลางหลวงจึงไมม่ีความสอดคล้องกบัการท่องเท่ียวแบบ
ยัง่ยืนท่ีเน้นการสร้างคณุคา่ให้แก่ทรัพยากรทางการท่องเท่ียวซึง่เป็นองค์ประกอบหลกัของการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 คณุค่าทางทรัพยากรทางการท่องเท่ียวบ้านแม่กลางหลวงพบว่าเป็นศกัยภาพใหม่ ท่ียงัไม่ได้ถูกน าเสนอใน
การท่องเท่ียวในรูปแบบปัจจุบันนี ้หากทรัพยากรทางการท่องเท่ียว ถูกน าเสนอผ่านการสื่อสาร การประชาสมัพันธ์
และสง่เสริมให้เป็นท่ีรู้จกั เมื่อมีนกัท่องเท่ียวเข้ามาเย่ียมชม ควรจะมีมคัคเุทศก์ท่ีเป็นผู้ รู้ในชุมชนเป็นผู้อธิบายและสื่อ
ความหมาย จะท าให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืนได้ในอนาคต 
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การศึกษารูปแบบกลุ่มกองเชียร์กีฬาฟุตบอลท้องถิ่น 
The Study of Pattern of Local Football Club Cheering Group 

 
คมกริช บุญเขียว1* 

Khomkrit Bunkhiao1* 

 
บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจยันี ้มีวตัถปุระสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาโครงสร้างกลุ่มกองเชียร์ และรูปแบบการสร้างกลุ่มกองเชียร์กีฬา 
และ2) เพื่อศกึษากลไกทางการสร้างเครือข่ายทางสงัคมของกลุ่มกองเชียร์กีฬา วิธีวิจยัใช้กระบวนการวิจยัแบบผสม ข้อมลูเชิง
ปริมาณได้มาจากการส ารวจลกัษณะกลุ่มกองเชียร์จ านวน 500 คน ข้อมลูเชิงคณุภาพได้จากการสมัภาษณ์ตวัแทนกองเชียร์ 
ผู้ เกี่ยวข้องกับกองเชียร์ของสโมสรจ านวน 10 คน และ การประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มผู้ น ากองเชียร์และตัวแทนกลุ่มกองเชียร์ 
จ านวน 8 คน แล้วน ามาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมลูจากเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ได้ผลการศึกษาดงันี ้ การก่อตัง้กลุ่มกองเชียร์
สโมสรฟุตบอลโอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี เกิดจากกลุ่มพนักงานของบริษัทโอสถสภาในลักษณะขององค์กรนิยม ก่อนท่ีจะ
ขยายตวัไปสู่ชมุชนท้องถิ่นสระบรีุ จงึเกิดเป็นกลุ่มกองเชียร์คนท้องถิ่นสระบรีุ ในลกัษณะของท้องถิ่นนิยม รูปแบบของกลุ่มกอง
เชียร์มีด้วยกนั 7 กลุ่ม ประกอบไปด้วย 1) กลุ่มพนัธุ์แท้ 2) เพื่อน/ญาตินกัฟตุบอล 3)พนกังานบริษัทโอสถสภา 4) ครอบครัว/
คู่รัก 5) วยัรุ่น/แฟชัน่ 6) คนท้องถิ่น และ7) คนทัว่ไป ส่วนกลไกการสร้างเครือข่ายทางสงัคมของกลุ่มกองเชียร์ เกิดจากกิจกรรม
ท่ีมีขึน้ในวันท่ีมีการแข่งขันและไม่มีการแข่งขัน โดยใช้โครงสร้างของกลุ่มกองเชียร์ในการด าเนินกิจกรรม และใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ในการสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่มต่างๆ 

 
ABSTRACT 

The objectives of this research were (1) to study structure and pattern of founding Osotspa Sara buri 
Football Club Cheering group (2)  To study the process of building of Social Networks of  Osotspa Sara buri 
Football Club Cheering group.  The methodologies of this study are Mixed Research Method.  The Quantitative 
data was collected by questionnaires from five hundred samples were Osotspa Sara buri Football Club Cheering 
group and the Qualitative data was collected from interview ten persons were staff members of Osotspa Sara 
buri Football Club , small group discussion eight Cheering Leaders and other related documents. The results of 
the study show that this Osotspa M 150 Sara buri Football Club Cheering came from employees of Osotspa 
company by organizationism and then expanded to Sara buri Local communities to localizationism.  The study 
also found that there are 7 groups of Osotspa Sara buri Football Club Cheering group 1) True Fans 2) Friends / 
Relative of Football Players 3)  Osotspa company Employees 4)  Family/Lovers 5)  Teenagers/Fashion Group 6) 
Local People and 7) General People. Moreover, the social networks of Cheering group was founding by activities 
on competition days and others. The social media was used as a tool for contacting between the groups. 
Keywords: Cheering Group, Social Network 
*Corresponding author; e-mail address: zoroman2_19@hotmail.com 
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บทน า 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ินเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัของประเทศ รัฐบาลทุกยุคสมยัได้
ส่งเสริมกิจกรรมในท้องถ่ิน เช่น กิจกรรมด้านประเพณีวฒันธรรม กิจกรรมด้านศาสนา กิจกรรมพืน้บ้าน และ
กิจกรรมด้านการกีฬา  กิจกรรมด้านกีฬาเป็นหนึ่งในกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้คนมีความรักความสามคัคีกนั ท าให้คน
มีกิจกรรมร่วมกัน ทัง้การแข่งขัน การชม และการเชียร์ โดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลซึ่งในปัจจุบันมีทีมฟุตบอลของ
ท้องถ่ินหลายทีม เช่น สโมสรชลบุรี เอฟซี   สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด  สโมสรเชียงราย ยูไนเต็ด และ สโมสรโอสถ
สภา สระบรีุ (บริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั, 2557) ซึง่แตล่ะสโมสรจะมีกลุม่กองเชียร์เข้าไปชมการแข่งขนัและตาม
ไปเชียร์ในท่ีต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ  การสร้างฐานกองเชียร์ของสโมสรท้องถ่ินได้เร่ิมต้นประมาณ 6-7 ปีท่ีผ่านมา 
ในอดีตกลุ่มกองเชียร์ของสโมสรตา่งๆ จะมีลกัษณะเป็นกลุม่ “องค์กรนิยม” ซึง่สว่นใหญ่เป็นกลุม่พนกังานหรือคน
ในองค์กร ท่ีติดตามเชียร์สโมสรฟุตบอลจากจากช่ือหน่วยงานท่ีตนเองสงักดั แต่เม่ือเกิดการสร้างกลุ่มกองเชียร์ท่ี
เกิดจากกระแส “ท้องถ่ินนิยม” จึงท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานหรือองค์กร มาเป็นการสนบัสนุนทีม
สโมสรในท้องถ่ิน โดยการร่วมมือกบัคนในท้องถ่ินเพ่ือสร้างฐานกองเชียร์ในรูปแบบของ “ท้องถ่ินนิยม”  

สโมสรโอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี เป็นหนึง่ในสโมสรฟตุบอลที่มีกลุม่กองเชียร์ท่ีเหนียวแน่นและเข้มแข็ง 
ในแต่ละนดัของการแข่งขนัจะมีกลุ่มกองเชียร์ท่ีเข้ามาเชียร์ในสนามกว่า 3,000 - 5,000 คน  และยงัมีผู้ ท่ีติดตาม
เชียร์จากสื่อสงัคมออนไลน์เป็นจ านวนมาก (สโมสรฟตุบอลโอสถสภา, 2557) กิจกรรมการเชียร์ฟตุบอลท่ีเกิดขึน้นี ้
สามารถท าให้คนในชุมชนหลากหลายกลุ่มเข้ามาร่วมเชียร์ กิจกรรมนีส้ามารถท าให้คนในชุมชนเข้าร่วมเป็น
ประจ าเกือบทุกสปัดาห์ ต่อเน่ืองยาวนานกวา่ 10 เดือนของฤดกูาลแข่งขนั รูปแบบของกิจกรรมการเชียร์ จะมีการ
จดัตัง้กลุ่มกองเชียร์หลกั เพ่ือเป็นกลุ่มน าในการเชียร์ กลุม่เหล่านีเ้ป็นกลุม่ท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาและส่งเสริม
ให้ขบัเคลื่อนงานชมุชน ทัง้ในแง่ของการส่งเสริมความสามคัคีของชมุชน หรือการแก้ปัญหาความขดัแย้งระหว่าง
กลุม่ตา่งๆ ในชมุชน  

 
วัตถุประสงค์ 

1) ศกึษาโครงสร้างและรูปแบบการสร้างกลุม่กองเชียร์กีฬา และ 2) ศกึษากลไกการสร้างเครือข่ายทาง
สงัคมของกลุม่กองเชียร์กีฬา 

  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

แนวคิดในการศกึษาวิจยัผู้ วิจยัได้ประกอบด้วย แนวคิดการรวมกลุ่มทางสงัคม กิติ  ตยคัคานนท์ (2543) 
กล่าวว่ากลุ่มจะมีวฏัจักร (Life Cycle) ประกอบด้วย ระยะท่ี 1) ระยะพัฒนากลุ่ม ระยะท่ี 2) ระยะการประสบ
ปัญหา ระยะท่ี 3. ระยะการแก้ปัญหา และระยะท่ี 4) ระยะการฟืน้ฟสูภาพและการปฏิรูป ด้านอ าภา  จนัทรากาศ 
(2543) ได้ศกึษาทนุทางสงัคมท่ีมีผลตอ่การสร้างกลุ่มของชุมชน พบว่าชาวบ้านรู้จกัการประยกุต์ใช้สิ่งท่ีได้เรียนรู้
มาในการแก้ปัญหาและจัดการปัญหาต่างๆ มีการรวมกลุ่มภายในหมู่บ้านโดยใช้ทุนทางสงัคมท่ีมีอยู่สร้างความ
เข้มแข็งให้กบัชุมชนได้ ดงันี ้1) ด้านการบริหารการจดัการและการปกครอง 2) ด้านความสมัพนัธ์ด้านวฒันธรรม
ประเพณี ความเช่ือและการสืบทอดวฒันธรรม และ3) ด้านความสมัพันธ์ทางสงัคม ความผูกพันทางสายเลือด
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เครือญาติ ท าให้ความสมัพนัธ์กนัอยู่ในรูปแบบของการปฏิบตัิต่อกนัอย่างเอือ้อาทร ท าให้เกิดความรักใคร่สามคัคี
กนั  

ด้านแนวคิดเครือข่ายสังคม เสรี  พงศ์พิศ (2552) กล่าวว่า เครือข่ายทางสังคม (social network) 
หมายถึงกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มองค์กรซึ่งสมัครใจสัมพันธ์กัน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด าเนินกิจกรรม
บางอย่างร่วมกัน โดยท่ีแต่ละองค์กรยงัคงเป็นอิสระไม่ขึน้ต่อกนั ก่อให้เกิดขบวนการทางสงัคมและประชาสงัคม
ในรูปแบบหลากหลาย และแนวคิดของสมัพันธ์  เตชะอธิก (2537) กล่าวว่า การเกิดขึน้ของเครือข่ายสงัคมมี 2 
รูปแบบ ได้แก่ 1) เครือข่ายท่ีเกิดขึน้โดยการจดัตัง้ซึง่เกิดจากความพร้อม และความสมัพนัธ์ของผู้น าและเครือข่าย 
บางกรณีเกิดจากความพร้อมของผู้ น าและเครือข่าย โดยมีการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชน  และ 2) 
เครือข่ายท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เป็นเครือข่ายท่ีมีสายใยผูกพันของคนด้วยเหตุความเป็นเครือญาติ มีการ
เย่ียมเยือน พดุคยุ มีความเช่ือร่วมกนั มีวฒันธรรมประเพณีเดียวกนั  
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
ขัน้ตอนในการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัในนีผู้้ วิจยัได้ใช้วิธีการด าเนินการวิจยัแบบผสมผสานระหว่างวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
ซึง่ผู้ วิจยัได้เลือกศกึษากลุ่มกองเชียร์สโมสรฟุตบอลโอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี โดยการศึกษาค้นคว้าข้อมลูจาก
เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ใช้แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ และการประชมุกลุม่ย่อย รวมทัง้มีการสงัเกต
แบบมีสว่นร่วมและไมม่ีสว่นร่วม และน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ ข้อมลูสว่นใหญ่เป็นเชิงพรรณนา  
ประชากร 

ประชากร ท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัยในครัง้นีไ้ด้แก่ กลุ่มกองเชียร์ท่ีมาท ากิจกรรมเชียร์สโมสรโอสภา เอ็ม 
150 สระบรีุ ในวนัท่ีมีการแข่งขนั โดยมีการเก็บสถิติข้อมลูและการส ารวจจากสโมสรซึง่มีจ านวนประมาณ 5,000 
คน เป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบักองเชียร์ของสโมสร  ผู้ให้ข้อมลูหลกั ได้แก่ กลุม่ผู้น ากองเชียร์และตวัแทนกลุม่กองเชียร์  
กลุ่มตัวอย่าง  

1) กลุ่มตัวอย่าง ค านวณได้จากการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแบบทราบจ านวนประชากรของ  Taro 
Yamane (ฉัตรสุมน  พฤฒิภิญโญ, 2553) โดยการก าหนดความเช่ือมัน่ท่ี 95% ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณได้
เท่ากับ 370 ตวัอย่าง และเพ่ือป้องกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย่างไม่สมบูรณ์  จึงได้ท าการ
ส ารองแบบสอบถามเพ่ิมอีก 130 ชุด รวมจ านวนทัง้สิน้ 500 ชุด และใช้วิธีเก็บแบบสอบถามจากการสุ่มตวัอย่าง
แบบบังเอิญ  2) ผู้ เก่ียวข้องกบักองเชียร์ของสโมสร โดยการเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีท่ีท า
หน้าท่ีขายบัตรเข้าชมการแข่งขันและขายของท่ีระลึกของสโมสรจ านวน 2 คน เจ้าหน้าท่ีฝ่ายประสานงานของ
สโมสร 1 คน กองเชียร์ในวยัต่างๆ 7 คน รวม 10 คน โดยเป็นผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับสโมสรไม่น้อยกว่า 2 ปี ผู้ วิจัยได้
ด าเนินการสมัภาษณ์ทัง้แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และ 3) ผู้ ให้ข้อมลูหลกัเก่ียวกบักลุ่มกองเชียร์ โดย
การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มแบบลูกโซ่ (Snow Ball) ได้แก่ กลุ่มผู้ น ากองเชียร์และตัวแทนกลุ่มกองเชียร์ 
จ านวน 8 คน ซึง่ผู้ วิจยัด าเนินการสนทนากลุม่ย่อย (Small Group Discussion)  
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
  1) แบบสอบถาม  ผู้ วิจยัได้มาจากการทบทวนวรรณกรรม ประยุกต์และดดัแปลงแบบสอบถามท่านอื่น
ร่วมด้วย ประกอบไปด้วย 3 สว่น ดงันี ้ สว่นท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลาย
ปิดจ านวน 10 ข้อ  ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการติดตามเชียร์ของกลุ่มกองเชียร์ ลักษณะค าถามเป็น
ค าถามปลายปิดจ านวน 6 ข้อ และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นต่อปัจจัยท่ีมีอิทธิผลต่อการ
ติดตามเชียร์ของกลุ่มกองเชียร์ ลักษณะค าถามเป็นค าถามให้เลือกตอบ 5 ระดับ จ านวน 16 ข้อ  2) แบบ
สัมภาษณ์  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ในประเด็นค าถามเก่ียวกับการร่วมเชียร์ การติดตามเชียร์ 
กิจกรรมของกลุ่มกองเชียร์ การร่วมกิจกรรมกบัทางสโมสร ช่องทางการติดตอ่สื่อสาร และวิธีการพฒันากลุ่มกอง
เชียร์ 3) แบบบนัทึกข้อมลู ใช้ในการบนัทึกข้อมลูการจดัประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือสงัเกต จดบนัทกึ และรวบรวมข้อมลู
และ 4) แบบบนัทกึการสงัเกต ใช้บนัทกึเหตกุารณ์และพฤติกรรมของกลุม่กองเชียร์ ร่วมกบัเคร่ืองบนัทึกเสียงและ 
ภาพถ่าย  
สถติทิี่ใช้ในการวิจัย  

ในการวิจยันีผู้้ วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ย คา่สงูสดุ-ต ่าสดุ 
ประกอบกบัการบรรยายพรรณนา และน าเสนอข้อมลูในรูปแบบของตาราง ภาพ และแผนภมูิ 

 
ผลการศึกษาวิจัย 

โครงสร้างกลุ่มกองเชียร์  
โครงสร้างของกลุ่มกองเชียร์สโมสรฟุตบอลโอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี เกิดขึน้จากการรวมตวักันของ

พนกังานบริษัท โอสถสภา จ ากดั ท่ีได้รวมกลุม่เพ่ือเชียร์สโมสรโอสถสภา เอฟซี ในการเข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอล
ลีกภายในประเทศและขยายไปสู่กลุ่มพนักงานคนทั่วไปของบริษัท ต่อมาเมื่อสโมสรได้ย้ายสโมสรไปร่วมกับ
องค์กรท้องถ่ินสระบุรี ส่งผลท าให้เกิดกลุ่มกองเชียร์ท่ีเป็นชาวสระบุรีร่วมเข้ามาเชียร์สโมสรโอสถสภามากขึน้
ตามล าดบั 

รูปแบบกลุ่มกองเชียร์ การศกึษากลุม่กองเชียร์ท าให้สามารถจ าแนกกลุม่กองเชียร์ได้ ดงันี ้  
          1) กลุ่มกองเชียร์ขาประจ า    

กองเชียร์กลุ่มนีจ้ะติดตามเชียร์การแข่งขนัของสโมสรตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้และติดตามเชียร์อย่างต่อเน่ืองเป็น
เวลานานมากกว่า 5 ปี พร้อมให้การสนบัสนุนสโมสรทัง้การให้ก าลงัใจการแข่งขนัและกิจกรรมอื่นนอกเหนือจาก
วนัแข่งขัน กลุ่มนีจ้ะมีการรวมตวักันเป็นกลุ่มใหญ่มีกิจกรรมท่ีร่วมกันอยู่เสมอ และเป็นกลุ่มท่ีมีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมกบันกัฟตุบอล และทางสโมสรเป็นกลุม่แรก ประกอบด้วยกลุม่กองเชียร์กลุม่ย่อย ดงันี ้ 

1.1) กลุ่มกองเชียร์พันธุ์แท้ กลุ่มกองเชียร์กลุ่มนีจ้ะเรียกตวัเองว่ากลุ่ม M -150 Warrior เป็นกลุ่มส าคญั
ส าหรับการเชียร์ โดยจะติดตามเชียร์ทัง้การแข่งขนัในฐานะเจ้าบ้านและการเป็นทีมเยือน  มีการรวมตวัเป็นกลุ่ม
ใหญ่และมีท่ีนัง่เฉพาะในการแข่งขนัในบ้าน กลุ่มนีเ้ป็นกลุม่เดียวท่ีสามารถน าอปุกรณ์เชียร์เข้าไปในสนามแข่งขนั
ได้ กลุม่นีจ้ะมีความสามารถในการเรียกร้องหรือตอ่รองกบัทางสโมสรผ่านตวัแทนผู้น าเชียร์ รวมทัง้มีสิทธิพิเศษใน
การเดินทางไปเชียร์ร่วมกบัสโมสรเม่ือเป็นทีมเยือนก่อนกลุม่อ่ืน 
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1.2) กลุม่กองเชียร์ท่ีเป็นเพ่ือนหรือญาตินกัฟตุบอล กลุม่นีเ้ร่ิมเชียร์สโมสรจากตวันกักีฬามากกว่าการช่ืน
ชอบสโมสร และมีความใกล้ชิดกับนักฟุตบอลท่ีสุด โดยจะได้รับมีบัตรผ่านพิเศษท่ีติดตามนักฟุตบอลเข้าไปใน
สนามแข่งขันหรือในโซนท่ีกองเชียร์กลุ่มอื่นไม่สามารถไปได้ ส าหรับเกมในบ้านจะมีท่ีนั่งพิเศษแยกออกมาจาก
กลุม่อ่ืน ทัง้ยงัได้สิทธิพิเศษส าหรับการร่วมกิจกรรมกบัทางสโมสรและนกักีฬาเหมือนกบักลุม่กองเชียร์พนัธุ์แท้  

  1.3) กลุ่มกองเชียร์พนกังานบริษัทโอสถสภา กลุม่นีเ้ป็นกลุม่กองเชียร์กลุ่มแรกของสโมสรโอสถสภา โดย
เป็นพนกังานของบริษัทโอสถสภา เกิดจากการรวมตวักนัก่อตัง้สโมสรฟตุบอลในนามของบริษัท ระยะเวลาในการ
ติดตามเชียร์บางคนอาจยาวนานมากกวา่ 10 ปี กลุม่นีก้็จะร่วมกิจกรรมกบัทางสโมสรในบางโอกาส 
           2) กลุ่มกองเชียร์กลุ่มใหม่ 
             กลุ่มนีเ้กิดจากการย้ายสนามแข่งขนัของสโมสรโอสถสภา เข้ามาร่วมกบัทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
สระบุรี ท าให้เกิดการเปลี่ยนช่ือสโมสรเป็น สโมสรฟุตบอลโอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี ในปี พ.ศ. 2552 ผลจาก
การย้ายสนามการแข่งขนัมาร่วมกบัจงัหวดัสระบรีุท าให้เกิดกลุม่กองเชียร์กลุม่ใหมข่ึน้ซึง่มีกลุม่ย่อยดงัตอ่ไปนี  ้

  2.1) กลุม่กองเชียร์ครอบครัวหรือคูรั่ก กลุม่นีส้ว่นใหญ่เป็นคนที่มีภมูิล าเนาในจงัหวดัสระบรีุ สว่นใหญ่ผู้ ท่ี
ติดตามเชียร์จะเป็นพ่อบ้านหรือผู้ชายท่ีมีความช่ืนชอบกีฬาฟุตบอล ทัง้ท่ีเชียร์ทีมสโมสรอื่น หรือไม่ได้เชียร์ทีมใด
เลย กลุม่นีจ้ะชมการแข่งขนัเฉพาะการเป็นทีมเจ้าบ้าน โดยมีการน าครอบครัวหรือคนรักมาร่วมเชียร์ด้วย 

  2.2) กลุ่มกองเชียร์วยัรุ่นหรือแฟชั่น เป็นกลุ่มเยาวชนหรือวยัรุ่นของจังหวดั มีอายุประมาณ 15 - 20 ปี 
ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษา มีลกัษณะเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 5-10 คน จะเชียร์เฉพาะนัดท่ีเป็นทีมเจ้าบ้าน
เท่านัน้ เข้าร่วมท ากิจกรรมกับกลุ่มอื่นแต่มีจ านวนน้อยมาก มีการเปลี่ยนแปลงการเชียร์อย่างรวดเร็ว เน่ืองจาก
เป็นกลุม่ท่ีเร่ิมต้นติดตามเชียร์จงึยงัไมไ่ด้มีความช่ืนชอบมากนกั หรือก าลงัตดัสินใจเลือกติดตามทีมท่ีช่ืนชอบ 

  2.3) กลุ่มกองเชียร์คนท้องถ่ิน กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มกองเชียร์ท่ีมีภูมิล าเนาในจงัหวดัสระบุรี ทัง้เป็นคนสระบุรี
โดยก าเนิด หรือย้ายภูมิล าเนามาอยู่ในจังหวดัสระบุรีเป็นเวลานาน กลุ่มนีม้ีความผูกพันกับจังหวดัสระบุรีมาก
ท่ีสดุ ซึง่กลา่วได้วา่เป็นกลุม่ท้องถ่ินนิยม มีอายตุัง้แตว่ยัท างานไปจนถงึวยัเกษียณ ลกัษณะการมาเชียร์จะมาเป็น
ครอบครัวขนาดเล็ก เช่น สามีภรรยา พ่อลกู หรือเป็นกลุ่มญาติมิตร ประมาณ 2-5 คน กลุ่มนีบ้างคนไม่ได้สนใจ
กีฬาฟตุบอลตัง้แตแ่รก แตก่ารที่สโมสรฟตุบอลโอสถสภา เอม็ 150 สระบรีุ เป็นสโมสรท้องถ่ินตวัแทนของจงัหวดัท่ี
เข้าร่วมการแข่งขนัระดบัประเทศ จึงท าให้เข้ามาร่วมติดตามเชียร์ กลุ่มนีร่้วมท ากิจกรรมกบักองเชียร์กลุ่มอื่นหรือ
กบัทางสโมสรบ้างแตไ่มบ่่อยครัง้ 

  2.4) กลุ่มกองเชียร์คนทัว่ไป กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มกองเชียร์ท่ีมีอยู่จ านวนน้อย เป็นคนทัว่ไปท่ีไม่ได้สนใจเชียร์
สโมสรฟุตบอล แต่เป็นกองเชียร์ท่ีสนใจกีฬาฟุตบอล ส่วนใหญ่จะเป็นคนตา่งจงัหวดัท่ีมาท างานในจงัหวดัสระบุรี 
เม่ือมีเวลาว่างก็จะเข้ามาชมการแข่งขนัฟุตบอลในเฉพาะนดัท่ีเป็นเจ้าบ้าน กลุ่มนีจ้ะไม่ได้เข้าร่วมท ากิจกรรมใด
กบักลุม่อ่ืนหรือทางสโมสร และเมื่อย้ายท่ีท างานหรือย้ายภมูิล าเนาก็จะเลิกติดตามเชียร์สโมสรแห่งนีไ้ปด้วย 
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กลไกทางการสร้างเครือข่ายทางสังคมของกลุ่มกองเชียร์  
การสร้างเครือข่ายทางสงัคมของกลุม่กองเชียร์สโมสรฟตุบอลโอสถสภา เอม็ 150 สระบรีุ มีการสร้างโดย

อาศยักิจกรรม 2 รูปแบบคือ กิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัแข่งขนั และกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัท่ีไม่มีการแข่งขนั ซึง่มีการ
แสดงออกในรูปแบบพฤติกรรมและความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องกบัสิ่งตา่งๆ ปรากฏในรูปแบบของกิจกรรมดงันี ้ 
           1) เครือข่ายทางสังคมที่เกดิขึน้ในวันแข่งขัน 

 1.1) เครือข่ายทางสงัคมระหว่างกลุ่มกองเชียร์และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับกองเชียร์ เกิดขึน้จากกิจกรรม
ก่อนการแข่งขันเร่ิมประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยกลุ่มกองเชียร์จะมีการซือ้ตั๋วและของท่ีระลึกของสโมสร รวมถึง
รูปแบบชุดแข่งขันในฤดูกาลใหม่ โดยการถามเจ้าหน้าท่ีจ าหน่ายตัว๋ของสโมสร และจากเอกสารโบว์ชวัร์ส าหรับ
การแข่งขัน ซึ่งจะมีสื่อสังคมออนไลน์ เช่น คิวอาร์โค้ด (QR-Code) ส าหรับโปรแกรมไลน์ (Line) เว็บไซต์
(Website) เฟสบุ๊ ค (Facebook) ยูทูป (Youtube) และอินสตราแกรม (Instragram) ของสโมสรเป็นช่องทางใน
การหาข้อมลูและติดตอ่กบักองเชียร์คนอื่น 

1.2) เครือข่ายทางสังคมระหว่างกลุ่มกองเชียร์กับสโมสร เกิดจากกิจกรรมระหว่างการแข่งขัน ซึ่ง
นอกจากการแข่งขนัฟุตบอลในสนามแล้วกิจกรรมท่ีทุกสนามจะต้องปฏิบตัิทุกครัง้ก่อนการแข่งขนัฟุตบอลลีกใน
ประเทศไทย คือ การร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เป็นกิจกรรมท่ีทุกคนในสนามจะแสดงความจงรักภกัดีต่อ
สถาบนัพระมหากษัตริย์ นอกจากนีใ้นช่วงวนัส าคญั เช่น วนัเฉลิมพระชนมพรรษาทางสโมสรจะร่วมกบักลุ่มกอง
เชียร์ในสนามจุดเทียนชยัถวายพระพร ในช่วงพกัคร่ึงเวลา เป็นกิจกรรมส าคญัท่ีมีผลด้านการสร้างความสามคัคี 
นอกเหนือจากการแข่งขนั 

1.3) เครือข่ายระหว่างกลุ่มกองเชียร์ เป็นท่ีกิจกรรมท่ีเกิดหลงัจากสิน้สุดการแข่งขนั จะมีกลุ่มกองเชียร์
โดยเฉพาะกลุ่มผู้น าเชียร์และตวัแทนของแฟนพนัธุ์แท้จะร่วมกนัสงัสรรค์ หรือร่วมรับประทานอาหาร เพ่ือเป็นการ
พูดปะพูดคุยเก่ียวกับเกมการแข่งขัน หรือกิจกรรมท่ีจะร่วมกันด าเนินการในการแข่งขันครัง้ต่อไป กิจกรรมการ
เดินทางไปชมการแข่งขันในฐานะทีมเยือน รวมทัง้กิจกรรมสานสัมพันธ์ประจ าปีของกองเชียร์กับสโมสร เพ่ือ
วางแผนงานและแบ่งงาน รวมทัง้การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค (Facebook) ไลน์ (Line) 
และเวบ็ไซต์สโมสร เพ่ือประชาสมัพนัธ์ให้กบักลุม่กองเชียร์กลุม่อ่ืนในการร่วมกิจกรรมตอ่ไป  

กองเชียร์ขาประจ า 

แฟน 

พนัธุ์แท้ 

เพื่อน/
ญาตินกั
ฟตุบอล 

พนกังาน
บริษัท

โอสถสภา 

กองเชียร์กลุม่ใหม ่

ครอบครัว
/คูรั่ก 

วยัรุ่น/
แฟชัน่ 

คน
ท้องถ่ิน 

คนทัว่ไป 

กองเชียร์สโมสรฟตุบอล 
โอสถสภา เอ็ม 150 สระบรีุ 

แผนภมิู 1 รูปแบบกลุม่กองเชียร์สโมสรโอสถสภา เอ็ม 150 สระบรีุ 
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           2) เครือข่ายทางสังคมที่สร้างจากกจิกรรมที่เกิดขึน้ในวันที่ไม่มีการแข่งขัน 
นอกจากกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ในวนัท่ีมีการแข่งขนัแล้ว กลุม่กองเชียร์ยงัมีกิจกรรมท่ีสร้างเครือข่ายทางสงัคม 

รวมทัง้ในการติดต่อสื่อสารและร่วมท ากิจกรรม ทัง้ท่ีเป็นกิจกรรมท่ีกลุม่กองเชียร์จดัขึน้เอง และกิจกรรมท่ีร่วมมือ
จากสโมสร หน่วยงานตา่งในท้องถ่ิน ดงันี ้

2.1) กิจกรรมนกัฟุตบอลพบแฟนคลบั เป็นกิจกรรมประจ าปีท่ีจัดขึน้โดยกลุ่มกองเชียร์พันธ์แท้ ร่วมกับ
สโมสร และนกัฟุตบอล จะจดัปีละ 1 ครัง้ ในช่วงปิดฤดกูาลแข่งขนั เป็นการพบปะสงัสรรค์ระหว่างกลุ่มกองเชียร์ 
นกัฟตุบอล ญาติของนกัฟตุบอล รวมทัง้เจ้าหน้าท่ีจากสโมสร อาจจะจดัขึน้ทัง้ในสนามแข่งขนั และนอกสถานท่ี 

2.2) กิจกรรมคลินิกฟุตบอลส าหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสระบุรี  เป็นกิจกรรมท่ีสโมสรให้กีฬา
ฟตุบอลและเจ้าหน้าท่ีเปิดคลินิก สอนฟตุบอลให้กบัเยาวชนท่ีสนใจร่วมเรียนรู้ การเล่นฟตุบอลแบบมืออาชีพ โดย
กลุ่มกองเชียร์จะน าบุตรหลานหรือเด็กในชุมชน เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นการสร้างความรู้จกักนั ทัง้เป็นช่องทางให้
กลุม่กองเชียร์ได้พบปะกนั 

2.3) กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลกระชบัมิตรระหว่างกองเชียร์ของสโมสรและทีมอื่น เป็นกิจกรรมสาน
สมัพนัธ์ให้กบักลุม่กองเชียร์ของสโมสรกบักลุม่กองเชียร์ของสโมสรอื่น นอกจากจะมีการแลกของท่ีระลกึในสนาม
ในวนัแข่งขันแล้ว กลุ่มกองเชียร์ยังมีการนดักนัแข่งขนัฟุตบอลกระชบัมิตร โดยมกัจะแข่งขันในวนัหยุดเสาร์และ
อาทิตย์ เพ่ือท าความรู้จักกันรวมทัง้ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มกองเชียร์และตัวบุคคล ซึ่งจะมีการ
ติดตอ่สื่อสารกนั เม่ือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึง่ต้องไปเป็นทีมเยือน รวมทัง้การเดินทางไปท าธุระสว่นตวัอื่นด้วย 

2.4) กิจกรรมวนัมอบอปุกรณ์กีฬาส าหรับเดก็และเยาวชน เป็นกิจกรรมส าหรับเดก็และเยาวชนในจงัหวดั
สระบุรี เป็นความร่วมมือจากสโมสรฟุตบอลโอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี บริษัทโอสถสภา และกลุ่มกองเชียร์ท า
เป็นประจ าทกุปีอาจมีทัง้การบริจาคร่วมกบักลุม่กองเชียร์สโมสรอื่น 

2.5) กิจกรรมอื่นๆ เช่นปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์อทุกภัยใหญ่ ในหลายพืน้ท่ีของจังหวดั
สระบุรี กลุ่มกองเชียร์และสโมสรโอสถสภา เอ็ม 150 สระบุรี จึงเป็นสื่อกลางในการรับของบริจาคและสนบัสนุน
สิ่งของส าหรับผู้ประสบภยัน า้ท่วม โดยนกักีฬาและกองเชียร์ได้ไปให้ก าลงัใจครอบครัวของผู้ ท่ีประสบอทุกภยั  

 
สรุปผลการศึกษา 

  จากการศึกษาโครงสร้างและรูปแบบของกลุ่มกองเชียร์ของสโมสร พบว่า  รูปแบบของกลุ่มกองเชียร์
แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กองเชียร์ขาประจ า ประกอบด้วยกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มกองเชียร์พนัธุ์แท้ กลุ่ม
เพ่ือนหรือญาติของ  นกัฟุตบอล และกลุ่มกองเชียร์พนกังานบริษัทโอสถสภา 2) กลุ่มกองเชียร์กลุ่มใหม่ ประกอบ
ไปด้วยกลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มกองเชียร์ครอบครัวหรือคู่รัก  กลุ่มกองเชียร์วยัรุ่นหรือแฟชั่น กลุ่มกองเชียร์ท้องถ่ิน 
และกลุ่มกองเชียร์คนทัว่ไป ซึง่แต่ละกลุม่จะมีพฤติกรรมการเชียร์ท่ีแตกตา่งกนัไป ขึน้อยู่กบัปัจจยัสว่นบคุคลของ
แตล่ะกลุม่ แตก่ลุม่กองเชียร์เหลา่นีส้ามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็นกลุ่มอ่ืนได้ขึน้อยู่กบัระยะเวลาในการติดตามเชียร์ 
ความผกูพนักบัทางสโมสร และการเข้าร่วมกิจกรรมเชียร์กบักลุม่อ่ืน 

การสร้างเครือข่ายทางสงัคมของกลุม่กองเชียร์ไม่ได้เกิดขึน้เพียงเฉพาะวนัท่ีแข่งขนัเท่านัน้ กลุม่กองเชียร์
ได้สร้างเครือข่ายทางสงัคมผ่านการท ากิจกรรมตา่งๆ ร่วมกนั อาทิ กิจกรรมการเชียร์การแข่งขนัฟุตบอล กิจกรรม
การพบปะสงัสรรค์หลงัจากสิน้สดุการแข่งขนั กิจกรรมการประชมุงานในวนัท่ีไมม่ีการแข่งขนั กิจกรรมการแข่งขนั
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ฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างกลุ่มกองเชียร์ กิจกรรมประจ าปีกับนักกีฬา กิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพ่ือสงัคม 
กิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้ท าให้เกิดเครือข่ายทางสังคมท่ีแน่นแฟ้นขึน้  ระหว่างสโมสร กลุ่มกองเชียร์ และชุมชน
ท้องถ่ิน ซึ่งมีคนท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์นีห้ลากหลายกลุ่ม  ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ีมีความพร้อมทัง้ด้าน
ทรัพยากร รวมทัง้สถานะภาพทางสังคม ท่ีสามารถขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มกองเชียร์กลุ่มอื่นหรือ สามารถ
ประสานความร่วมมือจากหน่วยงาน องค์กรทัง้ภาครัฐและเอกชนในท้องถ่ินให้ร่วมพฒันาชมุชนได้   

   
อภปิรายผล 

  การสร้างกลุ่มกองเชียร์ของสโมสรท้องถ่ินเกิดขึน้จากกิจกรรมการเชียร์ฟุตบอลของคนสระบุรี เกิดจาก
ความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกนั มีความตระหนกัในการเป็นเจ้าของทีมในฐานะชาวสระบุรี นอกจากนีก้ารท่ีมีผู้น า
เชียร์ เป็นผู้น าในการท ากิจกรรมเชียร์ ส่งผลท าให้กิจกรรมต่างๆของกลุม่กองเชียร์ขบัเคลื่อนไป จนสามารถดงึคน
อื่น หรือกลุม่อ่ืนเข้ามาร่วมในการท ากิจกรรมได้มากขึน้ สอดคล้องกบัการศกึษาของพรพนิดา มจุลินทโมลี (2548) 
ท่ีพบว่าโครงสร้างท่ีท าให้มีชุมชนความเข้มแข็งมีองค์ประกอบด้านการมีความรู้สึกว่าเป็นชุมชนเดียวกัน มีการ
ช่วยเหลือเกือ้กูลกนั รู้สกึเป็นคนในชุมชนเดียวกนั ซึง่เป็นพลงัในการตอ่สู้กับปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดขึน้และการมีผู้น า
ในการท ากิจกรรม มีผลให้การขบัเคลื่อนกิจกรรมเหลา่นีใ้ห้ส าเร็จลลุว่งไปได้ สอดคล้องกบัการศกึษาของเอกสิทธ์ิ 
สมนวล (2554) ท่ีพบว่าปัจจยัท่ีเสริมโครงสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คือ ปัจจยัภายใน ได้แก่ผู้น าชุมชนท่ีมีลกัษณะ
ของผู้น าท่ีดี ความสามคัคีในชุมชนซึง่มาจากความสมัพนัธ์แบบเครือญาติ วฒันธรรมและภมูิปัญญาท้องถ่ินจาก
ความเช่ือท่ียดึถือปฏิบตัิร่วมกนั และปัจจยัภายนอกได้แก่ การสนบัสนุนจากภาครัฐ โดยเฉพาะการสนบัสนนุจาก
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  

กลไกการสร้างเครือข่ายทางสงัคม ของกลุม่กองเชียร์สโมสรฟุตบอลโอสถสภา เอม็ 150 สระบุรี เกิดจาก 
การจดัตัง้กลุม่กองเชียร์ขึน้อย่างเป็นทางการ และมีกลุม่ผู้น าเชียร์เพ่ือท าหน้าท่ีเป็นตวักลางในการด าเนินกิจกรรม
การเชียร์ ในวนัแข่งขันและกิจกรรมอื่นท่ีไม่มีการแข่งขัน โดยใช้กิจกรรมเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายทาง
สงัคมของกลุ่มกองเชียร์ มีเครือข่ายโซเชียลมีเดีย เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อสื่อสารระหวา่งกนั เป็นการเช่ือมโยง
กลุ่มกองเชียร์ให้เข้ามารวมกนัเป็นกองเชียร์ของสโมสร สอดคล้องกบัการศกึษาของผไท วงศ์อนุตรโรจน์ (2544) 
พบว่าการเกิดขึน้ของกลุ่มในชุมชนต้องอาศัยฐานความสมัพันธ์เดิมท่ีมีอยู่ คุณภาพของเครือข่ายจึงไม่ใช่เพียง
ความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างแกนน าหรือตัวกลางกับหน่วยงานนัน้ แต่รวมถึงฐานความสัมพันธ์หรือเครือข่าย
ความสมัพนัธ์เดิมท่ีด ารงอยู่ในชมุชนด้วย สอดคล้องกบัการศกึษาของมนตรี นุ่มนาม (2555) พบว่าเครือข่ายทาง
สังคมจะต้องเกิดจากความร่วมมือของจากภาครัฐ ภาคประชาสังคมและต้องมีการจัดระบบบริหารจัดการ
เครือข่าย ประกอบไปด้วยคน หน่วยงาน หรือองค์การต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย ใช้การบริหารจดัการเครือข่าย
เป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีท าให้เครือข่ายด าเนินการอย่างราบร่ืน  

 
ข้อเสนอแนะในการท างานครัง้ต่อไป 

 ศกึษาความร่วมมือ ระหว่างกลุ่มกองเชียร์กบัทางสโมสร และหน่วยงานท้องถ่ิน เพ่ือน าไปใช้ในการวาง
นโยบายในการพฒันาแผนการด าเนินงานพฒันาความร่วมมือของสโมสรและ ศกึษาปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ ท่ี
เกิดขึน้กบัการก่อตัง้กลุม่กองเชียร์สโมสร เพ่ือน าไปพฒันากลุม่กองเชียร์เดิมให้เข้มแข็งและพฒันากลุม่ใหม่ 

381



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุกลุม่กองเชียร์และสโมสรโอสถสภา เอม็ 150 สระบรีุ และส านกังบประมาณแผ่นดินท่ีสนบัสนนุ
ทนุวิจยั 

 
เอกสารอ้างอิง 

กิต ิตยคัคานนท์. 2543. เทคนิคการสร้างภาวะผู้นา. เปลวอกัษร, กรุงเทพฯ. 
ฉตัรสมุน  พฤฒิภิญโญ. 2553. หลักการวิจัยทางสังคม. เจริญดีมัน่คงการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 
บริษัท ไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั. 2557. ข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วยการจัดการแข่งขันการฟุตบอลลีก  
           อาชีพของ ประเทศไทย พ.ศ. 2557. บริษัทไทยพรีเมียร์ลีก จ ากดั, กรุงเทพฯ. 
ผไท วงศ์อนตุรโรจน์. 2544. กระบวนการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางสังคม: กรณีศึกษา บ้านหนองขาว 

           อ าเภอท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
วางแผน 
              เพ่ือพฒันาชนบท, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล.  
พรพนิดา มจุลินทโมลี. 2548. กระบวนการจัดการปัญหากับความเข้มแขง็ของชุมชน. วิทยานิพนธ์                           
              ศกึษาศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาการศกึษานอกระบบ, บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่  
มนตรี นุ่มนาม. 2555. เครือข่ายความร่วมมือในการบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรม. วิทยานิพนธ์                               
              ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, วิทยาลยับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัศรีปทมุ. 
สมพนัธ์  เตชะอธิก. 2537. ศักยภาพและเครือข่ายผู้น าชาวบ้าน. สถาบนัวิจยัและพฒันา, 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น. 
สโมสรฟตุบอลโอสถสภา. 2557. ประวัตสิโมสรโอสถสภา. เอกสารออนไลน์. ท่ีมา : www.osotspa.com.     
             เม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2558. 
เสรี  พงศ์พิศ. 2552. แนวคดิแนวปฏบิัต ิยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น. ส านกัพิมพ์พลงัปัญญา, กรุงเทพฯ. 
เอกสิทธ์ิ สมนวล. 2554. การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชุมชนป่าขาม ต าบลเวียงใต้ อ าเภอปาย          
           จังหวัดแม่ฮ่องสอน. การค้นคว้าแบบอิสระ รัฐศาสตร์มหาบณัฑิต (การเมืองและการปกครอง), 
              บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
อ าภา  จนัทรากาศ. 2543. ทุนทางสังคมสังคมที่มีผลต่อความเขม็แขง็ของชุมชน. วิทยานิพนธ์                            
              ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต (การพฒันาสงัคม), บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 
 

382



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
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Tippatai Srinuankhaw1* and Kasetchai Laeheem1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ซึง่เป็นการวิจยัเชิงส ารวจท่ีใช้แบบแผนการวิจยัประเภทการประเมิน
ความต้องการจ าเป็น โดยใช้แบบสอบถามการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 42 คน ผลการวิจัย
พบว่า บุคลากรอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีความต้องการจ าเป็นในการพฒันาศกัยภาพ
ในด้านต่าง ๆ เป็นอนัดบัแรก คือ 1) ด้านความรู้ มีความต้องการในการพัฒนาศกัยภาพความรู้การบริหารงาน
บคุคล 2) ด้านทกัษะมีความต้องการพฒันาศกัยภาพในด้านทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการปฏิบตัิงาน และ 3) 
ด้านทัศนคติ มีความต้องการในการพัฒนาทัศนคติด้านการพัฒนาการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความ
คาดหมาย บุคลากรอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ได้เลือกให้ความส าคญัต่อวิธีการพฒันา
แบบรายบุคคลเลือกให้ความส าคญักบัวิธีการฝึกอบรมในงาน และแบบรายกลุ่มเลือกให้ความส าคญักบัวิธีการ
การสง่ไปดงูานท่ีหน่วยงานภายนอก 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this study were to assess needs for development of staff personnel of 
Prince of Songkla University Science Park. This survey study employed a needs assessment research 
design, and the equivalent forms method was used to collect data from 42 subject.  The result of 
study revealed the following 1 )  Staff of Prince of Songkla University Science Park’  needs for 
development knowledge about techniques for personal administration 2 ) Staff of Prince of Songkla 
University Science Park’ needs for development skills in using English about their work, and 3) Staff of 
Prince of Songkla University Science Park’  needs for development attitudes especially a creativity 
during their work, can help them boost services up beyond an expectation.   The personal 
competency development method of the staff pays more attention to training on the job. However, the 
group competency development method focuses on paying a visit other organizations. 
Keywords: Needs Assessment, Human Resource Development 
*Corresponding author; e-mail address:  tippatai.s@gmail.com 
1ภาควิชาสารัตถศกึษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 90110 
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ค าน า  
 

 ทรัพยากรมนษุย์มีความส าคญัและจ าเป็นต้องได้รับการพฒันาอย่างต่อเน่ือง และเร่งดว่น ทัง้นีเ้พราะ
การที่องค์กรหนึง่ๆ จะบรรลเุปา้มาย การด าเนินงานได้นัน้จะต้องอาศยัความร่วมมือ ร่วมใจของบคุลากรภายใน
องค์กร ซึง่ทรัพยากรมนษุย์เป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุตอ่การพฒันาองค์กร และตอ่ความส าเร็จขององค์กร นัน้คือ
หากองค์กรตา่งๆ มีทรัพยากรด้านอื่นๆท่ีเหมือนกนั แตถ้่าผู้บริหารและผู้ปฏิบตัิงานมีศกัยภาพแลประสทิธิภาพ
ตา่งกนัแล้ว นัน้ย่อมสง่ผลตอ่การด าเนินงานท่ีแตกตา่งกนั ถงึแม้องค์กรจะมีทนุ มีเงิน มีเคร่ืองจกัรและเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยัแล้ว แตถ้่าขาดคนท่ีมีศกัยภาพและประสิทธิภาพท่ีเหมาะสมแล้ว องค์กรก็ไมส่ามารถท่ีจะพฒันาหรือ
ท างานได้บรรลตุามเป้าหมายขององค์กรได้เลย ดงัค ากลา่วของ อาภรณ์ ภู่วิทยพนัธ์ (2548) ท่ีวา่ “ทรัพยากร
มนษุย์” จดัเป็นทนุทางปัญญา ซึง่มลูคา่ของทรัพยากรมนษุย์จะอยู่ท่ีพฤติกรรมและผลของการท างานและด้วย
เหตนีุจ้งึท าให้องค์การตา่งๆ ตา่งพยายามมุง่เน้นการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของบคุลากรของตนให้มี
ประสิทธิภาพในการท างานให้ดีขึน้เพราะถือวา่คนจะเป็นตวัขบัเคลื่อนท่ีส าคญั ซึง่จะน าองค์กรไปสูเ่ป้าหมายท่ี
องค์กรมุง่หวงั 
 อุทยาน วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานค รินท ร์เป็นหน่ วยงานอิสระภายใต้ก ากับของ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีมีฐานะเป็นส านกังาน มีระเบียบการบริหารจดัการที่เป็นอิสระ และเป็นหน่วยงาน
ภายใต้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จะด าเนินงานโดยเน้นท่ีการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทัง้
ภายในและภายนอก  ซึง่อทุยานวิทยาศาสตร์ฯจะท าหน้าท่ีในการประสานงานและให้บริการในรูปแบบของ one-
stop services ทางด้านการวิจยัพฒันา การบ่มเพาะธุรกิจ การบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญาและการบริหาร
เทคโนโลยี และอื่นๆท่ีเก่ียวข้อง (โครงการอทุยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2548)  
 อย่างไรก็ตามการท่ีอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะสามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายขององค์กรนัน้ บุคลากรท่ีปฏิบตัิงานภายใต้อทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์นัน้จัก
ต้องได้รับการพฒันาศกัยภาพตามภาระงานและหน้าท่ีรับผิดชอบ และการท่ีองค์กรจะสามารถก าหนดแนวทางใน
การพฒันาบคุลากรได้อย่างเหมาะสมนัน้จ าเป็นจะต้องมีการประเมินความต้องการจ าเป็น (needs assessment) 
ในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรของอทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  ซึง่เป็นกระบวนการท่ี
เป็นระบบใช้เพ่ือก าหนดความแตกต่างระหว่างสภาพท่ีมุ่งหวงักับสภาพท่ีเป็นอยู่จริงเน้นท่ีความแตกต่างของ
ผลลพัธ์ จากนัน้มีการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความแตกต่างนัน้ แล้วเลือกความต้องการจ าเป็นท่ีส าคญัมา
แก้ไข (สวิุมล วอ่งวาณิช, 2550) ทัง้นีจ้ะต้องศกึษาและประยุกต์ใช้วิธีการในการฝึกอบรมท่ีเหมาะสมไม่วา่จะเป็น
แบบรายบคุคล หรือรายกลุม่ ตามแบบและวิธีการในการฝึกอบรมบคุลากรในองค์การ ของชชูยั สมิทธิไกร (2548) 
ได้ก าหนดรูปแบบของการฝึกอบรมแบบรายบคุคล และแบบรายกลุม่เอาไว้ 

จากบริบทของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ในข้างต้นนัน้การพัฒนาบุลากร จึง
เป็ น สิ่ ง ท่ี มี ค วามส าคัญ อย่ า ง ย่ิ งต่ อ ค วามส า เร็ จ ใน การด า เนิ น งาน  ห ากอุท ย าน วิท ย าศาสต ร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีบุลากรซึ่งมีศักยภาพเพียงทัง้ในด้านความรู้ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน และมีทัศนคติท่ีเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานต่างๆ แล้วองค์กรก็สามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในท้ายท่ีสดุ 
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วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเองของบุคลากร อุททยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
 2.เพ่ือศกึษาวิธีการในการพฒันาตนเองของบคุลากร อทุวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

กลุ่มประชากร 

กลุ่มประชากรท่ี ใช้ ในการศึกษาวิจัยค รั ง้นี  ้คื อ  พนักงาน เงิน รายได้อุทยาน วิทยาศาสต ร์ 
ม ห า วิ ท ย าลั ย ส งข ล าน ค ริน ท ร์  ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น อ ยู่ ใ น ห น่ วย ง าน ภ าย ใ ต้ อุ ท ย าน วิ ท ย าศ าส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จ านวนทัง้สิน้ 42 ราย 
ตารางที่ 1 แสดงข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ประชากร 

ตัวแปร จ านวนคน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 13 31 
 หญิง 29 69 
อายุ   
 20 – 25 ปี 3 7.1 
 26 – 30 ปี 16 38.1 
 31 – 35 ปี 17 40.5 
 36 – 40 ปี 6 14.3 
 20 – 25 ปี 3 7.1 
ระดับการศึกษา   
 ต ่ากวา่ปริญญาตรี 1 2.4 
 ปริญญาตรี 27 64.3 
 ปริญญาโท 13 30.9 
 ปริญญาเอก 1 2.4 
 
การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
 1.ศกึษาแนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องจากเอกสารตา่ง ๆ 
 2.ก าหนดนิยามศพัท์เฉพาะของคณุลกัษณะแตล่ะด้าน 
 3.สร้างข้อค าถามให้ครอบคลุมสิ่งท่ีต้องการวดัแต่ละด้าน โดยผู้ วจััยด า้นเคร่ืองมือแบบสอบถามจาก
งานวิจัยเร่ือง “การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาของบุคลากร สายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัย
ทกัษิณ” ของ เจนจิรา วิศพันธุ์ (2555) น ามาประกอบในการเก็บรวบรวมข้อมลู และน าข้อมูลท่ีได้ทัง้หมดมาท า
การวิเคราะห์ และสรุปรายละเอียดการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้
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 ตอนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการสอบถามข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง และระดับรายได้ เป็นแบบ
เลือกตอบและเติมค าในช่องวา่ง 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร จ านวน  3 
ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ โดยมีรูปแบบของแบบสอบถามเป็นการตอบข้อมูลแบบ
ตอบสนองคู่ ลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนท่ี 1 เป็นการประเมิน ความรู้ 
ทกัษะ และทัศนคติท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ส่วนท่ี 2 เป็นการประเมิน ความรู้ ทักษะ และทัศนคติท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ท่ี
คาดหวงั 
 โดยผู้ตอบแบบสอบถาม จะประเมินค่าความต้องการจ าเป็นท่ีมีต่อประเด็นต่าง ๆ ในการพัฒนา ทัง้ 3 
ด้าน ของตนเองตอ่แบบสอบถามแตล่ะข้อตามระดบัการประเมิน 5 ระดบั 2 สว่นดงันี ้
 ส่วนที่  1 ความต้องการจ าเป็นต่อประเด็นต่าง ๆ ในการพัฒนาความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ท่ีมีอยู่ใน
ปัจจบุนั 
 5 หมายถงึ ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจบุนัทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ อยู่ในระดบัมากท่ีสุด 
 4 หมายถงึ ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจบุนัทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ อยู่ในระดบัมาก 
 3 หมายถงึ ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจบุนัทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ อยู่ในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถงึ ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจบุนัทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ อยู่ในระดบัน้อย 
 1 หมายถงึ ตรงกบัสภาพท่ีเป็นจริงในปัจจบุนัทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 ส่วนที่ 2 ความต้องการจ าเป็นตอ่ประเดน็ตา่ง ๆ ในการพฒันาความรู้ ทกัษะ และทศันคติ ท่ีคาดหวงั 
 5 หมายถงึ ตรงความคาดหวงัทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
 4 หมายถงึ ตรงความคาดหวงัทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ อยู่ในระดบัมาก 
 3 หมายถงึ ตรงความคาดหวงัทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ อยู่ในระดบัมากปานกลาง 
 2 หมายถงึ ตรงความคาดหวงัทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ อยู่ในระดบัน้อย 
 1 หมายถงึ ตรงความคาดหวงัทัง้ด้านความรู้ ทกัษะและทศันคติ อยู่ในระดบัน้อยท่ีสดุ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับวิธีการในการพัฒนาบุคลากร ท่ีต้องการในการพัฒนา แบบออกเป็น
สองแบบคือ แบบรายบคุคล และแบบรายกลุม่ 
 ตอนที่  4 แบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือเสนอแนะในเร่ืองของความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ
บคุลากร อทุยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความ
คิดเห็นและเสนอแนะข้อคิดเห็นตา่งๆ ได้อย่างอิสระ 
 4.ส่งแบบสอบถามให้อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้องและแนะน าข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
เพ่ือปรับแก้ไขแบบสอบถามให้มีความถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจนท่ีสดุ 
 5.ปรับแก้ไขแบบสอบถามตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติสามารถด าเนินการได้ดงันี ้
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  ตอนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล เป็นการสอบถามข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน ต าแหน่ง รายได้ สถานะ เป็นแบบ
เลือกตอบและเติมค าในช่องว่าง เป็นข้อค าถามแบบตรวจสอบรายการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี
และหาคา่ร้อยละ 
  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นในการพฒันาของบุคลากร จ านวน 3 
ด้านคือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และด้านทัศนคติ ซึ่งจะเป็นลักษณะแบบมาตรวัดส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดบั แบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ  สว่นท่ี 1 เป็นการประเมินความรู้ทกัษะ และทศันคติ ท่ีมีในปัจจบุนั สว่น
ท่ี 2  เป็นการประเมินความรู้ทกัษะ และทศันคติ ท่ีมีคาดหวงั 

  ใช้วิธีการหาคา่เฉลี่ย (𝜇) คา่สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน (𝜇) และจดัล าดบัความส าคญัของคา่ดชันี
จดัเรียงล าดบัความต้องการจ าเป็นแบบปรับปรุง (Modified Priority Needs Index ; PNI modified) และในกรณีท่ีคา่ 
PNI modified  เท่ากนัจะพิจารณาจากคา่ PNI ประกอบ (สวิุมล วอ่งวาณิช, 2550) 
  คา่ดชันีจดัเรียงล าดบัความต้องการจ าเป็น ค านวณโดยใช้สตูรดงันี ้
    คา่ PNI modified = (I-D)/D 
   เม่ือ I = ความรู้ / ทกัษะ / ทศันคติ ท่ีคาดหวงั 
    D = ความรู้ / ทกัษะ / ทศันคติ ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
    คา่ PNI = (I-D) x I 
   เม่ือ I = ความรู้ / ทกัษะ / ทศันคติ ท่ีคาดหวงั 
    D = ความรู้ / ทกัษะ / ทศันคติ ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 
  ตอนที่  3 แบบสอบถามเก่ียวกับวิธีการพัฒนา ท่ีต้องการในการพัฒนาของบุคลากรแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบรายบุคคล และแบบรายกลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการแจกแจงความถ่ี และหาค่า
ร้อยละ  
  ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปิดเสนอแนะในเร่ืองของความต้องการพัฒนาตนเองเพ่ือเปิด
โอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็น และเสนอแนะตา่ง ๆ ได้อย่างอิสระ วิเคราะห์ข้อมลูโดยการใช้
การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา (Content Analysis) และจดัหมวดหมู ่
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ผลการวิจัยและวิจารณ์ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ านวน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทกัษะ และด้านทศันคต ิ
ตารางที่ 2 แสดงการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นในการพฒันาบลุคลากร ด้านความรู้ 

ด้านความรู้ 
ความรู้ความเข้าใจท่ีมี

อยู่ (D) 
ความรู้ความเข้าใจท่ี

คาดหวงั (I) 
PNI 

modified 

PNI 

μ σ μ σ 
1.การพฒันาความรู้ด้านการ
บริหารงานบคุคล 

2.64 1.08 4.02 0.95 0.52 5.55 

2.การพฒันาความรู้ด้านการบริหาร
จดัการความเสี่ยงและการควบคมุ
ภายใน 

2.74 0.91 4.05 0.86 0.48 5.31 

3.การพฒันาความรู้ด้านเทคนิคการ
บริหารจดัการองค์กร 

2.95 0.91 4.24 0.76 0.44 5.47 

รวม 3.05 0.96 4.17 0.79 0.37 4.68 
 

จากตารางท่ี 2 แสงดผลการประเมินความต้องการจ าเป็นด้านความรู้ มีค่าดชันีโดยรวม (PNI modified = 
0.37) รายการท่ีมีความต้องการจ าเป็นสูงท่ีสุดคือ ความรู้ด้านการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล 
รองลงมา คือ ความรู้ด้านการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ส่วน
รายการท่ีมีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นต ่าท่ีสดุ คือ ความรู้ด้านการพฒันาความรู้ด้านเทคนิคการ
บริหารจดัการองค์กร 
ตารางที่ 3 แสดงการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นในการพฒันาของบลุคลากรด้านทกัษะ 

ด้านทกัษะ 
ด้านทกัษะท่ีมีอยู่ (D) ด้านทกัษะท่ีคาดหวงั 

(I) 
PNI 

modified 

PNI 

μ σ μ σ 
1.การพฒันาทกัษะการใช้
ภาษาองักฤษในการปฏิบตัิงาน 

2.60 0.99 4.36 0.76 0.68 7.67 

2.การพฒันาทกัษะการเขียน
ประเมินผลโครงการ 

2.76 0.88 4.21 0.72 0.65 6.10 

3.การพฒันาทกัษะด้านการจดบนัทกึ
การประชมุ 

2.45 0.89 3.98 0.81 0.62 6.09 

รวม 2.77 0.93 4.19 0.76 0.53 5.94 
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จากตารางท่ี 3 แสดงผลการประเมินด้านทกัษะ มีคา่ดชันีโดยรวม (PNI modified = 0.53) รายการที่มีความ
ต้องการจ าเป็นสงูท่ีสดุคือ ทกัษะด้านการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการปฏิบตัิงาน รองลงมา คือ ทกัษะ
ด้าน การพฒันาทกัษะการเขียนประเมินผลโครงการ สว่นรายการที่มีล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็น
ต ่าท่ีสดุ คือ ทกัษะด้านการพฒันาทกัษะด้านการจดบนัทกึการประชมุ 
ตารางที่ 4 แสดงการจดัเรียงล าดบัความส าคญัของความต้องการจ าเป็นในการพฒันาบลุคลากรด้านทศันคต ิ

ด้านทกัษะ 
ด้านทกัษะท่ีมีอยู่ (D) ด้านทกัษะท่ีคาดหวงั 

(I) 
PNI 

modified 

PNI 

μ σ μ σ 
1.การพฒันาการสร้างสรรค์งาน
บริการให้เหนือความคาดหมาย 

2.90 0.91 4.12 0.83 0.42 5.03 

2.การพฒันาการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

3.00 0.86 4.21 0.81 0.40 5.09 

3.การพฒันาการพฒันาแรงจงูใจใน
การท างานให้กบัตนเอง 

3.07 0.92 4.26 0.80 0.39 5.07 

รวม 3.18 0.92 4.24 0.78 0.34 4.48 
 
จากตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินด้านทศันคติ มีคา่ดชันีโดยรวม (PNI modified = 0.34) รายการที่มี

ความต้องการจ าเป็นสงูท่ีสดุคือ ทศันะคติด้านการพฒันาการสร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหมาย 
รองลงมา คือ ทศันะคติด้าน การพฒันาการบริหารการเปลี่ยนแปลง สว่นรายการที่มีล าดบัความส าคญัของความ
ต้องการจ าเป็นต ่าท่ีสดุ คือ ทศันะคติด้านการพฒันาการพฒันาแรงจงูใจในการท างานให้กบัตนเอง 
ผลการวิจัยเกี่ยวกับวิธีการพฒันาของบุคลากร แบ่งออกเป็น  2 แบบ คือแบบรายบุคคลและแบบราย
กลุ่ม  
ตารางที่ 5 แสดงข้อมลูวิธีการพฒันาของบคุลากรแบบรายบคุคล 

วิธีการพฒันาบคุลากรแบบรายบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 
1.การฝึกอบรมในงาน 10 23.81 
2.โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 3 7.14 
3.แบบฝึกหดัรายบคุคล 2 4.76 
 
 จากตารางท่ี 5 แสดงผลการตอบแบบสอบถามวิธีการพัฒนาแบบรายบุคคลมีจ านวนผู้ เลือกให้
ความส าคญัเป็นอนัดบั 1 จ านวนมากท่ีสดุ คือ การฝึกอบรมในงาน รองลงมาคือ โปรแกรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และมีจ านวนผู้ เลือกให้ความส าคญัน้อยท่ีสดุ คือ แบบฝึกหดัรายบคุคล 
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ตารางที่ 6 แสดงข้อมลูวิธีการพฒันาของบคุลากรแบบรายกลุม่ 
วิธีการพฒันาบคุลากรแบบรายบคุคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.การสง่ไปดงูานท่ีหน่วยงานภายนอก 9 21.43 
2.การศกึษาตอ่ 5 11.90 
3.กรณีศกึษา 4 9.52 
 
 จากตารางท่ี 6 แสดงผลการตอบแบบสอบถามวิธีการพฒันาแบบรายกลุม่จ านวนผู้ เลือกให้ความส าคญั
เป็นอนัดบั 1 จ านวนมากท่ีสดุ คือ การสง่ไปดงูานท่ีหน่วยงานภายนอก รองลงมาคือ การศกึษาตอ่ และมีจ านวนผู้
เลือกให้ความส าคญัน้อยท่ีสดุ คือ กรณีศกึษา 
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากร 
ตารางที่ 7 แสดงข้อคิดห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้การท างานประสบความส าเร็จ 

รายการความคิดเห็น ความถ่ี 

1.มีการท างานเป็นทีม 18 
2.ทกัษะความรู้ความเข้าใจในงานท่ีท า 13 
3.ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการ
ปฏิบตัิงาน 

9 

 
 จากตารางท่ี 7 ข้อคิดเห็นของบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีความถ่ี
สงูสุด คือ การมีการท างานเป็นทีม รองลงมา คือ การมีทกัษะความรู้ความเข้าใจในงานท่ีท า และข้อคิดเห็นท่ีมี
ความถ่ีน้อยท่ีสดุ คือ ความพร้อมของสิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมท่ีดีในการปฏิบตัิงาน 
ตารางที่ 8 แสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีท าให้การท างานไมส่ าเร็จ 

รายการความคิดเห็น ความถ่ี 

1.ขาดความรู้ทกัษะความสามารถในงานท่ีท า 11 
2.ปริมาณงานท่ีไมเ่หมาะสม 9 
3.ขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 8 
 

จากตารางท่ี  8 ข้อคิดเห็นของบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีความถ่ี
สูงสุด คือ การขาดความรู้ทักษะความสามารถในงานท่ีท า รองลงมา คือ ปริมาณงานท่ีไม่เหมาะสม และ
ข้อคิดเห็นท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสดุ คือ การขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
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ตารางที่ 9 แสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกบัสิ่งท่ีต้องการได้รับการพฒันา เพ่ือให้การปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รายการความคิดเห็น ความถ่ี 

1.ภาษาองักฤษ 13 
2.ความเชียวชาญในสาขาท่ีรับผิดชอบ 10 
3.เทคโนโลยีสารสนเทศ 9 

 

จากตารางท่ี  9 ข้อคิดเห็นของบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ท่ีความถ่ี
สงูสดุ คือ การพฒันาด้านทกัษะภาษาองักฤษ รองลงมา คือ การพฒันาด้านความเชียวชาญในสาขาท่ีรับผิดชอบ
และข้อคิดเห็นท่ีมีความถ่ีน้อยท่ีสดุ คือ การพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบตัิงาน 

ตารางที่ 10 แสดงข้อคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคในการเข้าร่วมโครงการพฒันาบคุลากรของอทุยาน  
                   วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ได้จดัให้ 

รายการความคิดเห็น ความถ่ี 

1.เวลาจดักิจกรรมไมเ่หมาะสม 14 
2.ขาดความตอ่เน่ือง 5 
3.การไมใ่ห้ความส าคญัของบุคลากร 3 
 

จากตารางท่ี 10 ข้อคิดเห็นของบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ ท่ีความถ่ี
สูงสุด คือ เวลาจัดกิจกรรมไม่เหมาะสม รองลงมา คือ ขาดความต่อเน่ืองในการจัดกิจกรรม และข้อคิดเห็นท่ีมี
ความถ่ีน้อยท่ีสดุ คือ การไมใ่ห้ความส าคญัของบคุลากร 

 
สรุป  

1. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบว่า บุคลากรมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาความรู้ด้านการบริหารงาน
บุคคล เป็นล าดบัแรก ซึง่การบริหารงานบุคคลเป็นองค์ประกอบและกระบวนการ ท่ีจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมาย
ขององค์กร เพ่ือให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์กรเป็นทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา (บรรยงค์ โต
จินดา, 2546 ; ธงชัย สันติวงษ์ , 2542) และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เพ็ญศรี คลองโป่งเกตุ (2553) 
ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาบุคลากรได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการ
ปฏิบตัิงานด้านการบริหารงานบคุคลในระดบัมาก  

2. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาด้านทกัษะ พบว่า บุคลากรของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีความต้องการจ าเป็นในการพฒันา ด้านการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษใน
การปฏิบตัิงาน ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัของนกัวิจยัหลายท่านท่ีพบว่า ความรู้ทกัษะทางด้านภาษาองักฤษนัน้
มีความส าคญัต่อการพฒันาบุคลากรอยู่ในระดบัมากในการให้ความส าคญัของการพฒันาบุคลกร (เจนจิรา วิศ
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พันธ์ , 2555 ; ประสิทธ์ิ สุทธิวรา , 2547) และในปัจจุบันนีทุ้กหน่วยงานเร่ิมตระหนักและความส าคญัของการ
เตรียมความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซี่ยน  

3. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาด้านทัศนคติ พบว่า บุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาศักยภาพด้านทัศนคติด้านการพัฒนาการ
สร้างสรรค์งานบริการให้เหนือความคาดหมาย และยงัสอดคล้องกบัผลการวิจยั ของนกัวิจยัหลายท่านโดยพบว่า
พนักงานมีความต้องการในการพัฒนาตนเองเพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการบริการ และมีความต้องการท่ีจะสร้างการ
บริการในรูปแบบใหม่เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าในระดับมากท่ีสุด  (ธนภพ อาสนทอง , 2553 ; 
สิทธิชยั ศรีเจริญประมง , 2556)  

ส าหรับความต้องการทางด้านวิธีการในการพัฒนาของบุคลากร มีประเด็นท่ีน่าสนใจสามารถน ามา
อภิปรายได้ดงันี ้

1.วิธีการพฒันาแบบรายบุคคล พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้ความส าคญักบัการฝึกอบรมในงาน
เป็นอนัดบัแรก เพราะการฝึกอบรมในงานเป็นการสอนงานท่ีท าให้ผู้ ท่ีได้รับการสอนงานได้เรียนรู้และได้พบกับ
ประสบการณ์จริง ๆ ในการปฏิบตัิของตนเอง ซึง่สอดคล้องกบั เจนจิรา วิศพนัธ์ (2555) และจากค ากลา่วของ ชชูยั 
สมิทธิไกร (2544)  

2.วิธีการพัฒนาแบบรายกลุ่ม พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับการส่งไปศึกษาดูงาน
ภายนอก ซึ่งการได้ไปศึกษาดูงานยังหน่วยงานท่ีด าเนินงานใกล้เคียงกันจะสามารถท าให้บุคลากรของอุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ สามารถน าปรับใช้หรือประยุกต์ใช้ในการด าเนินงานของตนเอง และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหวา่งผู้ปฏิบตัิงานด้วยกนั ซึง่ยงัสอดคล้องกบัผลวิจยัของหลายท่านท่ีพบว่าการศกึษาดงูาน
จะช่วยให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบับคุลากรท่ีมีลกัษณะงานเดียวกนั แต่ตา่งหน่วยงานกนัเพ่ือจะหา
ข้อปฏิบตัิดี ๆ ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาปรับเปลี่ยนการปฏิบตัิงานของตนเองให้ดีย่ิง ๆ ขึน้ไป (เจนจิรา 
วิศพนัธ์ ,2555 ; นทีทิพย์ ประพนัธ์วิทย์, 2552)  
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A Study of Area’s Potentailities for Economic Development Supporting in 

Betong District, Yala Province 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อศกึษาพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจของอ าเภอเบตง 

จงัหวดัยะลา โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการขยายตวัของเมืองและเพื่อวิเคราะห์พืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ

ด้านการขยายตวัของเมืองเพื่อรองรับเศรษฐกิจ ในการศกึษาใช้เทคนิคการให้ค่าคะแนนและการให้ค่าน า้หนกั โดยใช้

ปัจจยั 2 ประเภทคือ ปัจจยัท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาและปัจจยัท่ีเป็นข้อจ ากดัในการพฒันารวม 11 ปัจจยัคือ ความ

ลาดชนั ลกัษณะของดิน ถนนสายหลกั ถนนสายรอง พืน้ท่ีชมุชนเมือง พืน้ท่ีเสี่ยงภยัดินถล่ม การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

พืน้ท่ีป่าสงวน พืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุม่น า้ชัน้ท่ี 1-2 พืน้ท่ีท่ีมีความลาดชนัมากกวา่ 35% และพืน้ท่ีเมืองปัจจบุนั น าปัจจยั

ทัง้หมดมาใช้เทคนิคการซ้อนทบั (Overlay) พบว่า ต าบลอัยเยอร์เวง มีพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพระดบัมาก 7.93 ตร.กม.ซึ่ง

มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ต าบลตะเนาะแมเราะ 2.13 ตร.กม. ต าบลยะรม 0.64 ตร.กม.เทศบาลเมืองเบตง 0.32 ตร.กม.

และต าบลธารน า้ทิพย์ 0.05 ตร.กม.ตามล าดบั 

 

ABSTRACT 

The purposes of a case study of Betong District, Yala Province were a)  to examine of the 

effects affecting city’s expansion, and b) to analyse potentialities of the area for economic development. 

Scoring and weighting techniques were employed to evaluate potentialities and limitations of 

development which can be divided into 10 factors: slope, soil textures, main roads, minor roads, urban 

areas, landslide risk zones, land use, conserve forest, watershed classification areas ( level 1-2) , and 

areas with more than 35% of slopes. Overlay technique was applied to all factors. The results of the study 

revealed that Iyerweng District was the most potential area ( 7. 93 square kilometers) , followed by 

Tanomaeroh District ( 2. 13 square kilometers) , Yarom District ( 0. 64 square kilometers) , Betong 

Municipality (0.32 square kilometers), and Thannamtip District (0.05 square kilometers), respectively. 
 

Keywords: Betong District, Potentialities of the Area, Overlay Technique 
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ค าน า 

 ผลจากการท่ีประเทศไทยเข้าร่วมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้การค้าชายแดนของ
ประเทศไทยมีบทบาทมากขึน้และมลูคา่ทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ อีกทัง้ในแผนพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 11-12 มีการสนับสนุนส่งเสริมเก่ียวกบัการค้าชายแดน ทัง้ในเร่ืองของการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมขนส่งให้เช่ือมกับประเทศเพ่ือบ้านทัง้ทางบก ทางราง และทางอากาศ รวมทัง้ปรังปรุงด่านชายแดนท่ี
ส าคญั เพ่ือให้เอือ้ต่อการค้าบริเวณชายแดนและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมการพัฒนาพืน้ท่ี
เศรษฐกิจบริเวณชายแดนมากขึน้  
 จงัหวดัยะลา เป็นจงัหวดัหนึง่ซึง่มีพืน้ท่ีติดตอ่กบัประเทศเพ่ือนบ้าน มีความหลากหลายทางวฒันธรรม
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีอดุมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปยางพารา การประมง อาหารฮาลาล และการ
ท่องเท่ียว ท าให้พืน้ท่ีจังหวดัยะลามีบทบาทส าคญัในการเป็นประตูเศรษฐกิจการค้าชายแดนและการคมนาคม
ขนส่งของภูมิภาค (กรมโยธาธิการและงานผังเมือง, 2559) โดยเฉพาะอ าเภอเบตงซึ่งมีพืน้ท่ีติดกับประเทศ
มาเลเซีย เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจของจังหวัด เน่ืองจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายปัจจัย เช่น มี
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบเนินเขาล้อมรอบด้วยหุบเขา ท าให้มีสภาพอากาศดี และมีทรัพยากรธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์ มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยพืน้ท่ีเมืองเบตงอยู่ห่างจากชายแดนไทย-มาเลเซียเพียง 7 
กิโลเมตรเท่านัน้ มีด่านชายแดน จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ ด่านเบตง ปัจจุบันอ าเภอเบตงเป็นต้นแบบของเมือง
เศรษฐกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ในฐานะเป็นเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เน่ืองจากมี
ศกัยภาพมากท่ีสุดใน 5 จังหวดัชายแดนภาคใต้ และมีความปลอดภัยหากเปรียบเทียบกบัเมืองชายแดนอื่นใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทัง้ในพืน้ท่ีอ าเภอเบตงมีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้จากความไม่สงบเพียง 2 ครัง้เท่านัน้ 
ทางด้านเศรษฐกิจในแต่ละปีมีมลูค่าทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ประมาณ 5 พนัล้านบาทต่อปี (เทอร์ร่า มีเดีย, 2560) 
ท าให้ปัจจุบันอ าเภอเบตงมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ือง มีการเพ่ิมขึน้ของจ านวนประชากรและการ
ขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้จ านวนมหาศาล นักลงทุนทัง้จากในพืน้ท่ีอ าเภอเบตงและ
นอกพืน้ท่ีให้ความสนใจในเร่ืองของการพฒันาพืน้ท่ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้การพฒันาพืน้ท่ี
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย พาณิชยกรรม โรงแรม สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคัญ ฯลฯ (สกาวรัตน์  วีระเสถียร, 2556) ท าให้
อ าเภอเบตงมีการขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็ว จ านวนอาคารเพ่ิมขึน้เป็นจ านวนมาก ซึง่จากกระแสการพฒันา
ท่ีเข้ามาสง่ผลให้เมืองมีโอกาสที่จะขยายตวัอย่างไร้ทิศทางได้ (กรมโยธาธิการและผงัเมือง, 2559) 
 ปัจจุบันรัฐบาลก าหนดให้อ าเภอเบตงเป็นพืน้ท่ีพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมีการวางแผนทางด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานเพ่ือรองรับการพฒันา มีการสร้างสนามบินเบตงและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม รวมถึงพฒันา
แหล่งท่องเท่ียว ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีผู้ เข้ามาสู่พืน้ท่ีอ าเภอเบตงเพ่ิมขึน้ซึ่งอาจส่งผลต่อการขยายตัวของ
อ าเภอเบตง คณะผู้ วิจยัเห็นวา่หากไมม่ีการวางแผนการใช้พืน้ท่ีอาจสง่ผลให้ในอนาคตอ าเภอเบตงอาจเกิดปัญหา
ในเร่ืองของความขดัแย้งของการใช้ท่ีดินหรือปัญหาเมืองไมเ่ป็นระเบียบ จงึด าเนินการศกึษาเก่ียวกบัพืน้ท่ี 
ท่ีมีศกัยภาพด้านการขยายตวัของเมืองเพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ ซึง่เป็นการศกึษาเพ่ือน าผลไปวางแผนการ
ใช้พืน้ท่ีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของอ าเภอเบตงในอนาคต 
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีผลตอ่การขยายตวัของเมือง 
2. เพ่ือวิเคราะห์พืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพด้านการขยายตวัของเมืองเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 
 

อุปกรณ์และวิธีการศึกษา 
 การศึกษาครัง้นีใ้ช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเคร่ืองมือหลกัในการศึกษา พร้อมกับลงพืน้ท่ีเพ่ือ
ส ารวจพืน้ท่ีจริงและตรวจสอบความถกูต้อง  
อุปกรณ์ 
 ใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์หลักในการศึกษาวิเคราะห์ โดยใช้ซอฟต์แวร์หลักคือ Arc Map 
v.10.2  ในการน าเข้าข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู และการน าเสนอข้อมลู รวมทัง้โปรแกรมสนบัสนนุเช่น  Microsoft 
Office Word , Microsoft Office Excel เป็นต้น 
วิธีการศึกษา 
 1. ก าหนดปัจจัยท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์ศักยภาพพืน้ท่ี ได้จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดย
พิจารณาจาก ปัจจัยทางกายภาพท่ีคาดว่าน่าจะมีผลต่อการพัฒนา เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมของ
พืน้ท่ี โดยพิจารณาตามกลุม่ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องและข้อจ ากดัตา่งๆ 

 2. การให้ค่าน า้หนกัของปัจจยัและค่าน า้หนกัของปัจจยัย่อย จากนัน้จะเอาค่าน า้หนกัคณูด้วยปัจจยั
ย่อย และน าผลคณูท่ีได้ของทกุปัจจยัมารวมกนั บริเวณไหนท่ีมีคา่ผลรวมมากท่ีสดุ บริเวณนัน้ คือ พืน้ท่ีเหมาะสม
ตอ่การพฒันามาก วิธีการนีเ้รียกวา่ การถ่วงคา่น า้หนกัอย่างง่าย (Simple Additive Weighting : SAW) 

สมการ S =  W1R1+ W2R2+ … WnRn 

S =  ผลรวมของปัจจยัทัง้หมด 

W =  คา่น า้หนกัของปัจจยั 

R =  คา่คะแนนของปัจจยัย่อย 

 3. การให้ค่าคะแนนในการวิเคราะห์พืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพด้านการขยายตวัของเมืองเพ่ือรองรับเศรษฐกิจ 
สรุปปัจจยัท่ีน ามาใช้ทัง้หมด 7 ปัจจยั และมีการให้ค่าความส าคญั (Weight) ในการวิเคราะห์พืน้ท่ีมีศกัยภาพมี
หลายปัจจยัท่ีมีความส าคญัเท่าๆ กนั ค่าความส าคญัอยู่ในช่วง 1-4 คะแนน โดยมีปัจจยัระยะห่างจากถนนสาย
หลกัและระยะห่างจากถนนสายรอง มีคา่มากท่ีสดุคือ 4 คะแนน  
 เม่ือได้คา่ความส าคญัของแตล่ะปัจจยัแล้ว มีการก าหนดคา่คะแนน (Score) ย่อยของแตล่ะปัจจยัตาม
เง่ือนไขของแต่ละปัจจยัส่วนใหญ่จะเป็นการก าหนดระยะห่างจากสถานท่ีตา่งๆ ซึง่การก าหนดค่าคะแนนของแต่
ละปัจจยัจะแบ่งเป็น 3 กลุม่ คือ  

มากกวา่ 51 คะแนน มีศกัยภาพในการพฒันาเป็นพืน้ท่ีเมืองระดบัมาก 
26-50 คะแนนมีศกัยภาพในการพฒันาเป็นพืน้ท่ีเมืองระดบัปานกลาง 
น้อยกวา่ 25 คะแนน มีศกัยภาพในการพฒันาเป็นพืน้ท่ีเมืองระดบัน้อย 

 4. แสดงพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมตอ่การรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ 
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ผลการศึกษา 
ปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของเมือง 
 ปัจจยัท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์มีทัง้หมด 11 ปัจจยั เลือกปัจจยัในการวิเคราะห์และค่าความส าคญัจาก
การประชมุคณะผู้ วิจยัซึง่มีความเช่ียวชาญในด้านตา่ง ๆ และใช้เง่ือนไขของกรมโยธาธิการและผงัเมืองดงันี  ้
ตารางที่ 1 ปัจจยัและเง่ือนไขในการวิเคราะห์ปัจจยัเพ่ือรองรับการพฒันาเศรษฐกิจ 

ปัจจยัที่ใช้ในการวิเคราะห์ เกณฑ์การพิจารณา 
คา่ความส าคญั 
(weight) 

เง่ือนไข 
คา่คะแนน 
(score) 

1. ความลาดชนั ค่าเปอร์เซ็นต์ของความ
ลาดชนั 

2 15-35% 
5-15% 

น้อยกวา่ 5% 

1 
3 
5 

2. ลกัษณะของดิน  ดินที่เหมาะสมต่อการท า
การเกษตร  

1 ดินร่วน,ดินร่วนปนทราย 
ดินร่วนเหนียว,ดินเหนียว 

ปนทราย 
ดินทราย,ดินร่วนปนดินเหนียว 

1 
3 
 

5 

3. ถนนสายหลกั ระยะห่างจากถนนสาย
หลกั 

4 มากกวา่ 1000 เมตร 
500-1000เมตร 

น้อยกวา่ 500 เมตร 

5 
3 
1 

4. ถนนสายรอง ระยะหา่งจากถนนสายรอง 4 มากกวา่ 500 เมตร 
250 – 500 เมตร 
น้อยกวา่ 200 เมตร 

1 
3 
5 

5. พืน้ท่ีชมุชนเมือง 
 
 

ระยะหา่งจากพืน้ท่ี 
ชมุชนเมือง 

1 มากกวา่ 15 กิโลเมตร 
5-15 กิโลเมตร 

น้อยกวา่ 5 กิโลเมตร 

1 
3 
5 

6. พืน้ท่ีเสีย่งภยัดินถลม่ ความเสีย่ง 3 เสีย่งสงู 
เสีย่งน้อยหรือปานกลาง 

ไมเ่สีย่งภยั 

1 
3 
5 

7. การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ปัจจบุนั 

ประเภทการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

2 
 

พืน้ท่ีชมุชน,สิง่ปลกูสร้าง 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม 

พืน้ท่ีเบ็ดเตลด็ประเภททุง่
หญ้า,ป่าละเมาะ 

1 
3 
 

5 

8. พืน้ท่ีป่าสงวน พืน้ท่ีกนัออก 

9. พืน้ท่ีชัน้คณุภาพลุม่น า้ชัน้ท่ี 1-2 พืน้ท่ีกนัออก 

10. พืน้ท่ีที่มีความลาดชนัมากกวา่ 35% พืน้ท่ีกนัออก 

11. พืน้ท่ีเมืองปัจจบุนั พืน้ท่ีกนัออก 

ที่มา: โครงการวางและจดัท าผงัเมืองรวมจงัหวดัยะลา กรมโยธาธิการและผงัเมือง และการวิเคราะห์การให้คา่ความส าคญัโดยคณะผู้วิจยั 
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ตารางที่ 2 พืน้ท่ีท่ีมีข้อจ ากดัในการพฒันาและพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา 

ประเภทของพืน้ที่   พืน้ที่ (ตร.กม.) พืน้ (ไร่) ร้อยละ 
พืน้ท่ีที่มีข้อจ ากดัในการพฒันา 1,092.11 682,,568.75 82.55 
พืน้ท่ีที่มีศกัยภาพในการพฒันา 230.97 144,356.25 17.45 

รวม 1,323.08 826,356.25 100.00 
ที่มา: ข้อมลูพืน้ที่ค านวณจากฐานข้อมลู GIS 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า อ าเภอเบตงมีพืน้ท่ีท่ีมีข้อจ ากดัในการพัฒนา 1,092.11 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น

ร้อยละ 82.55 ของพืน้ท่ีอ าเภอ ทัง้นีเ้น่ืองจากพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของอ าเภอเป็นภูเขาสงู และอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ทัง้

ป่าสงวน และป่าท่ีเตรียมการสงวน และมีพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาได้ 230.97 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย

ละ 17.45 ของพืน้ท่ีอ าเภอ โดยพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพัฒนาส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางของอ าเภอเบตง 

ประกอบ ด้วย ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของต าบลตะเนาะแม เราะ  ทิศตะวันตกของต าบลยะรม  ทิศ

ตะวนัออกเฉียงเหนือของต าบลธารน า้ทิพย์และตอนกลางของต าบลอยัเยอร์เวง (ดงัแผนท่ี 1) 

ตารางที่ 3 พืน้ท่ีท่ีมศีกัยภาพในการรองรับการพฒันาเศรษฐกิจระดบัตา่งๆ 
ศักยภาพในการพัฒนาด้านเมอืง พืน้ที่ (ตร.กม.) ร้อยละ 

ศกัยภาพในการพฒันาด้านเมืองระดบัน้อย 6.44 2.79 
ศกัยภาพในการพฒันาด้านเมืองระดบัปานกลาง 213.23 92.34 
ศกัยภาพในการพฒันาด้านเมืองระดบัมาก 11.25 4.87 

รวม 230.97 100.00 
ที่มา: ข้อมลูพืน้ที่ค านวณจากฐานข้อมลู GIS 

 จากตารางท่ี 3 เห็นได้วา่พืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพรองรับการขยายตวัของเมืองสว่นใหญ่มีศกัยภาพในการ
พฒันาในระดบัปานกลาง โดยมีพืน้ท่ี 213.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 92.34 ของพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการ
พฒันา พืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันามาก มีพืน้ท่ี 11.25 คิดเป็นร้อยละ 4.87 สว่นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการ
พฒันาน้อยมีพืน้ท่ีน้อยท่ีสดุคือ 6.44 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.79 

ตารางที่ 4 พืน้ท่ีศกัยภาพในการรองรับการพฒันาเศรษฐกิจระดบัรายต าบล 

อ าเภอ 
ศักยภาพของพืน้ที่เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ 

รวม 

ระดับน้อย ระดับปานกลาง ระดับมาก 

เทศบาลเมืองเบตง 0.35 23.60 0.32 24.28 
ต าบลธารน า้ทิพย์ 0.00 25.37 0.05 25.43 
ต าบลยะรม 3.77 49.33 0.64 53.74 
ต าบลตาเนาะแมเราะ 2.32 37.26 2.31 41.89 
ต าบลอยัเยอร์เวง 0.00 77.67 7.93 85.59 
ที่มา: ข้อมลูพืน้ที่ค านวณจากฐานข้อมลู GIS 
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 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ต าบลอยัเยอร์เวงมีศกัยภาพระดบัมาก มากท่ีสดุ คือ 7.93  ตารางกิโลเมตร 

รองลงมาคือ ต าบลตาเนาะแมเราะ ต าบลยะรม เทศบาลเมืองเบตง ต าบลธารน า้ทิพย์ ตามล าดบั ซึง่จากการ

วิเคราะห์พบวา่สว่นใหญ่จะอยูใ่นแนวถนนสายหลกั สว่นศกัยภาพระดบัปานกลาง พบวา่  ต าบลอยัเยอร์เวง มี

พืน้ท่ีมากท่ีสดุเช่นกนั และศกัยภาพระดบัต ่าพบวา่ ต าบลยะรม มีพืน้ท่ีมากท่ีสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ 1 แสดงพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการรองรับการพฒันาเศรษฐกิจของอ าเภอเบตง จงัหวดัยะลา 

สรุปผล 
 ผลการศกึษาทัง้อ าเภอเบตง ซึง่มีพืน้ท่ีทัง้หมด 1,322.97  ตารางกิโลเมตร พบว่า มีพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพ
ในการพัฒนาได้ 230.97 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 17.45 ของพืน้ท่ีอ าเภอ โดยพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการ
พฒันาส่วนใหญ่อยู่บริเวณตอนกลางของอ าเภอเบตง ประกอบด้วยทิศตะวนัออกเฉียงใต้ของต าบลตะเนาะแม
เราะ ทิศตะวันตกของต าบลยะรม ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเทศบาลต าบลธารน า้ทิพย์และตอนกลางของ
ต าบลอยัเยอร์เวง และพืน้ท่ีท่ีมีข้อจ ากดัในการพฒันา 1,092.11 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 82.55 ของพืน้ท่ี
อ าเภอ ซึง่เป็นมีพืน้ท่ีมากเน่ืองจากพืน้ท่ีสว่นใหญ่ของอ าเภอเป็นภเูขาสงู และอยู่ในเขตป่าป่าสงวน 

 พืน้ท่ีอ าเภอเบตงมีศักยภาพในการพัฒนาระดับปานกลาง 213.23 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
92.32 ของพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพฒันา รองมาเป็นพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพพฒันาระดบัมาก มีพืน้ท่ี 11.25 คิดเป็น
ร้อยละ 4.87 ตารางกิโลเมตร และในระดบัน้อยมีพืน้ท่ี 6.48 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.81 ของพืน้ท่ีท่ีมี
ศกัยภาพในการพัฒนา และจากปัจจัยทางกายภาพท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์พืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพในการพัฒนา
เมือง ได้แก่ ความลาดชัน ลักษณะเนือ้ดิน ระยะห่างจากถนนสายหลัก-รอง ระยะห่างพืน้ท่ีเมืองเดิม การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน พบวา่ปัจจยัท่ีมีความส าคญั คือ ระยะห่างถนนสายหลกัและสายรอง มีผลตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ
ของเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภาพด้านการขยายตวันัน้มีความสมัพนัธ์กบัเส้นทางคมนาคมเป็นอย่าง
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มาก เพ่ือสนบัสนนุการเช่ือมตอ่พืน้ท่ีชุมชน พืน้ท่ีอตุสาหกรรม พืน้ท่ีการเกษตรและแหลง่ท่องเท่ียว เพ่ือให้เกิดการ
เดินทางท่ีสะดวกสบายมากขึน้ 
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แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานอัตลักษณ์อาหารพืน้ถิ่น 
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 

Tourism Promotion Guidelines Based On Local Food Identities of  
Khaosaunkwang District, Khonkean Province 

 
ณิชาพร ฤทธิบูรณ์1* และ จินณพษั ปทมุพร2 

Nichapron Ridthiboon1* and Jinnapas Pathumporn2 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ 1.) เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์อาหารพืน้ถ่ินในอ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น 2.) เพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมของนักท่องเท่ียวในอ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  3.) เพื่อเสนอแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวบนพืน้ฐานอตัลกัษณ์อาหารพืน้ถ่ินอ าเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น  การศึกษาวิจยันีเ้ป็นการวิจัยแบบ
ผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่ม ผู้ ท่ีมีประสบการณ์มีความรู้เก่ียวกับอาหารพืน้ ถ่ินอ าเภอเขาสวนกวาง จ านวน 5 คน กลุ่ม
ผู้ประกอบการร้านอาหารพืน้ถ่ิน   จ านวน 5 คน  และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
อ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น จ านวน  7 คน และใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ี
เดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น จ านวน 400 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาใช้
เทคนิค SWOT Analysis และ TOWS Matrix ผลการศึกษาพบวา่ อาหารพืน้ถ่ินอ าเภอเขาสวนกวางมีอตัลกัษณ์มีอาหาร
ตามประเพณี  อาหารตามฤดกูาล และมีความเชื่อเร่ืองอาหาร  นกัท่องเท่ียวสว่นใหญ่มีประสบการณ์ด้านการรับประทาน
อาหาร ได้แก่ ไก่ย่างเขาสวนกวาง  ข้าวเหนียว  ส้มต า  ลาบ/ก้อย อาหารพืน้ถ่ิน  อาหารตามฤดกูาล  งานวิจยันีไ้ด้เสนอ
แนวทางในการสง่เสริมการท่องเท่ียวบนพืน้ฐานอตัลกัษณ์อาหารพืน้ถ่ินอ าเภอเขาสวนกวางจงัหวดัขอนแก่น  

 

ABSTRACT 
 This research aims to study tourists’ behavior and satisfaction khao saun kwang District , Khonkean 
province local food and find the guidelines for Tourism Promotion  Guidelines  Based on  local food of Khao saun 
kwang District,Khonkean Province. This study collected data by using In-depth Interview to interview scholars, 
tourism business association, government officer, and local food shop entrepreneur in Khao saun kwang 
Province, and by using questionnaire surveyed Thai tourists travelling to Nan Province. The analysis was done 
by applying Descriptive Statistics analysis and SWOT analysis and TOWS Matrix. The study found that most of 
khao saun kwang District , Khonkean province local food are high potential product and tourists satisfy the food 
in term of its identity at most. According to the study results, the researcher proposes the guidelines for tourism 
promotion through local food of khao saun kwang District , Khonkean provinceby  
Keywords: Local Food, Khao saun kwang 
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ค าน า  
ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการเติบโตอย่างมีนัยส าคัญของการท่องเท่ียวทั่วโลก  ตลอด

หลายทศวรรษท่ีผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทในการเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้คนทั่วโลกท่ีได้
เดินทางแลกเปลี่ยนตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ  เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจบัจ่ายใช้สอยในภาคธุรกิจ 
ขณะเดียวกนัยงัส่งเสริมการขยายตวัของการลงทุน และการจ้างงานซึง่เป็นปัจจยัส าคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ จากการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองผู้คนสามารถเข้าถึงการท่องเท่ียวได้สะดวกมากขึน้ มีการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมืออ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว โดยการท่องเท่ียวโลกสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจ
กว่า 1,159 พันล้านเหรียญสหรัฐ และมีจ านวนนกัท่องเท่ียวระหว่างประเทศ 1,087  ล้านคน (World  Tourism  
Organization : UNWTO, 2013)  จึงกล่าวได้ว่าการท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อ
อตุสาหกรรมอื่นๆ อีกหลากหลาย 

 อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของไทยมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทัง่กลายเป็นหัวใจส าคญั
ของการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ซึง่จ านวนและรายได้จากการท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้ทกุปี แม้วา่ในบางช่วง
จะประสบปัญหาความผนัผวนทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางการเมือง หรือภยัธรรมชาติ แต่ภาคการท่องเท่ียวก็
สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเป็นส่วนส าคัญในการกระตุ้ นเศรษฐกิจของประเทศให้พลิกฟื้นขึน้มาใน
ระยะเวลาอนัสัน้  เน่ืองจากผู้คนสามารถเข้าถึงการท่องเท่ียวได้สะดวกมากขึน้ มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือ
อ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียว โดยเฉพาะอย่างย่ิงการใช้โทรศพัท์มือถือเพ่ือเป็นแผนท่ี เช็คอินสนามบิน
หรือการเข้าพกั ค้นหาข้อมลูเก่ียวกบัสถานท่ีท่องเท่ียวรวมทัง้ใช้ในการซือ้สินค้าต่างๆ ขณะเดียวกนันกัท่องเท่ียวมี
แนวโน้มจะให้ความส าคญักับเนือ้หาสาระ (Content) หรือความเป็นมาของแหล่งท่องเท่ียว รวมทัง้การมีส่วน
ร่วมกบัเจ้าของพืน้ท่ี หรือชุมชน (Local Community) ผ่านรูปแบบกิจกรรมท่ีมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกนัอาทิการพกั
โฮมสเตย์ การเรียนท าอาหาร การศกึษาวิถีชีวิตของชมุชน นอกจากนัน้ นกัท่องเท่ียวยงัมีแนวโน้มให้ความส าคญั
กบัความยัง่ยืนของภาคการท่องเท่ียวมากขึน้ ทัง้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย , 2556)  
นอกจากนีภ้าครัฐยังมีการส่งเสริมด้านการท่องเท่ียว โดยส่งเสริมให้ปี 2558 เป็นปีท่องเท่ียววิถีไทย จะช่วย
สร้างอตัลกัษณ์และน าเสนอความเป็นไทยให้สามารถแข่งขนักบัประเทศอื่นๆ ในช่วงท่ีเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะ
ชะลอตวัได้ (กรมการท่องเท่ียว, 2558) 
 จากการรายงานของหนงัสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ คอลมัน์ธุรกิจท่องเท่ียว หวัข้อข่าวท่องเท่ียวเชิงอาหาร 
วนัท่ี  5 สิงหาคม  2559  ไทยคาดการณ์การเจริญเติบโตของการท่องเท่ียวเชิงอาหารวา่ ในปี 2559 ทกุภมูิภาคทัว่
โลกท่องเท่ียวเชิงอาหาร (Food Tourism) นบัเป็นการท่องเท่ียวทางเลือกอีกประเภทหนึ่งท่ีได้รับความสนใจจาก
นานาประเทศ แหล่งท่องเท่ียวทั่วโลกจ านวนมากต่างใช้อาหารท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมให้นกัท่องเท่ียวมา
เยือนแหล่งท่องเท่ียวนัน้ๆ เน่ืองจากอาหารท้องถ่ินมีความเป็นเอกลกัษณ์ในรูปแบบของตนเองและมีการสืบทอด
ต่อกันมานานนับร้อยปี ทัง้นีย้ังมีความส าคญัต่อวิถีการด าเ นินชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชน ซึ่งเป็นสิ่ง
ส าคญัในการน าเสนออตัลกัษณ์และวฒันธรรมตามจุดหมายปลายทางของนกัท่องเท่ียว อนัเป็นสิ่งกระตุ้นความ
สนใจท่ีจะให้นักท่องเท่ียวมาเยือนเป็นครัง้แรก เกิดความประทับใจในรสชาติของอาหารและอยากจะกลับมา
เยือนอีกในครัง้ตอ่ไป (ประชาชาติธุรกิจ ดอทซีโอ ดอททีเอช ออนไลน์, 2559) 
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อ าเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่นมีแหลง่ท่องเท่ียวและอาหารท่ีมีโดดเด่น  มีแหล่งท่องเท่ียวหลกั ๆ  
คือ สวนสัตว์เขาสวนกวาง – สวนน า้ และแหล่งโบราณคดีดงเมืองแอม  จากการท่ีนักท่องเท่ียวเดินทางมา
ท่องเท่ียวในสวนสตัว์ขอนแก่น สามารถสร้างรายได้ ในปี พ.ศ.2557 เป็นเงิน 5,969,967  บาท (สิทธิพร กาศสาริ
กรรม,        สมัภาษณ์ : 2560)  นอกจากนีอ้ าเภอเขาสวนกวางยงัเป็นทางผ่านไปยงัจงัหวดัอดุรธานี  หนองคาย  
บงึกาฬ ซึง่เป็นจงัหวดัใหญ่ มีช่ือเสียงและมีแหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ การเดินทางสะดวกสบาย มีขนบธรรมประเพณี  
วฒันธรรม และเทศกาลต่าง ๆ อ าเภอเขาสวนกวางจะมีช่ือเสียงในเร่ืองของอาหารโดยมีอาหารขึน้ช่ือคือไก่ย่าง
เขาสวนกวาง จากแนวโน้มดงักล่าวข้างต้น ดงันัน้จึงควรมีการส่งเสริมและผลกัดนัให้แหล่งท่องเท่ียวในท้องถ่ิน
อ าเภอเขาสวนกวางมีอัตลักษณ์ท่ีโดดเด่นในเชิงวัฒนธรรมอาหาร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอตุสาหกรรมการท่องเท่ียวเพ่ือสง่เสริมอตัลกัษณ์ด้านอาหารพืน้ถ่ินในการสง่เสริมการท่องเท่ียว เป็นการสร้าง
มลูคา่เพ่ิมให้กบัอาหารพืน้ถ่ิน ผู้ วิจยัจงึได้มีความสนใจศกึษาเร่ืองแนวทางการสง่เสริมการท่องเท่ียวบนอตัลกัษณ์
อาหารพืน้ถ่ินอ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น เพ่ือ ศกึษาอตัลกัษณ์ของอาหารพืน้ถ่ิน เพ่ือให้ทราบอตัลกัษณ์
อาหารพืน้ถ่ิน ความโดดเด่นของอาหารพืน้ถ่ิน น ามาใช้ในการดงึดดูนกัท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียว และใช้
เวลาในกิจกรรมการท่องเท่ียวมากขึน้  ก่อให้เกิดรายได้กับชุมชนเกิด และเป็นสญัลกัษณ์ในการประชาสมัพนัธ์
แหลง่ท่องเท่ียวเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของอ าเภอเขาสวนกวาง ซึง่จะเป็นผลดีตอ่การอนุรักษ์วฒันธรรมและวิถี
ชีวิตของคนในอ าเภอเขาสวนกวาง และการท าให้ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวของอ าเภอเขาสวนกวางมีความ
แตกตา่งและม ี
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาอตัลกัษณ์อาหารพิน้ถ่ินในอ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น 

2. เพ่ือศกึษาพฤติกรรมของนกัท่องเท่ียวในอ าเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น                  

3.  เพ่ือเสนอแนวทางการสง่เสริมการท่องเท่ียวบนพืน้ฐานอตัลกัษณ์อาหารพืน้ถ่ินอ าเภอเขาสวนกวาง  

จงัหวดัขอนแก่น             

วิธีด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยนีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Research) ระหว่างการวิจยัเชิงปริมาณและการ
วิจยัเชิงคณุภาพ เก็บรวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์เชิงลกึกลุ่ม ผู้ ท่ีมีประสบการณ์มีความรู้เก่ียวกบัอาหาร
พืน้ถ่ินอ าเภอเขาสวนกวาง จ านวน 5 คน กลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารพืน้ถ่ิน   จ านวน 5 คน  และหน่วยงาน
ราชการ       ท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมการท่องเท่ียวในอ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น จ านวน  7 คน และ
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวในอ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 400 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และใช้เทคนิค SWOT Analysis และ TOWS Matrix  
เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกเพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวบนพืน้ฐาน           อตัลกัษณ์อาหารพืน้ถ่ินอ าเภอเขาสวนกวาง 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
1.แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับอาหารและการท่องเที่ยว 

อาหารไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมประเภทหนึ่ง เป็นการบันทึกรสนิยมและภูมิปัญญาท่ีบรรพบุรุษ
ถ่ายทอดให้แก่อนชุนรุ่นหลงัสืบทอดกนัมาจนถึงทกุวนันี ้ซึง่นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจในความเป็นอารยชน
ของชาติไทยราชบณัฑิตยสถาน (2556 : 921) ให้ความหมายของอาหารว่า อาหาร หมายถึงของกิน เคร่ืองค า้จนุ
ชีวิต เคร่ืองหล่อเลีย้งชีวิต ซึง่ตรงกบักอบแก้ว นาจพินิจ (2542 : 2 และ เสาวนีย์ จกัรพิทกัษ์ (2541 : 1) กล่าวว่า 
อาหารเป็นสิ่งท่ีมนุษย์รับประทานเข้าไปเพ่ือเป็นพลงังานหลอ่เลีย้งชีวิต แล้วเกิดประโยชน์แก่ร่างกาย สอดคล้อง
กบับุษบา มัง่ประสิทธ์ิ [ม.ป.ป.] ให้ความหมายของอาหารสอดคล้องกบัศรีสมร คงพนัธุ์ (2550) กล่าวว่า อาหาร 
หมายถึง สิ่งท่ีรับประทานเข้าสู่ร่างกายแล้วไม่เป็นโทษต่อร่างกายและมีประโยชน์โดยท าให้ร่างกายด ารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข และให้พลังงานแก่ร่างกาย ประหยัด สายวิเชียร (2547 : 65) ได้กล่าวถึง วัฒนธรรมอาหารว่า
วฒันธรรมเป็นเร่ืองราวของธรรมเนียม วิธีการและประเพณีซึ่งเก่ียวข้องกับอาหารท่ีคนในชุมชนหนึ่งหรือสงัคม
หนึง่ ยดึถือปฏิบตัิสืบตอ่กนัมาในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัอาหารทกุขัน้ตอน  Corigliano (2002) กลา่ววา่การท่องเท่ียว
เชิงอาหารคือส่วนหนึ่งของการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม นอกจากนีอ้าหารยังสามารถเปิดประสบการณ์การ
เดินทาง     ท าให้ได้สมัผัสวฒันธรรมและเช่ือมโยงกับประวตัิศาสตร์ Wolf (2002) กล่าวว่า การท่องเท่ียวเชิง
อาหาร (Gastronomy or culinary tourism) หมายรวมถึงการเย่ียมชมหรือการท่องเท่ียวท่ีมีเหตจุูงใจด้านอาหาร
และเคร่ืองดื่มเป็นตงัดงึดดูความสนใจหลกั ในการตดัสินใจเดินทางมาท่องเท่ียว 
2. แนวคดิและทฤษฏีเกี่ยวกับพฤตกิรรมนักท่องเที่ยว 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2541) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง การกระท าของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาแล้วซึ่งการใช้สินค้าและ
บริการ ทัง้นีห้มายรวมถึง กระบวนการตัดสินใจ และการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวกับการซือ้และการใช้สิ นค้า

1. ลกัษณะทางประชาการศาสตร์ 

2. การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวใน 

อ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น

วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางการสง่เสริมการท่องเท่ียวโดยใช้ 
SWOT Analysis / TOWS Matrix  

 

แนวทางการสง่เสริมการท่องเท่ียวบนพืน้ฐานอตัลกัษณ์อาหารพืน้ถ่ินท่ีเหมาะสมกบั 
อ าเภอเขาเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น 

อตัลกัษณ์อาหารพืน้ถ่ิน 
อ าเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น 
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การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นวิธีการศึกษาท่ีแต่ละบุคคลท าการตัดสินใจท่ีจะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา 
บคุลากร และอื่นๆ เก่ียวกบัการบริโภคสินค้า ซึง่นกัการตลาดต้องศกึษาวา่สินค้าท่ีเขาจะเสนอนัน้ ใครคือผู้บริโภค 
(Who) ผู้บริโภคซือ้อะไร (What) ท าไมจึงซือ้ (Why) ซือ้อย่างไร (How) ซือ้เมื่อไร (When) ซือ้ท่ีไหน (Where) ซือ้
และใช้บ่อยครัง้เพียงใด (How often) รวมทัง้การศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซือ้เพ่ือค้นหาค าตอบเก่ียวกับ
พฤติกรรมผู้บริโภค 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิเคราะห์กลยุทธ์   
1. SWOT Analysis  
 แนวคิดของ SWOT Analysis  สามารถอธิบายได้ดงันี ้SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ 
หรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งท่ีอาจเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานสู่
สภาพท่ีต้องการในอนาคต SWOT เป็นตวัย่อของข้อความท่ีมีความหมายดงันี ้
 Strengths หมายถึง จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weaknesses หมายถึง จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
Opportunities หมายถงึ โอกาสที่จะด าเนินการได้ และ Threats หมายถงึ อปุสรรค ข้อจ ากดั หรือปัจจยัท่ีคกุคาม
การด าเนินงานขององค์การ 
2. TOWS Matrix Analysis 
  TOWS Matrix Analysis เป็นแมทริกซ์ท่ีแสดงถงึโอกาส และอปุสรรคจากภายนอกท่ีสมัพนัธ์กบั
จุดแข็งและจุดอ่อนภายในบริษัท โดยมีทางเลือกของกลยุทธ์ 4 ทางเลือก ซึ่งเกิดจากการจับคู่ระหว่างปัจจัย
ภายนอกและปัจจยัภายใน ดงันี ้
   - กลยุทธ์ SO (การใช้จุดแข็งช่วงชิงโอกาส) เป็นต าแหน่งหรือสถานการณ์ท่ีเป็น
เป้าหมายของทุกบริษัท โดยบริษัทจะใช้กลยุทธ์จุดแข็งและข้อได้เปรียบจากโอกาส ถ้ามีจุดอ่อนก็จะพยายาม
แก้ไขเพ่ือให้เปลี่ยนเป็นจดุแข็ง ถ้าเผชิญอปุสรรคก็ต้องพยายามเปลี่ยนให้เป็นโอกาส ในกรณีนีบ้ริษัทจะใช้จดุแข็ง
ท่ีมีเพ่ือสร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส 
   - กลยุทธ์ WO (ปรับปรุงตัวเอง)เป็นสถานการณ์ท่ีธุรกิจพยายามให้มีจุดอ่อนต ่าสุด 
และมีโอกาสสงูสดุ ดงันัน้ธุรกิจท่ีมีจดุออ่นในบางกรณีจะต้องพยายามหาวิธีการแก้ไข โดยการใช้ข้อได้เปรียบจาก
เทคโนโลยีหรือบุคลากรท่ีมีทักษะจากภายในการพัฒนาองค์กร ในกรณีนีบ้ริษัทจะพยายามแก้ไขจุดอ่อน และ
สร้างข้อได้เปรียบจากโอกาส 
   - กลยุทธ์ ST (ก าจดัภยัคกุคาม) เป็นสถานการณ์ท่ีธุรกิจมีจุดแข็งและมีอปุสรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก เป้าหมายของบริษัท คือ พยายามให้มีจุดแข็งสูงสุดและมีอุปสรรคต ่าสุดดงันัน้บริษัท
อาจใช้จุดแข็งด้านเทคโนโลยี การเงิน การบริหารจดัการ หรือการตลาดเพ่ือขจดัอปุสรรคจากคู่แข่งขนั ในกรณีนี ้
บริษัทจะใช้จดุแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะอปุสรรคให้ได้ 
   - กลยุทธ์ WT (หลีกเลี่ยงความเสี่ยง) เป็นสถานการณ์ท่ีธุรกิจมีจุดอ่อนและมีอปุสรรค
โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างจุดแข็งและขจดัอปุสรรคให้ต ่าสดุโดยบริษัทอาจใช้วิธีการร่วมลงทุน  การลดค่าใช้จ่าย 
การเลิกผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีไมม่ีก าไร ในกรณีนีบ้ริษัทจะพยายามสร้างจดุแข็งและเอาชนะอปุสรรคให้ได้ 
สรุปผลการศึกษาและอภปิรายผล 
 ส่วนที่ 1 อัตลักษณ์อาหารพืน้ถิ่นอ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
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 จากการสมัภาษณ์หน่วยงานภาครัฐ  ชมุชน และร้านค้าผู้ประกอบการอาหารพืน้ถ่ินอ าเภอเขาสวนกวาง  
จงัหวดัขอนแก่น  พบว่า อ าเภอเขาสวนกวางมีวฒันธรรม ขนบธรรมประเพณีท่ีดีงาม  มีความอดุมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรทางธรรมชาติจึงท าให้มีวตัถุในการปรุงอาหารท่ีหลากหลาย  โดยวตัถุดิบในการปรุงอาหารส่วนใหญ่
เป็นวตัถดุิบตามธรรมชาติ   หาได้ในท้องถ่ินของตวัเอง น ามาปรุงเป็นอาหารเพ่ือรับประทานผ่านกรรมวิธีการปรุง
ตามสตูรการท าอาหารท่ีได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ นอกจากอาหารพืน้ถ่ินจะมีความโดดเด่นด้านวตัถุดิบ
ในการน าปรุงอาหารแล้ว ยังมีวิธีการปรุงอาหารซึ่งเป็นเคล็ดลบัในการปรุงอาหารให้อร่อย หรือท่ีเรียกว่าเสน่ห์
ปลายจวกั สง่ผลให้สีสนัของอาหารพืน้ถ่ินเป็นสีสนัท่ีได้จากธรรมชาติตามวตัถดุิบในการน ามาปรุงอาหาร   มีกลิ่น
หอมตามสตูรและเคลด็ลบัในการปรุงอาหาร และมีรสชาติอร่อยตามความช่ืนชมของแต่ละครอบครัว  อาหารพืน้
ถ่ินของอ าเภอเขาสวนกวาง ส่วนใหญ่ได้มาจากวตัถุดิบตามธรรมชาติท่ีมีในท้องถ่ินน าปรุงเป็นอาหารตามสตูร
และเคลด็ตา่ง ๆ  ของชมุชน ดงันัน้อาหารบางชนิดจะสามารถหารับประทานได้ปีละครัง้ เช่น หน่อไม้  ไข่ผ า หนนูา  
ปลา ปนูา  หอยผกัหวาน  ไข่มดแดง นอกจากนีย้งัมีผลไม้ตามฤดกูาล เช่น บกัก่อ   บกับก บกัเหลี่ยม   บกัค้อ  บกั
เหม่า  บกัขาม  บกัขามป้อม  บกัยางนา  เป็นต้น  จากการสมัภาษณ์ผู้ประกอบการร้านอาหารพืน้ถ่ินไก่ย่างเขา
สวนกวาง มีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่เฉพาะตวัตามแบบฉบบัของไก่ย่างเขาสวนกวางแท้ ๆ ได้แก่ การย่างไก่ทัง้ตวั ไม่
มีการแบ่งสว่นใดสว่นหนึง่ออก ยกเว้นเคร่ืองใน อตัลกัษณ์ไก่ย่างเขาสวนกวาง  ดงันี ้

1. แหล่งที่มาของวัตถุดิบ  วตัถุดิบท่ีใช้ในการปรุงอาหาร โดยไก่จะได้มาจาก 2 แหล่ง คือฟาร์มเบทาโกร และ
ฟาร์มเลีย้งไก่ในอ าเภอเขาสวนกวาง  เช่น ฟาร์มเสรี  ดอกไม้ฟาร์ม ทางฟาร์มจะมีการช าแหละไก่มาให้เรียบร้อย
และน ามาส่งยงัร้าน  วตัถุดิบอื่นจะมีรถส่งสินค้าสามารถสัง่สินค้าได้ตามจ านวนท่ีต้องการ หรือหาซือ้วตัถุดิบได้
จากตลาดรถไฟ ในจงัหวดัขอนแก่น 
.2 วัตถุดิบ วตัถุดิบท่ีส าคญัคือการใช้ไก่ 3  สายพนัธ์ เพศผู้  น า้หนกัประมาณ 50 กิโลกรัม เพราะเนือ้ไม่เหนียว 

ไขมนัน้อย  เนือ้แน่นไม่ยุ่ย เมื่อหมกัและย่างเสร็จแล้วจะให้รสชาติอร่อยและมีขนาดเท่ากันทุกไม้ วตัถุดิบอื่อน 

เน้นความสดและสะอาด 

3 . กรรมวิธีการปรุง เมื่อได้รับไก่ท่ีช าแหละเรียบร้อยพ่อค้าแม่ค้าผู้ขายไก่ย่างก็จะเตรียมเคร่ืองปรุงเพ่ือเร่ิมท า    

การหมกั  ผู้ ขายได้ให้ความส าคญักับการปรุงรสเพ่ือให้ได้คุณภาพดีท่ีสุดทัง้รสชาติและคุณค่า จึงได้พยายาม

ปรับปรุงรูปแบบคณุภาพสินค้าให้ดีอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่ลกูค้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ่อค้า

แม่ค้าจะให้ความส าคญัท่ีการปรุงน า้หมกัไก่สดด้วย เคร่ืองปรุงท่ีมีคณุค่าทางอาหารสงูรับรองว่าไมเ่หมือนไก่ย่าง

ท่ีอื่นๆ   

3.1 การคีบไก่ ใช้ไม้ไผตง โดยการเหลายาว 40 เซ็นติเมตร ตดัเป็นท่อนยาว (บางร้านสัง่จากจงัหวดั

เลย) ผ่าเป็นเส้น แล้วผ่ากลางให้แยกจากกัน จากนัน้น าไปหนีบกึ่งกลางของตวัไก่จะไม่หนีบจากส่วนหวัมายัง

ส่วนท้ายของไก่ จะหนีบเข้าด้านข้างตรงส่วนปีก จากปีกด้านหนึ่งไปยงัอีกด้านหนึ่ง และหนีบรวบส่วนหวัและตีน

เข้าด้วยกนัมดัให้แน่ด้วยตกอก 3 อนั เพ่ือเป็นสญัลกัษณ์และท าให้ไก่แน่นไมห่ลุด่ระหวา่งย่างด้วย 

3.2  ใช้เตาถ่านธรรมดาและใช้ถ่านไม้คุณภาพดี  ส าหรับใช้ในการย่างไก่ โดยน าไก่ท่ีผ่านการหมกั
และหนีบไม้แล้วมาวางลงบนตะแกรงใช้เวลาย่างประมาณ 30 นาที เพราะถ้าย่างนานจะท าให้เนือ้ไก่แข็งไม่นุ่ม 
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ดงันัน้จะต้องคอยจับเวลาและสงัเกตไก่ไว้ตลอด เคล็ดลบัท่ีส าคญัระหว่างการย่างจะต้องใช้เหล็กแหลมคล้าย
ซ่อมท่ิมแทงเนือ้ไก่เบาๆ โดยเฉพาะส่วนท่ีมีเนือ้มาก เช่น บริเวณน่องและสะโพก รวมถึงการใช้น า้มนัพืชผสมกบั
กระเทียมเจียวทาชะโลมลงบนตวัไก่ไปเร่ือยๆ ทัง้ 2 ด้าน 

3.3  การเตรียมอาหารก่อนเสิร์ฟ  หลงัจากย่างเสร็จจะเห็นสีผิวไก่ย่างมีสีเหลืองเข้มน่ารับประทาน ใช้
มีดตดัตอกท่ีรัดและดงึไม้หนีบออก สบัไก่เป็นชิน้วิธีการสบัและจดัวางขึน้อยู่กบัแนวคิดของทางร้านจากนัน้น าใส่
จาน โรยด้วยกระเทียมเจียวขณะชิน้ไก่ยังร้อนอยู่ เมื่อกระเทียมเจียวถูกความร้อนท่ียังค้างอยู่ในเนือ้ไก่ จะเพ่ิม
ความหอมกรุ่นย่ิงขึน้  

4. รสชาติของอาหาร   มีความเป็นอตัลกัษณ์ท้องถ่ินรสชาติจะแตกต่างจากไก่ย่างท่ีอื่น เช่น  ไก่ย่าง  
วิเชียรบุรี ซึง่จะมีรสชาติรสจะมีรสเค็มเลก็น้อยไม่ออกรสหวาน ทัง้นีใ้นสว่นของรสชาติอธิบายได้ยากเพราะแตล่ะ
คนจะมีระดบัรสชาติเปรีย้ว หวาน มนั เคม็ ท่ีแตกตา่งกนั  โดยไก่อย่างเขาสวนกวางในแตล่ะร้านก็จะมีรสชาติท่ีไม่
เหมือนกนัขึน้อยู่กบัสตูรของร้านนัน้ ๆ  

5 . สีสันของอาหาร  ไก่ย่างเขาสวนกวางจะมีหนังสีเหลืองสวย ทัง้นีส้ีสันต่าง ๆ ของไก่ย่างขึน้อยู่กบั
สตูรการหมกัไก่และการย่างไก่สง่จะสง่ผลตอ่สีสนัของไก่ 

6 . กลิ่นของอาหาร  ไก่ย่างเขาสวนกวางจะมีกลิ่นหอมจากเคร่ืองเทศท่ีเป็นสมนุไพรตามสตูรการหมกั
ไก่ของร้านอาหารนัน้  ๆ 

นอกจากนีอ้ าเภอเขาสวนกวาง มีขนมธรรมเนียม  ประเพณี และวฒันธรรมต่าง ๆ  เช่น วนัส าคญัทาง
พระพทุธศาสนา  เทศกาลตา่ง ๆ  งานแตง่  งานบวช  ขึน้บ้านใหม ่ และงานศพ มีอาหารเข้ามาเก่ียวข้อง ซึง่ในแต่
ละประเพณี และวนัส าคญัต่าง ๆ จะมีอาหารเฉพาะในงานประเพณีนัน้ ๆ  หรือมีการห้ามใช้อาหารชนิดนีใ้นงาน
นัน้  ๆ ตามความเช่ือเร่ืองอาหารที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบรุุษ 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ และพฤตกิรรมการการเดนิทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว 
 จากการศึกษาด้วยการวิเคราะห์จากแบบสอบถามจากนักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอ           
เขาสวนกวาง  จังหวดัขอนแก่น จ านวน 400 คนโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบาย
ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการการเดินทางท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียว  พบว่า นักท่องเท่ียวท่ีมา
เท่ียวอ าเภอ    เขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแก่น  สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 62.0  อายรุะหวา่ง 30-39 ปี  
คิดเป็นร้อยละ 30.3  สถานภาพสมรสแล้ว  คิดเป็นร้อยละ 53.7 มีระดบัการศกึษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 68.0   ประกอบอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  คิดเป็นร้อยละ 24.5  มีรายได้ต่อเดือน 10,001 – 10,500 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.3  มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คิดเป็นร้อยละ 73 นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่
เดินทางมาท่องเท่ียวอ าเภอ    เขาสวนกวางครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก  เป็นการเดินทางเพ่ือมาพักผ่อนในวนัหยุด การ
เดินทางเป็นแบบไปกลบั – ไม่ค้างคืนเดินทางมากบัครอบครัวโดยใช้รถยนต์ส่วนตวั  ครอบครัวและญาติเป็นผู้มี
อิทธิพลต่อการตดัสินใจ  มีประสบการณ์ด้านการรับประทานอาหารพืน้ถ่ิน และซือ้เป็นของฝาก / ของท่ีระลึก  
สนใจกิจกรรมการเรียนรู้ด้านอาหาร  อาหารพืน้ถ่ินท่ีนิยมรับประทานได้แก่  ไก่ย่าง เขาสวนกวาง  ข้าวเหนียว  
ส้มต า ลาบ/ก้อย อาหารตามฤดูกาล สิ่งท่ีนักท่องเท่ียวประทบัใจในการเดินทางท่องเท่ียวครัง้นีค้ือกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ต้องการของฝากและของท่ีระลกึเป็นอาหารพืน้ถ่ิน อาหารตามฤดกูาล รวมถึงวตัถุดิบต่าง ๆ 
ท่ีใช้ในการประกอบอาหาร     
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ส่วนที่ 3  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเดนิทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 
 จากการศกึษาพบว่าปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับสื่อและส่งผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวด้าน
สิ่งดึงดูดใจของแหล่งท่องเท่ียว (Product) พบว่า  ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับทุก
ประเด็น อยู่ในระดบัมาก (X = 3.64) ทัง้หมด 6 ประเด็น คือ การให้บริการของสวนน า้มีความน่าสนใจ ( X = 
3.93) กิจกรรมในสวนสตัว์มีความน่าสนใจ (X = 3.89) วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชมุชนท้องถ่ิน (X = 3.81) 
บรรยากาศของแหล่งท่องเท่ียว ( X = 4.21) ความหลากหลายประเภทของแหล่งท่องเท่ียว ( X = 4.18)  จาก
การศึกษานักท่องเท่ียวให้ความสนใจในแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมทางการท่องเท่ียวของแหล่งท่องเท่ียวนัน้
มากกว่าเร่ืองของอาหาร  ซึ่งสอดคล้องกับ Du Rand &Hearth ได้ศึกษาเก่ียวกับบทบาทของอาหารกับการ
ท่องเท่ียวในประเทศแอฟริกาใต้ พบว่า อาหารไม่ใช่สิ่งดงึดดูหลกั (Key attraction) ของแหล่งท่องเท่ียว โดยภาพ
เมื่อเทียบกบัธรรมชาติ  ประวตัิศาสตร์ และนนัทนาการ แต่เป็นสิ่งดงึดดูสนบัสนุน (Supportive  Attraction)  จึง
เป็นสิ่งสนบัสนนุว่าควรท่ีจะด าเนินการพฒันาแหล่งท่องเท่ียวอาหารเพ่ือประกอบเป็นสิ่งดงึดดูใจสนบัสนนุในแต่
ละพืน้ท่ี เพ่ือสร้างประสบการณ์ท่ีประทบัใจให้แก่นกัท่องเท่ียว มีการสนบัสนนุการท่องเท่ียวอาหารเหมาะสมท่ีจะ
ถกูพฒันาในระดบัท้องถ่ิน โดยเฉพาะในเร่ืองของการพฒันาเส้นทาง กิจกรรมและเทศกาลตา่ง ๆ  

  ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่การรับสื่อและส่งผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวด้านด้านราคาผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียว (Price) พบว่า ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัทุกประเด็น อยู่ในระดบั
มาก ( X  = 3.64) ทัง้หมด 6 ประเด็น คือ ราคาค่าเข้าชมแหล่งท่องเท่ียวมีความเหมาะสม ( X  = 3.70)  มี
เครือข่ายติดตอ่สื่อสารท่ีครอบคลมุ (X  = 3.66)  ราคาการเข้าร่วมกิจกรรมในแหลง่ท่องเท่ียวมีความเหมาะสม (
X  = 3.63)  ราคาอาหารและเคร่ืองดื่มมีความเหมาะสม (X  = 3.62) ของฝากและของท่ีระลกึมีราคาเหมาะสม 
(X  = 3.62)  ค่าใช้จ่ายทางด้านการท่องเท่ียวในพืน้ท่ีอ าเภอเขาสวนกวาง มีความเหมาะสม (X  = 3.61)  ซึง่
สอดคล้องกับ      หทัยชนก  ฉิมบ้านไร่ ผลการวิจัยเร่ืองศักยภาพอาหารพืน้เมืองและแนวทางส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวผ่านอาหารพืน้เมืองจงัหวดัน่านพบว่าด้านความคุ้มค่าของราคานกัท่องเท่ียวพึงพอใจท่ีราคาเหมาะสม
กบัคณุภาพมากท่ีสดุ และ  ผลการวิจยัของเณรัญชรา กิจวิกรานต์ (2557) พบว่า นกัท่องเท่ียวมีการรับรู้เก่ียวกบั 
ภาพลกัษณ์อาหารไทยด้านความคุ้มค่าเงินในระดบัมาก ได้แก่ ราคาอาหารไทยมีความเหมาะสม ราคาไม่แพง
เม่ือเทียบ กบัอาหารท้องถ่ินอื่นๆ และอาหารไทยมีคณุคา่ท่ีจะซือ้ 
 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับสื่อและส่งผลต่อการตัดสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวด้านด้านการจัด

จ าหน่ายทางการท่องเท่ียว(Place) พบว่า ในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถาม อยู่ในระดบัมาก ( X  = 3.70) 

และเมื่อพิจารณาในประเด็นย่อย พบว่า ท่ีอยู่ในระดบัมาก 3 อนัดบัแรก ได้แก่ คือการโฆษณาประชาสมัพันธ์

กิจกรรมทางการท่องเท่ียว และอาหาร ของอ าเภอเขาสวนกวางโดยผ่านSocial Media  (Facebook , Line , 

Instagram)       (X  = 4.15) การโฆษณาประชาสมัพนัธ์กิจกรรมทางการท่องเท่ียว และอาหารของอ าเภอเขา

สวนกวางโดยผ่านช่องทาง YouTube (X  = 3.96) การโฆษณาประชาสมัพันธ์กิจกรรมทางการท่องเท่ียว และ

อาหารของอ าเภอ       เขาสวนกวางโดยป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้ายคทัเอ้าท์ ( X  = 3.89)  พบว่านกัท่องเท่ียวใน

ปัจจุบนันิยมการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ผ่านSocial Media  (Facebook , Line , Instagram) สอดคล้องกบั จิตติ
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พร  จิตต์ภกัด์ิ  ได้ศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย: 

กรณีศึกษาสื่อวิดีโอออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางยูทูป พบว่าในปัจจุบันนักท่องเท่ียวนิยมใช้สื่อสงัคม

ออนไลน์ เช่น Facebook  Youtube Instagram และสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ในการค้นหาเพ่ือการเดินทาง

ท่องเท่ียว 

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการรับสื่อและสง่ผลต่อการตดัสินใจในการเดินทางท่องเท่ียวด้านการส่งเสริม

การตลาดท่องเท่ียว (Promotion) พบว่าในภาพรวมของผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคญักบัทุกประเด็นอยู่ใน

ระดบัมาก (X  = 3.65) ทัง้หมด 5 ประเดน็ คือ มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวของหน่วยงาน

ท่องเท่ียวอยู่เสมอ (X  = 3.73) มีกิจกรรมพิเศษตามโอกาส เช่น เทศกาลอาหาร ( X  = 3.65) มีกิจกรรมการ

ท่องเท่ียวเช่ือมโยงหลากหลาย ( X  = 3.56) มีการจัดกิจกรรมด้านการท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย ( X  = 3.6)                   

มีกิจกรรมประเพณี / เทศกาล เพ่ือส่งเสริมช่ือเสียงของอ าเภอเขาสวนกวาง ( X  = 3.69) สอดคล้องกบัณิชามน 

ตระกูลสม ได้ศึกษาเร่ืองกลยุทธ์ของการจัดงานแสดงสินค้าเคร่ืองมือสื่อสารการตลาดสร้างประสบการณ์ให้

ผู้บริโภค พบวา่การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดสิ่งส าคญัท่ีสดุคือการท าให้ลกูค้าได้มีโอกาสทดลอง

ใช้ผลิตภัณฑ์ และมัน่ใจในคุณสมบัติของสินค้าการจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งท่ีขาดไม่ได้

ส าหรับผู้ประกอบการเพราะนอกจากจะเป็นการประชาสมัพนัธ์สินค้าหรือบริการแล้วยงัเป็นการกระตุ้นยอดขาย

หรือสร้างกระแสให้เกิดขึน้ในช่วงใดช่วงหนึง่ท าให้สินค้าหรือกิจกรรมท่ีจดัขึน้ได้รับการกลา่วถงึ 

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานอัตลักษณ์
อาหารพืน้ถิ่นอ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

S1. ไก่ย่างอ าเภอเขาสวนกวางมีรสชาติอร่อยและมี
ช่ือเสียง 

W1. ขาด กิจกร รมทางการ เ ท่ียว ด้ านการ
ท่องเท่ียวเชิงอาหาร 

S2. มีอาหารตามเทศกาล ประเพณีและวัฒนธรรม 
และมีความเช่ือด้านอาหาร 

W2. อาหารพืน้ถ่ินไม่ได้รับการสนับสนุนและ
สง่เสริมด้านการท่องเท่ียว 

S3. มีประวตัิและเร่ืองราวของไก่ย่างเขาสวนกวาง W3. เมนอูาหารที่เหมือน ๆ กนั  
S4. อาหารพืน้ถ่ินมีสมุนไพร ส่งผลดีกับสุขภาพของ

ผู้บริโภค 
W4. อาหารพืน้ถ่ินในภาคอีสานมีอตัลกัษณ์ด้าน

อาหารที่เหมือน ๆ  กนั 
S5. มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรมีอาหารพืน้

ถ่ินตามฤดกูาลอย่างตอ่เน่ืองและหลากหลาย 
W5. มีการส่งเสริมเฉพาะไก่ย่างเขาสวนกวาง 

อาหารพืน้ถ่ินอย่างอ่ืนไมไ่ด้รับการสง่เสริม  
S6. ไก่ย่างเขาสวนกวางมีอัตลักษณ์ด้านแหล่ง

วัตถุดิบ  วัตถุดิบ  การปรุง รสชาติ สีสันต์ และ
กลิ่นของอาหาร 

W6. การโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ด้านอาหาร
พืน้ถ่ินอ าเภอเขาสวนกวางไม่ตอ่เน่ือง และ
ชดัเจน 
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ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

S7. มีสูตรพิเศษส าหรับการปรุงอาหารได้รับการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสูรุ่่น 

W7. อาหารพืน้ถ่ิน  อาหารตามประเพณีและ
วฒันธรรม  อาหารตามฤดูกาล และความ
เช่ือเร่ืองอาหารยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกั 

S8. มีการตรวจสอบมาตรฐานอาหารในร้านอาหาร
พร้อมทัง้ให้การรับรองคณุภาพ 

W8. ไม่แหล่งจ าหน่ายอาหารพืน้เมือง อาหาร
ตามฤดกูาลและของฝาก / ของท่ีระลกึ 

ที่มา : ณิชาพร  ฤทธิบรูณ์ (2560) 

การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนท่ีเก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานอัตลักษณ์
อาหารพืน้ถิ่นอ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น  (ต่อ) 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 

O1. หน่วยงานราชการ  ผู้ประกอบการร้านอาหาร
พืน้ถ่ิน และชมุชน ให้ความสนใจและสนบัสนนุ
สง่เสริมการท่องเท่ียว 

T1
. 

ภาวะเศรษฐกิจมีความผนัผวน  
ไม่แน่นอน เป็นสาเหตุให้นักท่องเท่ียวตดัสินใจไม่
เดินทางท่องเท่ียวหรือมีการใช้จ่ายน้อยลง  

O2. หน่วยงานราชการมีการวางแผนการสนบัสนนุ
และสง่เสริมการท่องเท่ียว  

T2
. 

ภยัธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ 
สง่ผลตอ่การตดัสินใจเดินทางท่องเท่ียวน้อยลง 

O3. ปัจจุบันเทรนการท่องเท่ียวเชิงอาหารก าลัง
ได้รับความนิยม 

T3
. 

มีคู่แข่งในอุตสาหกรรมการท่องเ ท่ียวในภาค
ตะวนัออกเฉียง อตัลกัษณ์อาหารพืน้ถ่ินเหมือนกนั 

O4. 
 

รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุและสง่เสริม 
การท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กบัชมุชน 

T4
. 

ร้านอาหารพืน้ ถ่ินน าสินค้า ท่ี ไม่ไ ด้มาตรฐาน
กลบัมาขายซ า้ 

O5. 
 

อ า เภอ เขาสวนกวางมี แหล่ งท่ อ ง เ ท่ี ย ว
หลากหลาย  

  

ที่มา :ณิชาพร  ฤทธิบรูณ์ (2560) 

ผลการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพื่อการก าหนดแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพืน้ฐานอัต
ลักษณ์ อาหารพืน้ถิ่นอ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

สภาพแวดล้อม จุดแขง็ )Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

โอกาส 
(Opportunity) 
 

SO (การใช้จุดแขง็ช่วงชงิโอกาส) 
S1,S2,S3,S4, S5, S6, S7+O1, O2, 
O3, O4 
1.  จดังานเทศกาลอาหารพืน้ถ่ิน อาหาร
ตามฤดูกาล ประเพณีและวัฒนธรรม

WO (ปรับปรุงตัวเอง) 
W1 + O4, O5 
1. พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้วิถี
ชีวิตพืน้บ้าน แหล่งผลิตอาหาร เรียนรู้การ
ท าอาหารเคล็ดลบัต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการ
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สภาพแวดล้อม จุดแขง็ )Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

ท้องถ่ิน โดยการสนับสนุนให้น าวตัถุดิบ
ท่ีมีในท้องถ่ินมาประกอบอาหาร และจดั
กิจกรรมทางด้านอาหารต่าง ๆ เช่น มี
การสาธิตการท าอาหาร การเลือกชิม
และซือ้อาหารรับประทานในบรรยากาศ
พืน้บ้าน การร่วมท ากิจกรรมท าอาหาร
ร่วมกับเจ้าของบ้าน การเตรียมวตัถุดิบ 
และการเรียนรู้ จากชุมชนท้องถ่ินท่ีมี
เคล็ดลับต่างๆ ในการท าอาหารและ
ทราบถงึประโยชน์ของอาหาร 
S8 + O1, O2 
2.   จัดท าป้ายประกาศ มอบให้กับ
ร้านอาหารท้องถ่ินท่ีผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานอาหารจาก
หน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าอาหารท่ีร้านนี ้
เ ป็ นอาหาร ท่ี มี คุณภาพ  สด  ใหม่  
ปลอดภัยแก่ผู้ บริโภค ทัง้นี ต้้องมีการ
ตรวจติดตามผลของร้านค้าอย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง้เพ่ือรักษามาตรฐาน 

หาวตัถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร เช่น
การเก็บเห็ด การจับจิง้หรีด การจับกิง้ก่า จับ
แย้ การดกัปลา ใส่เบ็ด การหาปูนา ฯลฯ เพ่ือ
เป็นการจูงใจนกัท่องเท่ียวให้ตดัสินใจเดินทาง
ท่องเท่ียว และจบัจ่ายใช้สอยให้มากขึน้ 
 
W2, W5, W7 + O1, O2, O4 
2 . หน่ วยงานราชการ   ผู้ ป ระกอบการ

ร้านอาหารพืน้ถ่ิน และชุมชนท่ีมีสว่นเก่ียวข้อง
ในเร่ืองของการท่องเท่ียวเชิงอาหาร ควร
ร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนให้มีการน าเอา
วตัถุดิบท่ีมีในเขตอ าเภอเขาสวนกวางมาปรุง
เป็นอาหาร รวมทัง้การประกอบอาหารตาม
สูตรอาหารดัง้เดิมของอ าเภอเขาสวนกวาง 
ของแต่ละหมู่ บ้ าน  แต่ละต าบล และจัด
กิจกรรมเ พ่ือ เ ป็นการประชาสัมพัน ธ์ ใ ห้
นกัท่องเท่ียวได้ทราบ ได้รู้จกัถงึอาหารพืน้ถ่ินท่ี
มีอตัลกัษ์ของอ าเภอเขาสวนกวาง ซึ่งอาจจัด
กิจกรรมร่วมกับกิจกรรมเทศกาลอาหารท่ีมี
การจัดอยู่แล้ว อาจจัดการประกวด แข่งขัน 
สาธิต รวมทัง้ให้นักท่องเท่ียวได้มีการทดลอง
ท าอาหารตามเมนูพืน้ถ่ินของอ าเภอเขาสวน
กวาง 
 

อุปสรรค :
Threat 
 
 
 
 
 
 

ST (ก าจัดภัยคุกคาม) 
S8 + T4 
1.   จัดท าป้ายประกาศ มอบให้กับ
ร้านอาหารท้องถ่ินท่ีผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานอาหารจาก
หน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือ เพ่ือสร้างความ
มั่นใจให้กับผู้บริโภค ว่าอาหารท่ีร้านนี ้
เ ป็ นอาหาร ท่ี มี คุณภาพ  สด  ใหม่  
ปลอดภัยแก่ผู้ บริโภค ทัง้นี ต้้องมีการ

WT (หลีกเล่ียงความเสี่ยง) 
W1,W6,W8 + T1 
1. พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวเพ่ือเรียนรู้วิถี
ชีวิตพืน้บ้าน   แหล่งผลิตอาหาร เรียนรู้การ
ท าอาหารเคล็ดลบัต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมการ
หาวตัถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร เช่น
การเก็บเห็ด การจับจิง้หรีด การจับกิง้ก่า จับ
แย้ การดกัปลา ใส่เบ็ด ฯลฯ เพ่ือเป็นการจูงใจ
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สภาพแวดล้อม จุดแขง็ )Strength) จุดอ่อน  (Weakness) 

 ตรวจติดตามผลของร้านค้าอย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง้เพ่ือรักษามาตรฐาน 
     
S2, S5 + T3 
2.  หน่วยงานราชการ  ผู้ ประกอบการ
ร้านอาหารพืน้ถ่ิน และชุมชนท่ีมีส่วน
เก่ียวข้องในเร่ืองของการท่องเท่ียวเชิง
อาหาร ควรร่วมมือกนัสง่เสริม สนบัสนนุ
ให้มีการน าเอาวตัถุดิบท่ีมีในเขตอ าเภอ
เขาสวนกวางมาปรุงเป็นอาหาร รวมทัง้
การประกอบอาหารตามสูตรอาหาร
ดัง้เดิมของอ าเภอเขาสวนกวาง ของแต่
ละหมูบ้่าน แตล่ะต าบล และจดักิจกรรม
เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้
นักท่องเท่ียวได้ทราบ ได้รู้จักถึงอาหาร
พืน้ถ่ินท่ีมีอัตลักษ์ของอ าเภอเขาสวน
กวาง ซึง่อาจจดักิจกรรมร่วมกบักิจกรรม
เทศกาลอาหารท่ีมีการจัดอยู่แล้ว อาจ
จดัการประกวด แข่งขนั สาธิต รวมทัง้ให้
นักท่องเท่ียวได้มีการทดลองท าอาหาร
ตามเมนพืูน้ถ่ินของอ าเภอเขาสวนกวาง 

นักท่องเท่ียวให้ตัดสินใจเดินทางท่องเท่ียว 
และจบัจ่ายใช้สอยให้มากขึน้ 
 
2. จัดท าแหล่งจ าหน่ายสินค้าอาหารพืน้ถ่ิน  
และแหล่งผลิตวัตถุดิบส าหรับปรุงอาหาร
พืน้บ้านรวมถึงอาหารตามฤดูกาลต่าง ๆ เช่น 
เห็ดป่า แมลงตามฤดูกาล ผักหวานป่า ฯลฯ 
โดยมีการจัดจ าหน่ายอาหารพืน้ถ่ิน ส าหรับ
รับประทานและซือ้กลับไปปรุงอาหารท่ีบ้าน
หรือเป็นของฝาก และจดัให้มีกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวด้านอาหาร เช่น การคดัเลือกวตัถดุิบ
ในประกอบอาหาร การทดลองท าอาหารและ
รับประทานอาหารฝีมือตวัเอง 
 
W2, W7 + T3 
3. ส่งเสริมการบริโภคอาหารพืน้ ถ่ิน การ
ท าอาหารตามสูตรโบราณ  อาหารดัดแปลง 
หรือปรุงแต่ละสูตร เ พ่ือให้เป็นเมนูพิเศษ
เฉพาะของอ าเภอเขาสวนกวาง อาจจัดให้มี
การแข่งขนั ประกวด ตามงานเทศกาลอาหาร
ท่ีอ า เภอ เขาสวนกวางจัด  เ พ่ื อ เ ป็นการ
ประชาสมัพันธ์ อาหารพืน้ถ่ินให้นักท่องเท่ียว
ได้รับทราบไปในตวั 

ที่มา :ณิชาพร  ฤทธิบรูณ์ (2560) 

 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

1. เพ่ิมกิจกรรมและการบริการท่ีดีในแหล่งท่องเท่ียว เช่น สร้างแหล่งจ าหน่ายสินค้าอาหารพืน้ถ่ิน รูปแบบ

ของตลาดจดัเป็นแบบย้อนยุคเก่า ๆ  ของตลาดในยุคแรก ๆ ของอ าเภอเขาสวนกวาง รวมถึงการแต่งกาย ภาษา 

การมีไมตรีจิตท่ีกบันกัท่องเท่ียวเพ่ือสร้างความประทบัใจ และเดินทางกลบัมาเท่ียวซ า้ โดยชาวบ้านสามารถน า

สินค้าทางการเกษตร  อาหารพืน้ถ่ิน  อาหารตามฤดกูาล  วตัถุดิบในการปรุงอาหาร  มาวางจ าหน่าย  มีกิจกรรม
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เรียนรู้การท าอาหารพืน้ถ่ิน และจดัเมนูอาหารเพ่ิมจากเมนูอาหารในแต่ละเดือน เช่น อาจจะเพ่ิมเมนูอาหารตาม

เทศกาล  ประเพณี  อาหารตามความเช่ือ  หรือเมนอูาหารตามฤดกูาลเป็นต้น 

2. ก าหนดราคาคา่เข้าชมแหลง่ท่องเท่ียว และกิจกรรมให้มีความเหมาะสม 

3. มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กิจกรรมทางการท่องเท่ียว และอาหาร ของอ าเภอเขาสวนกวางโดยผ่าน 

Social Media  เช่น การโฆษณาผ่านสื่อมลัติมีเดีย เช่น  เว็บไซต์  เฟสบุ๊ค  ไลด์   นอกจากนีย้ังมีการจดัท าคลิป

วีดีโอสัน้ ๆ เก่ียวกบัการท่องเท่ียวเชิงอาหาร น าเสนอผ่านยทูปู 

4. มีการโฆษณาประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการท่องเท่ียวของหน่วยงานท่องเท่ียวอยู่เสมอ และสง่เสริมการตลาด 

(Promotion) การให้สว่นลดส าหรับนกัท่องเท่ียวท่ีเดินทางเป็นกลุม่ ตัง้แต ่5 ท่านขึน้ไป จะได้รับเคร่ืองดื่มสมนุไพร 

ฟรี   และการให้สว่นลดกบับริษัททวัร์   หน่วยงานราชการ  เป็นต้น  

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศกึษาเส้นทางการท่องเท่ียวในอ าเภอเขาสวนกวาง จงัหวดัขอนแน 

2. ควรมีการศกึษาการเช่ือมโยมแหลง่ท่องเท่ียวในอ าเภอเขาสวนกวาง และจงัหวดัใกล้เคียง 
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การแปรค าศัพท์ในภาษาถิ่นโคราช 
The Lexical Variation of Khorat Dialect 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษามีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาการใช้ค าศพัท์ในภาษาถ่ินโคราชตามตวัแปรอาย ุเพศ และการศึกษา และ
วิเคราะห์ความแตกต่างในการใช้ภาษาโคราชตามตวัแปรอาย ุเพศ และการศึกษา   กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือผู้
บอกภาษาถ่ินโคราชที่อาศยัอยู่ที่อ าเภอพิมาย รวมทัง้หมด 60 คน  ได้แก่ กลุม่วยัรุ่น (15-25 ปี) กลุม่วยักลางคน (35-45 
ปี) และกลุม่ผู้สงูอาย ุ(55 ปีขึน้ไป) จ านวนกลุม่ละ 20 คน โดยแต่ละกลุม่ประกอบด้วยเพศชาย 30 คน และเพศหญิง 30 
คน นอกจากนีย้งัแบ่งระดบัการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุม่ที่มีระดบัการศึกษาภาคบงัคบัลงมา และกลุ่มที่มีระดบั
การศึกษาขัน้พืน้ฐานขึน้ไป ซึ่งแต่ละกลุ่มมีจ านวน 30 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)  ใช้
หนว่ยอรรถ 40 หนว่ยอรรถ  โดยคดัค าศพัท์มาจากพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  เคร่ืองมือที่ใช้ในการ
วิจยัได้แก่แบบสอบถามรูปภาพประกอบการสมัภาษณ์  สถิติที่ใช้ในการวิจยัเป็นค่าร้อยละ  ผลการวิจยัพบว่า 1) การใช้
ค าศพัท์ในภาษาถ่ินโคราชตามตัวแปรอายุ ผู้บอกภาษากลุ่มผู้ สงูอายุ (55 ปีขึน้ไป) ใช้ค าศพัท์จากพจนานุกรมภาษา
โคราชมากที่สดุ รองลงมาคือกลุม่วยัรุ่น (15-25 ปี) และกลุม่วยักลางคน (35-45 ปี) ตามล าดบั  2) ผลการศึกษาการใช้
ค าศพัท์ในภาษาถ่ินโคราชตามตวัแปรเพศ พบว่าผู้บอกภาษาเพศชายใช้ค าศพัท์จากพจนานกุรมภาษาโคราชมากกว่า
เพศหญิงแตต่่างกนัเพียงเล็กน้อย และ 3) ผลการศกึษาการใช้ค าศพัท์ในภาษาโคราชตามตวัแปรการศึกษาพบว่า ผู้บอก
ภาษากลุม่ที่มีระดบัการ ศึกษาขัน้พืน้ฐานขึน้ไปใช้ค าศพัท์จากพจนานกุรมภาษาโคราชมากกวา่กลุม่ที่มีระดบัการศึกษา
ภาคบงัคบัลงมา 

ABSTRACT 
 The purposes of the research are to study the lexical usage in Khorat dialect with reference to their social 
factors: age sex and education and to analyse the differences in the use of the dialect according to the three factors.  
The population consists of 60 informants, living in Phimai District, and speaking the Khorat dialect.  They are further 
separated into 3 age groups; 15-25 years, 35-45 years and 55 years or more, 20 informants in each group.  They are 
also grouped into 30 males and 30 females.  Moreover with regard to education, they are divided into 2 categories 1 
those who have compulsory education or lower education and 2 those who have the basic of education or higher 
education, 30 members in each category.  The data are 40 semantic units from the royal institute dictionary (2011).  
The words are analysed employing a questionnaire with pictures interview. Analyses of data were performed with 
percentage.  The 60 informants were chosen by Purposive sampling.  The results reveal that the informants aged 55 
years or more use the Khorat words the most, followed by three aged between 15-25 years and 35-45 years, 
respectively.  As regards sex, the male speak the Khorat dialect slightly more than the females.  Further, as far as 
education is concerned those with higher education used the Khorat vocabulary more than the other group. 
Keywords: Khorat Dialect, Khorat Dictionary, Lexical Variation 
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ค าน า 
ภาษาโคราชเป็นภาษาถ่ินตระกูลไทยท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ์ท่ีเด่นชัดของคนโคราช  ซึ่งเป็นภาษา

ท้องถ่ินดัง้เดิมของคนโคราช  นักภาษาศาสตร์ชาวสหรัฐอเมริกาช่ือ เจ มาร์วิน บราวน์   (J. Marvin Brown) ได้
ศกึษาภาษาไทยถ่ินตา่งๆ ในประเทศไทยประมาณ 60 ถ่ิน สรุปวา่ภาษาถ่ินโคราชเป็นภาษาลกูผสมเป็นภาษาถ่ิน
ท่ีเกิดจากภาษาลาวซึ่งปรับมาใช้กับศพัท์ภาษาไทยภาคกลางแต่ส าเนียงเป็นภาษาลาว ระบบเสียงมีลกัษณะ
เหมือนกบัภาษาลาว (Brown, 1965 : 23)  ในปัจจุบันภาษาโคราชก าลงัจะเปลี่ยนแปลงไป เช่น การกลายเสียง 
ค าบางค าได้สญูหายไป คนโคราชรุ่นใหม่ไม่มีใครรู้จกั ทัง้นีเ้พราะบ้านเมืองเจริญขึน้ทัง้การคมนาคม การติดต่อ 
สื่อสาร และการเคลื่อนย้ายของประชากรท่ีหลัง่ไหลมาจากจงัหวดัอ่ืนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานท่ีเมืองโคราช น าเอาภาษา
และวฒันธรรมของตนมาด้วยจนเกิดการผสมผสานทางวฒันธรรม (Cultural assimilation) หรือแม้แต่คนโคราช
ย้ายไปอยู่ท่ีอื่นและคนรุ่นเก่าได้ล้มหายตายจากไป เป็นสาเหตใุห้ผู้ ท่ีจะสืบทอดทางภาษาลดลง ความเจริญทาง  
ด้านเทคโนโลยียังมีอิทธิพลต่อภาษาโคราช คนรุ่นใหม่เปลี่ยนค่านิยมไปพูดภาษาไทยกรุงเทพฯ บางคนอายไม่
กล้าพดูหรือกลวัถูกล้อเลียนเป็นเร่ืองขบขนั หรือว่าเป็นลาวโคราช ปัจจุบนัล้วนเป็นอปุสรรคต่อการอนุรักษ์ภาษา 
(เมตต์  เมตต์การุณ์จิต, 2552: 4) ทางจงัหวดันครราชสีมาจงึได้ให้ความส าคญัของการอนรัุกษ์ภาษาโคราชโดยมี
นโยบายรณรงค์พดูภาษาโคราชและการแตง่กายชดุโคราชซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของเมืองย่าโม (ส าเริง  แหยงกระโทก
, 2552)  จากการตรวจเอกสารยงัไมพ่บว่ามีการศกึษาการใช้ค าศพัท์ตามปัจจยัทางสงัคมด้านเพศและการศกึษา 
พร้อมกนันีย้งัมีข้อเสนอแนะจากงานวิจยัเก่ียวภาษาถ่ินโคราชท่ีผ่านมา (รพีพร  สิทธิ , 2549)  เห็นควรว่าน่าจะมี
การศกึษาท่ีเป็นตวัแปรทางสงัคมอื่นๆ ได้อีก เช่น เพศ การศกึษา อาชีพ ฯลฯ ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจท่ีจะศกึษาโดย
การศึกษาการใช้ค าศพัท์ของผู้บอกภาษาและวิเคราะห์ตวัแปรตามปัจจยัทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา
โคราชในเขตพืน้ท่ีอ าเภอพิมาย ในประเดน็ศกึษาเร่ือง การแปรค าศพัท์ในภาษาถ่ินโคราช  โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือ
ศกึษาการใช้ค าศพัท์ในภาษาโคราชตามตวัแปรอายุ เพศ และการศึกษา  และวิเคราะห์ปัจจัยทางสงัคมตามตวั
แปรอาย ุเพศ และการศกึษาท่ีมีอิทธิพลตอ่การใช้ภาษาโคราช 
 

วิธีการวิจัย 
การคัดเลือกจุดเกบ็ข้อมูล 

คดัเลือกจดุเก็บข้อมลูอยู่ในเขตอ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสมีา โดยการใช้วิธีศกึษางานวิจยัท่ีผ่านมา
จากรายงานผลการวิจยัภมูิศาสตร์ค าศพัท์ในจงัหวดันครราชสีมา: โครงการน าร่องของ วิจินตน์  ภานพุงษ์ (2529)  
ซึง่ประชากรสว่นใหญ่ใช้ภาษาถ่ินโคราชในชีวิตประจ าวนั 
 
การคัดเลือกค าศัพท์   

ใช้ค าศพัท์ท่ีปรากฎในพจนานกุรมภาษาโคราช  เมตต์  เมตต์การุณ์จิต (2552)  ตามทฤษฎี 
วงความหมาย (Semantic Field Theory) โดยการแบ่งออกเป็น 10 หมวด จ านวน 40 หน่วยอรรถ ดงันี ้

1. หมวดโลกและจกัรวาล  (จนัทรุปราคา, พร า (ฝน), ลมบ้าหม,ู จอมปลวก)  
2. พืช  (กล้วยน า้ว้า, กระเจ๊ียบเขียว, มะละกอ, น้อยหน่า) 
3. สตัว์  (กิง้ก่า, คางคก, แมลงปอ, แมว (สีสวาด)) 
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4. ร่างกาย  (เอว, ท้ายทอย, นอ่ง, สะดือ) 
5. อารมณ์และความรู้สกึ  (ตกใจ, โกรธ, โลง่อก, ประหมา่) 
6. การติดตอ่สื่อสาร  (พดูด้วย, นินทา, ประกาศ, สนทนา) 
7. การด ารงชีวิต  (กระท่อม, โจงกระเบน, ตกกล้า, คนันา) 
8. ศาสนา ประเพณีวฒันธรรมพิธีกรรม  (โลง, ผดัหมี่, ศาลเพียงตา, เพลงโคราช) 
9.  ท่าทาง การเคลื่อนไหว  (ขดัสมาธิ, ซุม่ซา่ม, ใจลอย, ยิงฟัน) 

 10. ลกัษณะ คณุสมบตัิ  (หลมุ, ชรา, เงียบ, ดดัจริต) 
 
การคัดเลือกประชากรและผู้บอกภาษา 

 คดัเลือกผู้บอกภาษาท่ีมีภมูิล าเนาอยู่ในเขตอ าเภอพิมาย  จงัหวดันครราชสีมา 
 
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล   

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลู คือ แบบสอบถาม  โดยผู้ วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลูภาคสนามด้วยตนเอง 
ซึง่มีการคดัเลือกค าศพัท์ภาษาโคราชโดยใช้ค าศพัท์ท่ีปรากฎในพจนานกุรมภาษาโคราช พ.ศ. 2552  โดยแบ่ง
ค าศพัท์ออกออกเป็น 10 หมวด จ านวน  40 หน่วยอรรถ   
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล   

ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามทัง้ 60 ชดุ มาวิเคราะห์ข้อมลูโดยการจดัแบบสอบถามตามข้อมลูของผู้บอกภาษา 
โดยการจัดหมวดหมู่ข้อมูลตาม อายุ เพศ และระดับการศึกษา โดยมีวิธีการค านวนการหาร้อยละของการใช้
ค าศพัท์ ดงันี ้

 
 ราร้อยละของการใช้ค าศพัท์ตอั             =                                                                                                                                                                     

             (ตวัแปรอาย)ุ 
 
 อตัราร้อยละของการใช้ค าศพัท์ =  
             (ตวัแปรเพศและการศกึษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 × จ านวนผู้บอกภาษาท่ีใช้ค าศพัท์ 
40 × 20 

100 × จ านวนผู้บอกภาษาท่ีใช้ค าศพัท์ 
40 × 30 
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ผลการวิจัย 
ผลการเกบ็ข้อมูลค าศัพท์ปรากฎ ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนผู้บอกภาษาท่ีใช้ค าศพัท์ในภาษาโคราชตามตวัแปรอายุ 

จากภาพท่ี 1 แสดงให้เห็นว่าผู้บอกภาษาผู้สงูอาย ุ(55 ปีขึน้ไป) ใช้ค าศพัท์จากพจนานุกรมภาษาโคราช
มากท่ีสดุร้อยละ 82.50  รองลงมาคือวยัรุ่น (15-25 ปี) ร้อยละ 77.38  และวยักลางคน  (35-45 ปี) ใช้ค าศพัท์จาก
พจนานุกรมภาษาโคราชน้อยท่ีสุดร้อยละ 77.13  ในส่วนของค าศพัท์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ. 2554  พบว่าผู้บอกภาษาวยักลางคนใช้มากท่ีสดุร้อยละ 24.13 รองลงมาเป็นวยัรุ่น  ร้อยละ 22.13  และ
ผู้สงูอายใุช้ค าศพัท์จากพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  น้อยท่ีสดุร้อยละ 15.50  ค าท่ีพบเพ่ิมเติม
พบมากท่ีสดุในผู้สงูอายรุ้อยละ 9.88 รองลงมาเป็นวยักลางคน ร้อยละ 7.38 และวยัรุ่นพบน้อยท่ีสดุร้อยละ 4.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2  แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนผู้บอกภาษาท่ีใช้ค าศพัท์ในภาษาโคราชตามตวัแปรเพศ 
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ข้อมลูจากภาพท่ี 2  แสดงให้เหน็วา่ผู้บอกภาษาเพศชายใช้ค าจากพจนานกุรม ภาษาโคราชร้อยละ 

80.67  ซึง่มากกวา่เพศหญิงท่ีใช้ร้อยละ 78.33  ในสว่นของค าศพัท์จากพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน  
พ.ศ. 2554  ผู้บอกภาษาเพศหญิงใช้ร้อยละ 21.50  มากกวา่เพศชายท่ีใช้ร้อยละ 19.58  และค าท่ีพบเพ่ิมเติม 
เพศหญิงใช้ร้อยละ 7.92  มากกวา่เพศชายท่ีใช้ร้อยละ 6.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของจ านวนผู้บอกภาษาท่ีใช้ค าศพัท์ในภาษาโคราชตามตวัแปรการศกึษา 

ข้อมูลจากภาพท่ี 3 แสดงให้เห็นว่าผู้ บอกภาษาในกลุ่มท่ีมีการศึกษาสูงกว่าภาคบังคับใช้ค าจาก
พจนานกุรมภาษาโคราชร้อยละ 82.17  ซึง่มากกวา่กลุม่ท่ีมีการศกึษาภาคบงัคบัลงมาท่ีใช้ร้อยละ 77.08  ในสว่น
ของค าศพัท์จากพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  ผู้บอกภาษากลุม่ท่ีมีการศกึษาภาคบงัคบัลงมา
ใช้ร้อยละ 23.42  มากกว่ากลุ่มท่ีมีการศึกษาสงูกว่าภาคบงัคบัท่ีใช้ร้อยละ 18.50  และค าท่ีพบเพ่ิมเติมกลุ่มท่ีมี
การศกึษาภาคบงัคบัลงมาใช้ร้อยละ 7.83  มากกวา่กลุม่ท่ีมีการศกึษาสงูกวา่ภาคบงัคบัท่ีใช้ร้อยละ 6.33 
 

สรุป 
 1.  ผลการศึกษาการใช้ค าศพัท์ในภาษาถ่ินโคราชตามตัวแปรอายุ  พบว่าผู้บอกภาษาใช้ทัง้ภาษาถ่ิน
โคราชและค าศพัท์ตามค าศพัท์จากพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  จากทัง้หมด 40 หน่วยอรรถ  
โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามมีการใช้ค าศัพท์ 3 ลักษณะ  คือ  การใช้ค าศัพท์ตามพจนานุกรมภาษาโคราช 
สว่นมากพบในผู้บอกภาษากลุม่ท่ี 3  วยัผู้สงูอาย ุ(55 ปีขึน้ไป)  การใช้ค าศพัท์ตามหน่วยอรรถแตอ่อกเป็นส าเนียง
โคราช คือ  ผู้บอกภาษาถ่ินโคราชจะน าค าศพัท์จากพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มาปรับเสียง
วรรณยกุต์ให้เป็นส าเนียงของภาษาโคราช  ส่วนมากพบในผู้บอกภาษากลุม่ท่ี 2 วยักลางคน (35-45 ปี)  และกลุ่ม
วยัรุ่น (15-25 ปี)  และการใช้ค าศพัท์ท่ีพบเพ่ิมในภาษาถ่ินโคราช ส่วนมากพบในผู้บอกภาษากลุ่มท่ี 3 ผู้สงูอาย ุ
(55 ปีขึน้ไป) 
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 2.   ผลการศึกษาการใช้ค าศัพท์ในภาษาถ่ินโคราชตามตัวแปรเพศ  พบว่าตัวแปรเพศมีผลต่อการใช้
ค าศพัท์ของผู้บอกภาษาถ่ินโคราช โดยผู้บอกภาษาเพศชายใช้ค าจากพจนานุกรมภาษาโคราชมากกวา่เพศหญิง 
สว่นเพศหญิงใช้ค าศพัท์จากพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มากกว่าเพศชาย  ซึง่เป็นค่าสถิติท่ี
ใกล้เคียงกนั  อาจกลา่วได้วา่ผู้บอกภาษาทัง้สองเพศมีการใช้ภาษาท่ีคล้ายคลงึกนั 
  3.  ผลการศกึษาการใช้ค าศพัท์ในภาษาถ่ินโคราชตามตวัแปรการศกึษา  พบว่าผู้บอกภาษาในกลุ่มท่ีมี
ระดบัการศึกษาสูงกว่าการศึกษาภาคบังคบัใช้ค าจากพจนานุกรมภาษาโคราชมากกว่ากลุ่มท่ีมีการศกึษาภาค
บังคับลงมา  ในส่วนของค าศัพท์จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.  2554  ผู้ บอกภาษากลุ่มท่ีมี
การศกึษาภาคบงัคบัลงมาใช้ค าศพัท์ในภาษาถ่ินโคราชมากกวา่กลุม่ระดบัการศกึษาสงูกวา่ภาคบงัคบั 
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เก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยั 
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การศึกษาการวิเคราะห์อรรถลักษณ์ของค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายใกล้เคียงกัน 
ที่นักเรียนไทยมักใช้สับสน 

A Study of Semantic Componential Analysis of English words which are easily confused 
by Thai Students 

 

รัชดาภรณ์ รักษ์ชน1* 
Ratchadaporn Rukchon1* 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครัง้นีม้ีจุดประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ของค าศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันท่ี
นกัเรียนอาจมีการใช้สบัสน 2) เพื่อศึกษาเหตผุลในการเลือกใช้ค าศพัท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกนั ข้อมลูกลุม่ค าศพัท์ที่น ามา
ศึกษาคดัเลือกมาจาก พจนานกุรมค าศพัท์ที่มกัใช้สบัสน โดย L.G. Alexander ซึ่งคดัเลือกกลุม่ค าที่มีความหมายใกล้เคียงกนั
มาทัง้สิน้ 46 กลุม่ จ านวน 104 ค า โดยเป็นกลุม่ค านามรูปธรรมที่อยูใ่นวงความหมายเดียวกนัมาศกึษาเทา่นัน้ และศกึษาเฉพาะ
ในแง่ของความหมายตรง ในการวิเคราะห์กลุ่มค าศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ใช้หลกัการวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ทาง
ความหมาย เพื่อแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบย่อยทางความหมายที่เหมือนและแตกต่างกัน โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจยันี ้คือ นกัศกึษาโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ ชัน้ปีที่ 3 มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จ านวน 26 คน ผลการวิจยัพบว่า 
เหตผุลในการเลือกใช้ค าศพัท์เหตุผลในการเลือกใช้ค าศพัท์ที่มีความหมายคล้ายกันอยู่ 4 ประเด็นหลกั คือ 1) เดา เพราะไม่รู้    
ไม่แน่ใจความหมาย 2) ดูจากบริบทรอบข้าง 3) ระบุว่าความหมายเหมือนกัน สามารถใช้แทนกันได้ 4) บอกความหมายและ
องค์ประกอบยอ่ยที่แตกตา่งกนัได้ ในท้ายที่สดุผลการวิจยัแสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่หวัข้อตา่ง ๆ เช่น การดบูริบทแวดล้อมการ
ดคูวามสมัพนัธ์ทางความหมาย และการใช้ค าศพัท์ในแตล่ะภาษาถ่ิน เป็นสิง่ส าคญัที่สามารถเพิ่มความความรู้ความเข้าใจของ
เราเก่ียวกบัความหมายและการใช้ค า และทัง้หมดนีส้ามารถน าไปเป็นแนวทางในการเรียนการสอนภาษาได้ 
 

ABSTRACT 
 The study aimed to examine the semantic components of words which are easily confused by Thai students 
and to find the reasons for their use of the vocabulary.  The data are from the Dictionary of right word wrong word 
comprising 104 concrete nouns from 46 semantic domains, with the focus on their denotative meaning.  In the analysis 
words in the same domain are given semantic components and are further compared with each other to find similarities 
and differences in their meanings.  Moreover, the population consisting of 26 third year students at Kamphaeng Phet 
Rajabhat University are asked to do an English test on the vocabulary under study and to give reasons for their selection 
of the words. Their main reasons are given as follows: 1) guesswork 2) consideration on content 3) consideration on the 
similarities and exchangeability between words, and 4) consideration on the meaning components of the words. Finally, 
the findings clearly demonstrated that topics such as context, semantic fields, and dialect are essential, the knowledge 
of which can significantly add to our understanding of the meaning and use of words and need to be included in English 
teaching.  
Keywords: Componential Analysis 
*Corresponding author; e-mail address: Ratchadadada@gmail.com  
1ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10900 
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ค าน า  
ภาษาทกุภาษามีค าศพัท์ โครงสร้าง หลกัการใช้และการก าหนดความหมายของตวัเอง ซึง่ถกูก าหนดไว้โดย

ของเจ้าของภาษานัน้ๆ วิไลวรรณ ขนิษฐนนัท์ (2524: 3) กลา่ววา่ ความหมาย คืออะไร ก็ดจูะยงัเป็นท่ีตกลงกนัไมไ่ด้ 
บ้างก็วา่ ความหมายคือความคิด คา่นิยมทางสงัคม ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของสิ่งตา่งๆ การอธิบายความหมายก็ย่ิง
ยากขึน้ เพราะในการอธิบายความหมายเราจะต้องกล่าวถึงสิ่งท่ีประกอบกนัขึน้เป็นความหมายและความสมัพันธ์
ของสิ่งเหลา่นีท่ี้มีตอ่กนั  

ธรรมชาติของการเรียนรู้ในภาษาท่ีสองนัน้ การเกิดข้อผิดพลาดตา่งๆในการใช้ภาษา ไมว่า่จะเป็นทางด้าน
ค าศพัท์ หรือไวยากรณ์ ก็ถือได้วา่เป็นเร่ืองปกติ เพราะนัน่คือกระบวนการที่แสดงถงึการคอ่ยๆเรียนรู้หลกัการทาง
ภาษาของภาษาท่ีสอง 

ค าศพัท์เป็นหน่วยพืน้ฐานท่ีมีความหมายของแต่ละภาษา หากผู้ เรียนเข้าใจความหมายและเลือกใช้ได้
อย่างถกูต้องก็จะช่วยให้มีทกัษะทางภาษาท่ีดีขึน้ได้ เพราะค าศพัท์เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัในการเรียนไมว่า่จะเป็น 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การเลือกใช้ค าศพัท์ภาษาองักฤษไปใช้ผิดบริบท  คือ การน าค าท่ีมีความหมาย
อย่างหนึ่งไปสื่อถึงความหมายอีกอย่างหนึ่ง ซึง่แตกต่างไปจากความหมายไปเดิมท่ีต้องการจะสื่อถึง วิโรจน์ อรุณ
มานะกุล )2553 อ้างถึง Dulay, Burt, and Krashen, 1982  พูดถึงการจ าแนกข้อผิดเป็นสองประเภท ประเภทแรก

อเป็นข้อมลูภาษา อย่างเช่น การเติมวิภตัิปัจจยัผิด การใช้ค าผิด ข้อผิดทางไวยากรณ์ เป็นต้น ประเภทท่ีสองเป็นข้
บผิดทางรูป เช่น ตกค า สะกดผิด สลั ท่ีเป็นต้น ในการเลือกใช้ค าศพัท์เพ่ือสื่อความหมายนัน้ ผู้พดูหรือผู้ เขียนจะต้อง

รู้จกัใช้ค าให้ถูกต้องตรงตามความหมาย เพ่ือป้องกนัไม่ให้การสื่อสารนัน้ผิดวตัถุประสงค์ หรือผิดไปจากเนือ้ความ
ต้องการที่จะสื่อ ฉะนัน้เราจงึต้องรู้และเข้าใจความหมายของค านัน้อย่างแท้จริงเพ่ือการเลือกใช้ค าให้ถกูต้อง หากใช้
ผิดไปจากกฎเกณฑ์ท่ียอมรับกนัแล้ว อาจก่อให้เกิดความสบัสนในการสื่อความหมายได้ พิณทิพย์ ทวยเจริญ (2536 
)กล่าวว่า กระบวนการเลือกสรรค าผิดพลาด คือ แทนท่ีจะใช้ค าท่ีต้องการอาจจะใช้ค าอื่นซึ่งอยู่ในประเภท
เดียวกนัจะท าให้เกิดความผิดพลาดทางความหมาย และก่อให้เกิดข้อความท่ีผิดเป้าประสงค์ 

กลุ่มค าศพัท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนั เช่นค าว่า fountain และ spring ทัง้สองค านีต้่างมีความหมายวา่ 
‘น า้พุ’ หากดูเพียงความหมายท่ีปรากฏในพจนานุกรมแล้ว ค าศพัท์ทัง้สองค านีไ้ม่มีความแตกต่าง แต่หากมีการ
วิเคราะห์ถึงองค์ประกอบทางความหมายของค าศพัท์ทัง้สองนีจ้ะพบว่า fountain เป็นน า้พุท่ีมนุษย์สร้างขึน้ส่วน 
spring จะหมายถงึ น า้พท่ีุเกิดขึน้ตามธรรมชาติ ทัง้นีห้ากผู้ เรียน ไมท่ราบความหมายท่ีแท้จริงแล้ว อาจน ามาซึง่การ
ใช้ท่ีผิดพลาดได้ 

อีกทัง้การให้ค าจ ากดัความของพจนานุกรมไทย มกัจะมีการอธิบายความหมายของค าท่ีมีความใกล้เคียง
กนัเป็นความหมายกลางท่ีเหมือนหรือคล้ายกนั แต่ไม่ได้มีการอธิบายให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีความหมายหรือการ
น าไปใช้แตกต่างกนัอย่างไร จึงอาจท าให้ไม่เห็นถึงความแตกต่าง และอาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเลือกใช้
ได้ ยกตัวอย่างเช่น ค าว่า dress กับค าว่า clothes หากเปิดหาความหมายทางพจนานุกรม SE-ED’s Modern 
English-Thai Dictionary : 2541 จะได้ดงันี ้

dress (เดรส)n. เคร่ืองแตง่ตวั,เสือ้ผ้าอาภรณ์ 
clothes (โคลธซ)n.,pl. เสือ้ผ้า,เคร่ืองนุ่งห่ม 
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จากค าศพัท์ข้างต้น จะเห็นได้วา่มีค านิยามหลกัของศพัท์เหมือนกนัคือค าวา่ เสือ้ผ้า แตค่ าศพัท์ทัง้สองค านี ้
ใช้ในบริบทท่ีตา่งกนั  ฉะนัน้หากผู้ ท่ีไมใ่ช่เจ้าของภาษา ใช้พจนานกุรมในการหาความหมายเพียงอย่างเดียว โดยไมรู้่
องค์ประกอบย่อยทางความหมายท่ีแท้จริง อาจท าให้เกิดความสบัสนในการเลือกใช้ค าศพัท์ได้  พัชรี  พลาวงศ์  
(2542) กล่าวว่า การหาความหมายท่ีแท้จริงจาก concept หนึ่งๆ จะต้องใช้วิธีวิเคราะห์แบบ componential 
analysis โ ดยพยายาม วิ เ ค ร าะ ห์ แต่ ล ะส่ วนของค านั น้ ออก ใ ห้ หมดจึ ง จ ะ ไ ด้ ความหมาย ท่ี แ ท้ จ ริ ง  
          ถ้านกัอรรถศาสตร์จะคิดวา่พึง่พจนานกุรมอย่างเตม็ท่ีในการศกึษาเร่ืองความหมายในภาษา โดยไมข่วนขวาย
หาความรู้จากท่ีอื่นมาเสริมก็อาจจะไม่เป็นการถูกต้องนัก หรือเช่นถ้าหากว่าภาษาท่ีเราต้องการศึกษานัน้มีแต่
พจนานกุรมเก่าอยู่เลม่เดียว ก็ย่อมเป็นเร่ืองท่ีเราจะต้องหาความรู้เพ่ิมเติมอีกมากทีเดียว (สริุยา  รันตกลุ, 2544)  
          พัชรี  พลาวงศ์ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า ความหมายของค าอาจแยกเป็นองค์ประกอบทางความหมายได้โดย
แยกออกเป็นความหมายย่อยๆ หลายความหมาย ซึง่อาจรวมความหมายย่อยๆเข้าเป็นหนึง่ความหมายใหญ่ได้ การ
ใช้ทฤษฎีการวิเคราะห์ความหมายแบบวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายย่อย จะท าให้รู้  nature of meaning 
ได้  ซึง่ประโยชน์ของการวิเคราะห์อรรถลกัษณ์นัน้ท าให้เราเห็นความสมัพนัธ์ทางด้านความหมายของค านัน้ๆ ว่ามี
ความเหมือนหรือแตกตา่งมากน้อยเพียงใด ซึง่ค าท่ีมีอรรถลกัษณ์สว่นใหญ่เหมือนกนันัน้ จะมีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิด
กนัมากกว่าค าท่ีมีอรรถลกัษณ์ท่ีต่างออกไปจากค าอื่น นอกจากนี ้พชัรี พลาวงศ์ ยงักล่าวว่า การวิเคราะห์โดยการ
แยกส่วนประกอบทางความหมายของค าท่ีเรียกว่า Componential Analysis จะท าให้เราสามารถให้ค าจ ากดัความ
ของค าตา่งๆได้อย่างถกูต้อง  เม่ือเกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการเรียนรู้ภาษาท่ีสองในด้านค าศพัท์ ซึง่เป็นพืน้ฐานท่ี
ส าคญัย่ิง การหาแนวทางแก้ไขปัญหาจึงเป็นหลกัฐานท่ีส าคญัในการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาท่ีสองของผู้ เรียนได้                     
          ด้วยเหตุนีเ้อง ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะวิเคราะห์องค์ประกอบทางความหมายย่อ  ย (อรรถลักษณ์) ของ
ค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนั เพ่ือแสดงให้เห็นองค์ประกอบทางความหมายย่อยของค าศพัท์
ภาษาองักฤษท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนัว่ามีองค์ประกอบทางความหมายใด เหมือนหรือต่างกนัอย่างไร เพ่ือการ
น าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง Richards and Sampson (1994: 15) กล่าวไว้ว่า การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทางภาษาเป็น
สิ่งท่ีช่วยประเมินการเรียนรู้ และความสามารถของผู้ เรียนโดยผู้สอน เพ่ือท่ีจะน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาในการใช้ภาษา
ของผู้ เรียน โดยในวิจัยนีศ้ึกษาความแตกต่างด้านองค์ประกอบทางความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษท่ีมี  
ความหมายใกล้เคียงกนั และการเลือกใช้ค าศพัท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนั 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
  ผู้ วิจยัศกึษาข้อมลูค าศพัท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนัท่ีมกัใช้กนัอย่างสบัสนจากพจนานกุรมรวมค าศพัท์ท่ี
มกัใช้สบัสน (Dictionary of right word wrong word โดย L.G.Alexanderแปลโดย อาจารย์ร าไพ ดวงเพชร, 2550) 
ซึง่มีค าศพัท์ท่ีมกัใช้สบัสนและผิดบ่อยท่ีสดุ ในวิจยันี ้ ผู้ วิจยัจะศกึษาเฉพาะค าศพัท์ประเภทค านามท่ีเป็นรูปธรรมใน
ความหมายแบบความหมายตรง (denotative meaning) และเป็นกลุม่ค าท่ีอยู่ในขอบเขตกลุม่ความหมายเดียวกนั
เท่านัน้ โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในงานวิจยั คือ นกัศกึษาโปรแกรมวิชาภาษาองักฤษ ชัน้ปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร จ านวน 26 คน 

 
 

425



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

แนวคดิ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  การศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมแนวความคิดหรือทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกบัการวิเคราะห์
ความหมายของค าศพัท์ ในบทนีผู้้ วิจยัได้รวบรวมเอกสารตา่งๆเพ่ือเป็นแนวทางในการศกึษา ดงันี  ้

ความสมัพนัธ์ของค า แบ่งออกเป็น 6 ประเภท อ้างตาม ชชัวดี (2558) 
  1.การพ้องความหมาย (synonymy) แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การพ้องความหมายแบบสมบรูณ์ (absolute 
synonymy) และการพ้องความหมายบางสว่น (partial synonymy)  
  2. การมีความหมายตรงกนัข้าม (antonymy) หมายถงึ ค าในภาษามีความหมายตรงกนั 
ข้ามกบัความหมายของอีกค า 
  3. การพ้องรูป (homonomy) คอื ค าในภาษามีรูปภาษาท่ีเหมือนกนั มีความหมายมากกวา่ 1 ความหมาย 
และไมส่มัพนัธ์กนั  ไมส่ามารถโยงหาความสมัพนัธ์กนัได้ ถือเป็นความบงัเอิญทางภาษา  
  4. การมีหลายความหมาย (polysymy) คือ การท่ีรูปภาษา 1 รูป มีความหลากหลายมากกว่า 1 
ความหมาย และมีความสมัพนัธ์กนั เช่น ค าวา่ ‘คราด’ อาจหมายถงึวตัถท่ีุใช้ในการกวาด และยงัสามารถหมายถงึ 
การกระท า เช่น ‘เขาคราดหญ้ามากองไว้หลงับ้าน’ 
  5. การจดักลุม่ (hyponymy) เป็นความสมัพนัธ์ของค าท่ีจดัอยู่ในหมวดความหมาย(semantic field) 
เดียวกนั เช่น ค าท่ีจดัอยู่ในหมวดภาชนะ ได้แก่ หม้อ จาน ชาม  
  6. การเป็นสว่นประกอบ (meronymy) เป็นความสมัพนัธ์ระหวา่งกลุม่ค าท่ีมีความหมายอ้างถงึสิ่งหนึง่ และ
สว่นประกอบตา่งๆท่ีประกอบเข้าเป็นสิ่งนัน้ เชน่ 

ทฤษฎีการวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ 

 Nida (1975) ได้กลา่วถงึการวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ของค า ไว้ตามกระบวนการ Component analysis       
6 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
  1)  หาค าท่ีมีความหมายสมัพนัธ์กนั ท่ีมีลกัษณะท่ีจะสามารถท าให้ค าเหลา่นัน้ จดัอยู่ในกลุม่ใดกลุม่หนึง่
ทางความหมายเดียวกนั(semantic domain)  
  2)  พิจารณาจากองค์ประกอบทางความหมายย่อยของแตล่ะค า วา่มีความสมัพนัธ์กนัภายในท่ีใดท่ีหนึง่
ทางความหมายเดียวกนัหรือเป็นการลงรายค าท่ีมีความหมายเฉพาะ ซึง่แตกตา่งจากความหมายของค าท่ีจดัอยู่ใน
ขอบเขตของความหมายเดียวกนั  
  3)  วิเคราะห์ความหมายย่อย เป็นการวิเคราะห์วา่ความหมายย่อยท่ีเราแยกออกมานัน้มีความหมายใดท่ี
ค ากลุม่นัน้มีร่วมกนั เป็นการพิจารณาความหมายย่อยของค าหลงัจากท่ีเราได้ความหมายย่อยพืน้ฐานแล้ว เช่นค า
วา่ พ่อ และ แม ่อยู่ในกลุม่ความหมายประเภทค าเครือญาติ ซึง่มีองค์ประกอบทางความหมายร่วมกนัก็คือ [มีชีวิต] 
[มนษุย์] [มีลกู] 
  4)  วิเคราะห์วา่ค าศพัท์แตล่ะค าท่ีจดัให้อยู่ในกลุม่เดียวกนันัน้ มีองค์ประกอบทางความหมายย่อยใดท่ีท า
ให้ค าศพัท์แตล่ะค านัน้ ท่ีท าให้สามารถแยกความแตกตา่งของค านัน้ๆได้  หลงัจากนัน้ท าเป็นตารางเพ่ือให้เห็นถงึ
องค์ประกอบทางความหมายย่อยได้ชดัเจน 
  5)   การตรวจสอบข้อมลู เป็นขัน้ตอนท่ีท าการตรวจสอบวา่ ความหมายย่อยท่ีวิเคราะห์นัน้ถกูต้อง หรือเป็น
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จริงมากน้อยเพียงใด 
  6) พิจารณาความหมายย่อยของทกุค าร่วมกนั และแสดงความหมายย่อยของค า โดยได้ก าหนดอรรถ
ลกัษณ์เป็นคณุสมบตัิ 2 คา่ (binary) (+/-) เป็นการบอกถงึคณุสมบตัิของความหมายย่อยนัน้ แทนท่ีการบรรยาย
อรรถลกัษณ์จ านวนมาก หากค าใดมีคณุสมบตัินัน้ๆ ก็แสดงเป็นเคร่ืองหมาย + (เคร่ืองหมายบวก) อยู่ข้างหน้าอรรถ
ลกัษณ์นัน้ๆ แตห่ากไมม่ีคณุสมบตัิของความหมายย่อยนัน้จะแสดงเคร่ืองหมาย – (เคร่ืองหมายลบ) อยู่ข้างหน้า
อรรถลกัษณ์ของค าท่ีวิเคราะห์ดงัจะเห็นได้จากตวัอย่างนี ้

พ่อ          แม่ 
[ +มชีีวิต]            [+ มีชีวิต] 
[ +มนษุย์ ]      [ +มนษุย์ ] 
[ +มีลกู]                 [ +มีลกู] 

[ +เพศชาย ]             [ -เพศชาย] 
 

วิธีการวิจัย 
 1. แหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการวิจัยมาจาก พจนานุกรมรวมค าศพัท์ท่ีมกัใช้สบัสน (Dictionary of right 
word wrong word) โดยคดัเลือกและรวบรวมเฉพาะค าศพัท์ภาษาองักฤษท่ีเป็นค านามรูปธรรม (concrete noun) 
ท่ีมีความหมายใกล้ เคียงกันและอยู่ ในขอบเขตกลุ่มความหมาย เดียวกัน  (same domain)  มาทั ง้หมด 
  กลุ่มค าศัพท์ต่อไปนีไ้ม่น ามาศึกษา เช่น กลุ่มค านามท่ีมีการเขียนใกล้เคียงกันแต่อยู่คนละขอบเขต
ความหมาย (desert / dessert, canal / channel) กลุ่มค าท่ีเก่ียวข้องกับอาหาร เช่น (sherry / cherry / brandy)
กลุม่ค าสว่นใหญ่ท่ีกลุม่ตวัอย่างไมรู้่ความหมาย (cave / cellar / grotto, vicar / curate / pastor / priest) 

 2. น าค าศพัท์นามรูปธรรมท่ีอยู่ในขอบเขตความหมายเดียวกนัท่ีคดัเลือกมาทัง้หมด          มาให้นกัศกึษา
กลุม่ตวัอย่างได้คดัเลือกกลุม่ค าศพัท์ท่ีนกัศกึษาเคยเรียน หรือรู้จกัมาทัง้หมดผ่านแบบสอบถาม ผู้ วิจยัจะคดัเลือก
เฉพาะกลุม่ค าศพัท์ท่ีกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่รู้จกั มากกวา่ 20 คน จากจ านวนนกัศกึษา 26 คน   จากนัน้น าค าศพัท์ท่ี
ได้มาท าการทดสอบการเลือกใช้ค าศพัท์กบันกัศกึษากลุม่ตวัอย่าง โดยแบบทดสอบเป็นการน าประโยคตวัอย่างจาก
ในพจนานกุรมรวมค าศพัท์ท่ีมกัใช้สบัสน (Dictionary of right word wrong word) พร้อมทัง้ระบเุหตผุลในการ
เลือกใช้ค าศพัท์ 

 coal : charcoal 
1. You need more coal / charcoal for that  
     barbecue.  
2. Coal / Charcoal doesn’t burn as cleanly as oil.  

 
…………………………………………… 
…………………………………………… 

coat : jacket 
1. I need a coat / jacket which is warm but light.  
2. Those trousers don’t match that coat / jacket. 
  

 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
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3. น ากลุม่ค าศพัท์ท่ีนกัศกึษามีการเลือกใช้ผิด มากวา่ 20 คน จากจ านวนนกัศกึษา 26 คน ตอ่หนึง่กลุม่
ค าศพัท์ มาศกึษาวิเคราะห์อรรถลกัษณ์ สว่นกลุม่ค าศพัท์สว่นใหญ่ท่ีกลุม่ตวัอย่างเลือกใช้อย่างถกูต้องจะไมน่ ามา
วิเคราะห์อรรถลกัษณ์ เน่ืองจากแสดงวา่ นกัศกึษาไมไ่ด้มีความสบัสนในค าศพัท์กลุม่นัน้ๆ เช่น กลุม่ค า restaurant / 
canteen, clock / watch, chair / seat  สว่นกลุม่ค าศพัท์ท่ีมีการเลือกใช้ผิด จะน ามาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดการ
วิเคราะห์อรรถลกัษณ์   (componential analysis) โดยอ้างอิงความหมายหลกัจากพจนานกุรม  ภาษาองักฤษ-
ภาษาองักฤษ จ านวนสองเลม่คือ OXFORD  Advanced  Learner’s  Dictionary   และ   Cambridge  Advanced  
Learner’s  Dictionary รวมถงึสมัภาษณ์เจ้าของภาษา      โดยได้จ านวนกลุม่ค าศพัท์ท่ีน ามาศกึษาทัง้หมด  46  กลุม่
ค าศพัท์ จ านวน 104 ค า 

arm 
hand 

barrier 
fence 

bullock 
ox 

café 
cafeteria 

fountain 
spring 

calendar 
time-table 

chimney   
fireplace 

funnel 

cigar 
cigarette 

coal 
charcoal 

furnace 
oven 

coat 
jacket 

coupon 
voucher 

crayon 
chalk 

dish 
plate 

ground floor 
first floor 

dress         clothe 
costume    suit 

drug          
medicine 
narcotics 

rubber 
eraser 

handle 
doorknob 

hound 
dog 

instrument 
tool 

ladder          steps 
stair 

washbasin 
sink 

menu 
dish of the day 

money     cash 
note        

change 
lamb 
sheep 

package       
bundle 
parcel 

pin              
needle 

safety pin 

pistol 
gun 

wallet 
purse 

ribbon 
tape 

robber          thief 
burglar 

rock 
stone 

rubbish 
garbage 

scarf        veil 
shawl 

ship 
boat 

stocking 
socks 

street 
road 

temple 
church 

terrace 
balcony 

tomb 
grave 

torch 
lamp 

lightbulb 

wardrobe 
cupboard 

warehouse 
storeroom 

washbasin 
sink 

wax 
candle 

    

 
 

428



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

ผลการวิจัย 

 จากการวิจยั การวิเคราะห์อรรถลกัษณ์กลุม่ค าศพัท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนัจ านวน 46 กลุม่ 104 ค า 
พบวา่มีความสมัพนัธ์ทางความหมายอยู่ 4 ลกัษณะดงันี ้ 
  1. ความสมัพนัธ์แบบ synonymy (ค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั) ในงานวิจยัตวัอย่างเช่น กลุม่ค าศพัท์ 
tomb และค าวา่ grave จดัอยู่ในกลุม่เดียวกนัโดยมีองค์ประกอบทางความหมายร่วมกนั คือ เป็นท่ีฝังศพ โดย
พจนานกุรมระบวุา่ทัง้สองค านีเ้ป็นค าท่ีมีความหมายเหมือนกนั (synonym) แตจ่ะเห็นได้วา่ทัง้สองค านีก้็ยงัมี
องค์ประกอบย่อยทางความหมายท่ีตา่งกนัอยู่ จงึไมส่ามารถท่ีจะใช้แทนกนัได้ในทุกสถานการณ์  
  2. ความสมัพนัธ์แบบ hypoymy (ค าท่ีเป็นชนิดของสิ่งใดสิ่งหนึง่) ในงานวิจยันี ้เชน่กลุม่ค าวา่ pistol กบั 
gun ค าวา่ pistol และค าวา่ gun จดัอยู่ในกลุม่เดียวกนัโดยมีองค์ประกอบร่วม คือ เป็นอาวธุ ท่ีใช้กระสนุในการยิง
โดย ค าวา่ pistol กบั gun มีความสมัพนัธ์กนัทางความหมายในลกัษณะ hyponym กลา่วคือ pistol เป็น hyponym 
ของค าว่า gun 
  3. ความสมัพนัธ์แบบ meronymy (ค าท่ีเป็นสว่นประกอบหรือสว่นย่อยของสิ่งใดสิ่งหนึง่)ในงานวิจยันีข้อ
ยกตวัอย่างกลุม่ ค าวา่ wax และค าวา่ candle มีองค์ประกอบทางความหมายร่วมกนั คือ มีขีผ้ึง้/ไขมนัสตัว์เป็น
สว่นประกอบ และจะละลายเม่ือได้รับความร้อน โดยค าวา่ wax และ candle มีความสมัพนัธ์แบบการเป็น
สว่นประกอบ (meronymy) แบบสารประกอบ-วตัถ ุ(stuff-object) กลา่วคือ wax เป็นสารประกอบของ candle  
  4. ความสมัพนัธ์แบบ dialect (ค าท่ีใช้ในภาษาถ่ิน) ในงานวิจยันี ้เช่น ค าวา่ rubber และค าวา่ eraser จดั
อยู่ในกลุม่เดียวกนัโดยมีองค์ประกอบร่วม คือ วตัถท่ีุท าจากยาง ยางท่ีเอาไว้ใช้ส าหรับลบรอยดินสอ โดย ค าวา่ 
rubber กบั eraser นัน้ เป็นค าท่ีมีความหมายเดียวกนั แตถ่กูเรียกตา่งกนัขึน้อยู่กบัภาษาของในแตท่ี่ (dialect) 
เน่ืองจากค าว่า rubber ส าหรับชาวองักฤษก็หมายถงึยางลบท่ีใช้ลบรอยดินสอ แตส่ าหรับชาวอเมริกนันัน้หมายถงึ 
‘ถงุยางอนามยั’ 

 
อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ  

  ทกุค าเป็นหน่วยท่ีประกอบด้วยคณุลกัษณะทางความหมายหลายอย่าง คณุลกัษณะเหลา่นีอ้าจ
คล้ายกนัในกรณีของค าท่ีคล้ายกนั แตไ่มค่ าใดท่ีจะมีความหมายเดียวกนัได้ทัง้หมด สถานการณ์นีท้ าให้สามารถ
วิเคราะห์ lexis จากความแตกตา่งในองค์ประกอบทางความหมายได้วา่แตล่ะหน่วยหมายถงึอะไร ในขณะท่ีค าศพัท์
อาจหลายความหมายและไมง่่ายท่ีจะอธิบายถงึความแตกต่างระหวา่งความหมายระหวา่งหน่วยศพัท์ท่ีเก่ียวข้อง
อย่างใกล้ชิด Componential Analysis เป็นเทคนิคท่ีมีประโยชน์มากส าหรับการน าเสนอค าศพัท์ใหม ่ๆ แก่นกัเรียน
เช่นเดียวกบัองค์ประกอบบางอย่างของไวยากรณ์ 
  การฝึกฝนวิเคราะห์ความแตกตา่งขององค์ประกอบย่อยทางความหมาย ของกลุม่ค าศพัท์ท่ีมีความหมาย
ใกล้เคียงกนันัน้ จงึเป็นอีกวิธีหนึง่ท่ีจะช่วยให้นกัศกึษาได้ฝึกคิด วิเคราะห์ และจดจ าความแตกตา่งได้มากกวา่การ
ท่องจ า ผู้ วิจยัเห็นวา่ผู้ ท่ีสนใจศกึษาเร่ืองความหมายในภาษายงัมีประเดน็ท่ีน่าสนใจท่ีสามารถศกึษาเพ่ิมเติมดงันี ้
  1. ศกึษาความหมายของค าศพัท์ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนักนั ในกลุม่ค าศพัท์ท่ีเป็นค ากริยา ค าคณุศพัท์ 
เพ่ิมเติม  
  2. ศกึษาถงึ collocation คือ ค าหรือกลุม่ค า ท่ีต้องใช้ร่วมกนัเสมอ หรือภาษาพจนานกุรมได้ให้ความหมาย
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ไว้วา่ “ค าปรากฏร่วม” ผู้สอนควรสอนถงึ collocation ของค าศพัท์กลุม่ท่ีมีความหมายใกล้เคียงกนั เพ่ือจะได้แสดงถงึ
ข้อสงัเกตในการใช้ท่ีแตกตา่งกนัได้อย่างชดัเจนมากขึน้ 

 
แนวทางในการเรียนการสอนประโยชน์เพื่อน าไปใช้เป็น  

 จากการวิจัยนีจ้ะเห็นได้ว่า การวิเคราะห์แยกองค์ประกอบทางความหมายของกลุ่มค าศพัท์ท่ีมี
ความหมายคล้ายกันนัน้ ท าให้เห็นถึงองค์ประกอบย่อยทางความหมายท่ีต่างกัน เพ่ือการเลือกใช้ค าศัพท์ในวง
ความหมายใกล้เคียงกนัได้อย่างถูกต้อง นอกจากนีม้ีประเด็นท่ีผู้สอนควรน าไปเป็นแนวทางร่วมในการสอนนั่นคือ 
การฝึกวิเคราะห์แยกองค์ประกอบและการสอนกลุ่มค าศัพท์ท่ีมีความสัมพันธ์ทางความหมายแทนการบอก
ความหมายเป็นค าโดด เช่น ค าว่า rock กบั stone ควรแสดงให้เห็นถงึองค์ประกอบของทัง้สองค านี ้ถึงแม้สองค านี ้
จะเป็น synonym แตท่ัง้สองค านีจ้ะถกูน าไปใช้ในบริบทท่ีตา่งกนั นอกจากนีย้งัมีประเดน็ท่ีน่าสนใจเป็นอย่างมากคอื 
สอนการดบูริบทรอบข้าง สิ่งนีจ้ะเป็นการช่วยให้นกัศกึษาเลือกใช้ค าศพัท์ได้ถกูต้องมากย่ิงขึน้ 

จากการศกึษาและวิเคราะห์ทัง้หมดนีส้ามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาได้ สธิุนี (2526) 
ได้กลา่วไว้วา่ ผู้ เรียนจะต้องรู้กฎเกณฑ์ท่ีส าคญัของภาษาเพ่ือพอท่ีจะเข้าใจภาษาหนึ่งท่ีถ่ายทอดไปยงัภาษาหนึ่งได้ 
และความสามารถในการท่ีจะน ากฎมาใช้กับภาษาใหม่ได้มากน้อยเพียงใด ขึน้อยู่กับวิธีการอธิบายของผู้ สอน 
ความสามารถในการจดจ า ความสนใจของผู้ เรียน และรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆอีกด้วย แต่สิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดและ
ได้รับการยืนยันว่าเป็นวิธีท่ีถูกต้องท่ีสุดคือ การให้นักเรียนเรียนรู้กฎเกณฑ์ของภาษาใหม่ จนผู้ เรียนสามารถท่ีจะ
น ามาประยกุต์และใช้ภาษาได้อย่างถกูต้อง 

 

                                             กิตตกิรรมประกาศ 

  ขอขอบคณุภาควิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน และท่านอาจารย์ท่ีปรึกษา รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทศันาลยั บรูพชีพ ท่ีคอยเป็นแรงผลกัดนัและ กรุณาให้ค าแนะน าและข้อคิดท่ีเป็นประโยชน์ตา่ง ๆ 
ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคณุ 
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Abstract—Nowadays Security camera is the need 

of the day. There are very daunting task. There are 

surveillance cameras in some areas, but they have 

a very limited vision.This is not of much use as the 

view can get obstructed easily.The Surveillance 

Robot is good another choice.the Robot used on 

the user’s device with the application of the robot’s 

device and the work subsequently on both. On the 

robot, a Wi-Fi module is mounted which is 

interfaced with a Raspberry Pi.Raspberry Pi 

receives the signal from Wi- Fi Module it decodes 

the signals using the code which is in the 

Raspberry Pi. The different Signals are for 

Forward, Reverse, Right and Left motion of the 

vehicle and the signal for video transmission. video 

transmission has 2 function.first function is video 

streaming online and next thing is face 

detection.That is python program running in 

Raspberry pi with OpenCV libraries can capture 

and locally store the image in real time from usb 

camera when a face pattern in the frame is detected 

If any intruder enters the Robot will captures the 

image of the person and checks with the images 

that is already stored on the Cloud.The test subjects 

were make 4 groups and 16 different face detection 

were shot by each person. Thus the test involved 

sending a total of 50 times shot commands. 89.72% 
shots were detection correctly. The accuracy of the 

recognition can be affected by noise of image, light 

, and the blurring. These factors need to be studied 

further in more details by conducting more tests. 
 

Index Terms—Surveillance, Image-Processing, 

IOT.  

I. INTRODUCTION 

Security camera is the need of the day. This has led 

to an increasing need for surveillance, which is a 

very daunting task. There are surveillance cameras 

in some areas, but they have a very limited 

vision.This is not of much use as the view can get 

obstructed easily[8] , During these emergency 

situations and specifically in urban disaster many 

different people are deployed like policeman, fire 

fighters and medical assistance. They need to 

cooperate to save lives, protect structural 

infrastructure, and evacuate victims to safety 

[6]which has provided an impetus to build a robotic 

vehicle for surveillance purposes. This robotic 

vehicle will be controlled via internet thus 

increasing the area it surveys [8]There should be a 

system which is able to mobile anywhere with 

effective surveillance[4] This robot must have a 

little casing, be light  weight. Observation is able 

movement [1] Such system can be built easily if it 

can recognizes the intrusion on its own and alert us 

in our absence. [2] 

II. LITERATURE REVIEW 

Mohammed Saquib Khan1, Ataur Rehman 

Khan2, Altamash Khan3, Akmal Kalia4, Lochan 

Bisne5  ( 2017)  ,Devjyoti Ghosh1, Shaarang 

Sahanie2, Shreyas Bhandari3, Vedant Shirali4, 

Mudit Kapoor5  (2015) Sagar R N1, Sharmila S P2, 

Suma B V3  (2017)   aim research Web Controlled 

Surveillance Robot  is designed all around to enter 

profoundly risky zones and convey data with 

respect to its surroundings to a remote server  [ 1] 
that focusing on implementing a robotic home 

security system using image processing technique 

for intruder detection.  Robot movement, signboard 

recognition, Face detection and notification 

techniques [ 2] ,WI- FI Based Robot Controlling by 

Webpage Interface and Video Monitoring 

,Designing of the system requires the knowledge 

of physical components, sensors, embedded system 

and decision algorithm [ 3]  Zeeshan 

Shaikh1,Priyanka Gaikwad2,Nikhil 

Kare3,Swapnali Kapade4,Prof. M. V. Korade5 . 
( 2017)  Amruta Nikam1, Akshata Doddamani2, 

Divya Deshpande3, Shrinivas Manjramkar4  (2017) 
Ketan Dumbre ( 2015)    study Robotic Vehicle 

Control using Internet via Webpage and Keyboard 

are surveillance cameras in some areas This 

robotic vehicle will be controlled via internet thus 

increasing the area it surveys.  [ 8]  automatically 

controlling surface transitions, and provides the 
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con-trolling user with surveillance of its location [4] 
RASPBERRY Pi BASED OBSTACLE 

AVOIDING ROBOT build an autonomous robot 

using raspberry pi as a processing chip.  An HD 

camera is used to provide and detect the obstacle 

from the real world to the robot  Swathi . V1, 

Steven Fernandes2 ( 2015)  and Hemali M 

Gauswami ( 2016)   study Disaster Autonomous 

Robot - Finding People through Face Detection 

Using ARM-11, presenting the implementation of 

an autonomous mobile robot which is capable 

avoiding obstacles and aims to find human faces 

and human body [ 6]  and Raspberry Pi Based 

Human Face Detection is concerned with finding 

whether or not there are any faces in a given image 

and, if present, returns the image location and 

content of each face [ 7]  Pooja Sanjay Pagar, 

Tabassum Jalal Khan, P. R. Ghodekar, 

M. R. Bhadange, V. Salve ( 2015)   and Gurjashan 

Singh Pannu ( 2015)  Study Design and 

Implementation of Autonomous Car using 

Raspberry Pi The project aims to build a 

monocular vision autonomous car prototype using 

Raspberry Pi as a processing chip.  An HD camera 

along with an ultrasonic sensor is used to provide 

necessary data from the real world to the car.[10] . 

III. METHODOLOGY 

In this section, we have described the Robot used 

on the user’s device with the application of the 

robot’s device and the work subsequently on both. 
On the robot, a Wi-Fi module is mounted which is 

interfaced with a Raspberry Pi. in the Figure.1 the 

controller is a client sitting on a computer or a 

laptop in range of Wi-Fi administers the robot. 
Whenever a client sends the control signal, it is 

transmitted wirelessly and is captured by the Wi-Fi 

module mounted on the robot. This signal is 

transmitted to Raspberry Pi attached to it show in 

Fig.1. Raspberry Pi analyze this signal and it takes 

appropriate action to rotate the motor i.e., either 

clockwise or anti-clockwise. Due to this we can 

control the movement of robot either in forward or 

backward left or right directions. [1]. 

 

 

Fig.1  Overview Surveillance System 

 A Wireless Camera mounted on the Robot 

captures the video and transmits it to the client, 

which gives the current position of the robot. Based 

on that video we can determine whether we need to 

move the robot forward or backward. Keys pattern 

are designed on a webpage through which the 

robot will be controlled show in Fig.2 [1] 

 

Fig 2 GUI Controller 

 

Fig.3 Diagram local Robot   

Show in Fig.3 Raspberry Pi is the heart of the 

system including Wi- Fi Technology. Motor Server 

is run by the user. Monitoring the video, the user 

maneuvers the robotic vehicle or the robotic arm 

accordingly .This is done by making High or Low 

the desired GPIO pins of the Raspberry Pi. Show 
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Figure.4 GPIO pins are connected to the 4 servo 

motors and 4 to the motor driver IC l298N [8] 

 

Fig.4 Circuit Diagram Motor Control with IC 

 

Fig.5 IC L298N Logic Table for Control motor 

Raspberry Pi receives the signal from Wi- Fi 

Module it decodes the signals using the code 

which is burned in the Raspberry Pi. The different 

Signals are for Forward, Reverse, Right and Left 

motion of the vehicle (follow in Fig.5) and the 

signal for video transmission.  

 

Fig.6 Installation Webcam (Camera Module) on Robot 

Webcam Server is the code run in the Raspberry Pi 

to capture the images and stream them over the 

internet.Images will be compressed into .jpg format 

to reduce their size prior to their transmission over 

the internet.[8] Webcam Client displayed on the 

monitor at a rate closer to 12-20 images per second 

so that they appear like a continuous video. [8] 

OpenCV (open source computer vision) is a library 

of programming functions, mainly aimed at real 

time vision.It has over 2500 optimized algorithms 

and the state of the art algorithms in a computer 

vision, which can be used for image processing, 

detection, face recognition, object identification, 

classification actions, traces and other functions. 
This library allows these features be implemented 

on computer with relative ease provide a simple 

computer vision. It is based on Python but 

wrappers are available in python as well.[5] This 

algorithm for Raspberry Pi face recognition using 

haar-like features. it finds faces in the camera and 

puts a red square around it. algorithm in OpenCV is 

used for face detection. This algorithm will detect 

the face from the frames obtained from the camera 

in real-time[2] .In our project it is used to detect the 

face of Instruder  

Figure.7 The cascade classifier consists of number 

of stages, where each stage is a collection of weak 

learners. The weak learners are simple classifiers 

known as decision stumps Boosting is used to train 

the classifiers. It provides the ability to train a 

highly accurate classifier by taking a weighted 

average of the decisions made by the weak 

learners. [2] 

 

Fig.7 Cascade Classifier  

Each stage of the classifier shows the region 

defined by the current location of the sliding 

window as either positive or negative. Positive 

indicates an object was found and negative 

indicates no object [2]The detector reports an 

object found at the current stage when the final 

stage classifies the region as positive. [2] 
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Fig.8 face detection image sheet 

Sample set of input images and detected images 

using the proposed algorithm, that has major facial 

expression variation is shown in Fig.8 Comparison 

of performance of proposed algorithm on various 

standard face datasets[7] 

IV. RESULT 

 

Fig.9 VDO Broadcast from Robot 

Controlling the movement of the car can be done 

using some kind of remote control interface. It may 

be a web interface, it is recommended to use a 

mobile based user interface for controlling the car 

motion. Using PHP and Python can change any 

GPIO port of the raspberry to input or output. Also 

you can easily send a high and low signal on any 

port specified just by send a GET and POST 

request. Though it may be to some extent useful for 

one who can ignore the delay but it is not 

considered as the best approach for controlling the 

motion of the car.  

For Real time face detection, webcam was 

connected to the Raspberry Pi to capture the real 

time video is show in Fig.9 Output video window 

was set to defined size and the video was displayed 

in it.[7]  

 

Fig.10. Capture Image with Robot 

 

Fig.11. Face detection of Intruder 

A face detection python program running in 

Raspberry pi with OpenCV libraries can capture 

and locally store the image in real time from usb 

camera when a face pattern in the frame is detected 

is show Fig.10 

If any intruder enters the Robot will captures the 

image of the person and checks with the images 

that is already stored on the Cloud is show in 

Fig.11. And if the instructions are given the 

required actions take place like stop the car, start 

the Car, and allow the person to access the car. 

The graph in Fig.12 shows the response of the face 

detection to spoken commands. The tests involved 

50 times; the trails were conducted with people 

with different faces. The test subjects were make 4 

groups and 16 different face detection were shot by 

each person. Thus the test involved capture a total 

of 50 times. 89.72% captured were face detection 

correctly. When a command is not detection 

correctly, the software ignores the command and 

does not transmit any signals to the device control 

modules. The accuracy of the recognition can be 

affected by noise of image, light , and the blurring. 
These factors need to be studied further in more 

details by conducting more tests. 
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Fig.12 Face detection rate 

V. CONCLUSION AND FUTURE WORK 

In this paper a variety of technique Some of the 

techniques work only for small areas or for some 

specific environmental conditions which overcome 

by the other robots Overall study tells that all 

approaches trying to provide better result in terms 

of quality of the video transmission and also trying 

to improve the efficiency in terms of time taken by 

face detection algorithm & video transmission The 

robot will be able to move as per the command 

given after detecting the intruder through the 

camera module. When the video frame containing 

is detected using the image processing algorithm 

the pi will command the motor automatically 
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Abstract— In this research, the researchers would 

like to find the antecedents of customer satisfaction 

toward online shopping mobile application in 

Thailand. The data was analyzed by using 

Statistical Package for Social Science (SPSS) and 

had applied the Pearson correlation coefficient 

method to find out the relationship among the 

variables. The first six variables; App design, 

delivery, payment, information quality, fulfillment, 

response time are independent variables whereas 

customer satisfaction is dependent variable. The 

sample size of 300 questionnaires had been 

distributed by using the 5-point Likert scale 

method.  

The finding showed that there is a relationship 

between customer satisfaction and app design, 

delivery, payment, information quality, fulfillment, 

response time. 

 

Index Terms— app design, delivery, 

payment, information quality, fulfillment, response 

time, customer satisfaction  

I.  INTRODUCTION 

Customer satisfaction survey obtained widespread 

attention for a long time, particularly in the 

industry all over the world of electronic service. 

Customer satisfaction surveys have become one of 

the most important tool to find the enterprise’s 

problem and the direction to improve online 

service (Zhou, Dai, and Zhang 2007). Buyung et 

al.(2015) implied that customer satisfaction 

becomes increasingly important issue for 

electronic commerce transactions. In electronic 

service (e-business), success or failure of online 

shopping is mainly determined by how much the 

customer satisfied. If the customer is satisfied, then 

they will purchase again, and they also will change 

to be active reference sources through various 

channels of communication. If companies can got 

better understand customers, they can present 

services or products more effectively and 

continuously improve them in order that they can 

strengthen their competitive advantage (Xia, 

Mengqiao, Fang, Peihong 2008) 

Base on various previous researchers, 

the researchers found many major antecedents, 

such as app design, delivery, payment, fulfillment 

and response time were influenced on customer 

satisfaction toward online shopping mobile 

application. As Liu et al., (2008) stated that 

provided accurate and clear information 

(information quality), and providing a convenience 

and safe payment methods (payment) will generate 

online-shopping customers satisfaction, Similarly 

Wolfinbarger and Gilly( 2003) conceptualized that 

online store design is strong predictor of customer 

satisfaction for online retailers. Moreover Kim and 

Lim (2001) asserted that the speed of website 

response has a positive relationship with customer 

satisfaction toward online shopping. Furthermore, 

Cheng‐Chieh et al.(2012) concluded that the 

customer’s fulfillment has strong significant 

relationship to improves the level of consumers’ 

satisfaction towards mobile shopping. In addition, 

Lee and Joshi (2007) advocated that delivery 

performance has essential effect on customer 

satisfaction. 

 

Shopee is the first top C2C application in Thailand, 

also one of the big online shopping marketplace 

and provides variety of products that generates a 

sale via smartphone. Shopee had seen a quick rise 

in popularity since its launch in 2015. There are 

about 2milion users and products were sold, the 

sale volume also increased quadruple within six 

months that Shopee launch in Thailand. In this 

study, the researchers aims to find the relationship 

between app design, delivery, payment, fulfillment 

and response time and customer satisfaction 

toward “Shopee” online shopping mobile 

application.  

 

II. Research objective 

1. To study a relationship between app 

design and customer satisfaction 

2. To investigate a relationship between 

delivery and satisfaction 

3. To test a relationship between payment 

and satisfaction 

4. To explore a relationship between 

information quality and satisfaction 

5. To identify a relationship between 

fulfillment and satisfaction 

6. To research a relationship between 

response time and satisfaction 
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III.Review of Literature 

App design: App design is defined as the design of 

mobile application that make the apps not 

complicated, beautiful, well organization and 

convenient search function, make customers feel 

satisfied and enjoy with the processes (Liu et al., 

2008; Dinner, Van Heerde, and Neslin, 2015). 

Manes (1997) stated that the website design’s 

concept is creating website to become organization 

and easy search. Liu et al., (2008) indicated that 

website is a page which is designed about content, 

layout, and color match. Chou, Chen, and 

Lin(2015) identified that web site design, such as 

friendly interface and easy navigation and online 

help support can satisfy female customers. 

 

Delivery: delivery is the number of time necessary 

for the package to go from the distribution center 

to the customer’s door (Christian and France, 

2005). Schaupp and Bélanger (2005) defined 

delivery time as “the whole time between order 

and delivery, which consist of dispatch, shipping, 

and delivery”.  Liu and Zhang (2008) indicated 

that delivery service quality can be measured by 

calling quality, customer support, pricing structure, 

convenience in procedures, and value-added 

services. Chou, Chen, and Lin (2015) asserted that 

effective delivery is a primary condition that could 

keep female customers’ shopping enjoyment 

toward a online shopping website  

 

Payment: Payment defined as the sum of methods 

of disbursement includes credit, debit, voucher or 

cash (Buck 1996). Huang, Dai, and Liang (2014) 

defined payment as the system which is used to 

pay for product or service by customer; payment 

can be divided into traditional payment and online 

payment system which has a lot of advantage such 

as efficient, convenience, and flexibility. 

According to Lim and Dubinsky (2004), the 

payment system is one of the most important 

considerations for customer in online shopping. 

Convenience payment methods have a positive 

effect on customer satisfaction (Szymanski and 

Hise 2000 and Liu et al. 2008).  Liu et a;.(2008) 

indicated payment as a system that provided a 

variety of convenient and safe payment methodsfor 

their user, which create a convenient and safe 

online shopping environment.  

 

Information quality: The website’s information 

quality is associated with the information on its 

website, the function of the website, and prices as 

well as product variations. At the stage of the 

information search and evaluation of alternatives, 

the information quality is one factor that 

determines online customer satisfaction (Liu et al. 

2008). Swaid and Wigand (2007) stated that 

information quality is the extent to which website 

offers useful high content quality. The information 

would support customer to the purchase decision. 

The more quality information available, the better 

purchasing decision from customer would be 

conveyed, and would also lead to the higher level 

of online customer satisfaction (Szymanski and 

Hise 2000). 

 

Fulfillment: Fulfillment in term of delivery is 

accurate delivery of online purchase, accurate 

product representation and a proper website’s 

technical function (Wolfinbarger and 

gilly,2003;Zeithaml et.al., 2002). Angeliki et 

al.(2014) defined fulfillment as the accurate 

display and a product’s description in order that 

what consumers get is what exactly they ordered, 

also the product’s delivery within the promised 

time. Su‐Jane and Tung‐Zong (2003) stated that 

fulfillment was measured by a seven-item scale, 

which included order processing’s item, shipping 

arrangement, speed of delivery, technical support’s 

availability and quality customer service, exchange 

and return policy, and service of warranty. 

 

Response time: According to Kim and Stoel 

(2004) the definition of response time is  to access 

the information’s speed of downloading, and the 

availability of the websites at all times. Gao (2013) 

conceptualized that the response time is speed 

which website responses to requests or performs 

particular function. Dellaert and Kahn (1999) 

asserted that it takes around eight second for online 

customers to wait for the response of a web system 

before they changed to other websites. 

 

Customer satisfaction: Jaysankaraprasad and 

Kumar (2012) conceptualized that customer 

satisfaction is more quality driven that price-driven 

which imply that customer satisfaction captures the 

distinction between expected and perceived real 

product and service quality. According to Islam et 

al.,(2012), customer satisfaction is customizing as 

“post consumption evaluation of how good product 

meets or exceeds expectations of customer”. 

Chang et al. (2009) and Kim et al. (2009) agree 

satisfaction concerns if the service was in line with 

or exceeded the expectations that the customer had. 

According to Westbrook and Reilly (1983) which 

was quoted in the study of Giese and Cote’s (2002) 

“Defining Consumer Satisfaction”, satisfaction is 

an emotional response to the customer’s  

experience with the product or service that 

purchased which will lead to patterns of behavior 

such as buying behavior and shopping 

 

IV. Related Literature Review 

Relationship between app design and customer 

satisfaction. 

A good website design is a key factor of increasing 

customers satisfaction (Cyr, 2008; Shergill and 

Chen, 2005; Szymanski and Hise, 2000; 

Wolfinbarger and Gilly, 2003). Shukla (2014), for 
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example, identified that good website design make 

customers browse easily. A good layout of website 

makes users feel good and satisfied (Shukla, 2014). 

Identically, Wolfinbarger and Gilly (2003) asserted 

that a good website design may expand positive 

attitude, satisfaction, and perceived quality toward 

the web site as well. A recent empirical research 

found that web site design factors are strong 

predictors of customer satisfaction, quality 

judgments,, and loyalty for internet retailers 

(Wolfinbarger and Gilly, 2003). Collier and Carol, 

2006 and Kim et al., (2009) stated that service 

from the website (e.g. waiting for the item) and the 

website itself (e.g. interacting with the website 

layout, and decoration) ( Jeong et al., 2009). The 

two factors toward shopping in website store may 

create a customer satisfaction (Cyr, 2008; Flavián 

et al., 2006; Myers and Mintu-Wimsatt, 2012). 
 

Relationship between delivery and customer 

satisfaction. 

Customer experienced with service from website 

is, primarily concerned with product delivery time 

(Collier and Carol, 2006; Goetzinger et al., 2006). 

Schaupp and Bélanger (2005) conceptualized 

delivery time as “ the whole time between the 

order and delivery, which consist of dispatch, 

shipping, and delivery”. The longer waiting time 

between ordering and receiving, the more 

discontent and anxious the customer feels (Collier 

and Carol, 2006; Schaupp & Bélanger, 2005). 

Hence, customers would feel more satisfied with 

their online shopping experiences if company 

could confirm to process orders and deliver their 

products quickly(Collier and Carol, 2006; Schaupp 

and Bélanger, 2005). Shihyu, Chi-Wen, Jiun-You, 

(2015) studied about Female online shoppers 

examining the mediating roles of e-satisfaction and 

e-trust on e-loyalty development by doing survey 

for 482 respondents. The result found that the 

customers are more satisfied when they perceive 

fast delivery time. 

 

Relationship between payment and customer 

satisfaction 

According to Lim and Dubinsky (2004) one of the 

most important considerations on online shopping 

is payment system. During the transaction, 

consumers select convenient payment methods for 

them. The more online store provided payment 

systems, the more alternatives consumers will have 

and they can select the payment method that 

comport their conditions. If customer can choose 

the method of payment, they will be happier 

(Maria Delarosa and Sahid Nugroho 2012). Liu et 

al. (2008) argued about a payment method in 

which convenience is the first requirement of 

customer, they also need the online store to ensure 

the payment safety.  

 

Relationship between information quality and 

customer satisfaction. 

. Szymanski & Hise (2000 stated that the more 

information available, it will lead consumers to 

better buying decisions and will lead to the higher 

online satisfaction level). Information on a website 

which is accurate, complete and relevant, easily 

understandable will generate online-shopping 

customers satisfaction (Liu et al., 2008). 

Alhendawi and Baharudin (2013) confirmed that 

the information quality was a positive effectiveness 

of a web-based information system and has 

positive effect on user satisfaction. 

 
Relationship between fulfillment and customer 

satisfaction 

The result of Wolfinbarger and Gilly’s (2003) 

study, indicated that fulfillment was the most 

salient factor in judging customer satisfaction level 

compared to other retail quality dimensions. 

Fulfillment has an impact on satisfaction 

(Wolfinbarger nad Gilly,2003) .Cheng‐Chieh et 

al.(2012) conceptualized that the customer’s 

fulfillment value improves the level of consumers’ 

satisfaction with shopping. Tarn et al., (2003) 

identified that fulfillment is meeting expectation of 

customer and satisfaction – a process that starts 

with accepting the order of customer and ends with 

the customer receiving exactly product that 

customer wants, when and where customer want it.  

Jiyoung, Byoungho, Jane (2014) studied about 

“The role of retail quality, e-satisfaction and e-trust 

in online loyalty development process” by doing 

survey from 182 usable respondents. The result 

found that fulfillment has an impact on customer 

satisfaction. 

 

Relationship between response time and 

customer satisfaction 

Kim and Lim (2001) studied about “Consumers’ 

Perceived Importance and Satisfaction with 

Internet Shopping” by doing survey from 254 

respondents. The result found that the speed of 

website response has a positive relationship with 

customer satisfaction toward online shopping. 

Szymanski and Hise (2000) concluded that that 

customers would be more interested in a site that 

can minimize their costs in searching the 

information that they need, related to the intended 

products. Chen and Chang (2003) stated that online 

consumers have a low level of patience, and 

customers who purchase item on the internet do 

not like to wait for response any longer. Gao(2013) 

also added that quick response time has strong 

positive relationship with customer’s satisfaction 

in the e-commerce industry and quick load speed 

can also generate customer’s satisfaction through 

increasing visiting experience fluent as well as 

time saving 
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V. Hypotheses 

H1o: There is no significant relationship between 

app design and overall customer satisfaction 

H1a: There is a significant relationship between 

app design and overall customer satisfaction  

H2o: There is no significant relationship between 

delivery and overall customer satisfaction 

H2a: There is a significant relationship between 

delivery and overall customer satisfaction 

H3o: There is no significant relationship between 

payment and overall customer satisfaction 

H3a: There is a significant relationship between 

payment and overall customer satisfaction 

H4o: There is no significant relationship between 

information quality and overall customer 

satisfaction 

H4a: There is a significant relationship between 

information quality and overall customer 

satisfaction 

H5o: There is no significant relationship between 

fulfillment and overall customer satisfaction 

H5a: There is a significant relationship between 

fulfillment and overall customer satisfaction 

H6o: There is no significant relationship between 

response time and overall customer satisfaction 

H6a: There is a significant relationship between 

response time and overall customer satisfaction 

 

 

VI.  Research Method 

This research aims to study about a relationship 

between each variables linked to customer 

satisfaction. This research is a descriptive research, 

which is done so as to determine and describe the 

population’s characteristics (Zikmund, 2003). The 

research aims to find out if there are correlations 

between related factors, and satisfaction. This 

study analyzes the independent variables (app 

design, delivery, payment, information quality, 

fulfillment, and response time) and the dependent 

variable (satisfaction).  

 

Comfrey and Lee, (1992) suggested that “the 

adequacy of sample size might be evaluated very 

roughly on the following scale 50-very poor, 200-

poor, 200-fair, 300-good; 500-very good; 1000 or 

more-excellent:. Thus, in light of all these studies 

the researchers had decided to distribute 300 

questionnaires as a sample size in 6 selected office 

bulidings in Bangkok , which are Cp tower, Silom 

complex, Asok tower, BB building, Empire tower, 

and Sathorn city tower. 

       Sampling as the process of gathering useful 

information about a population which is collected 

as samples and drawing conclusion as a part of the 

inferential statistic’s process (Black, 2008). In this 

study, the researchers used the non-probability 

sampling; a sampling method to select the 

sampling units, because of having individual 

perception or comfort and accessibility 

(Zikmund,2010). The researchers applied judgment 

sampling, and quota sampling techniques for this 

study. Hair et al. (2000) identified judgmental 

sampling as a technique in which sample is chose 

based on researcher’s judgment and all of samples 

judgments are based on the features which are 

required for members of the sample. By using the 

judgment sampling, the researchers chose the users 

of Shopee mobile application including both male 

and female. Sekaran (1992) stated that quota 

sampling is a sampling mode under non-

probability sampling and which is used for 

representing the subgroups of total population. 

Quota sampling method is for selecting the 

respondents and to decide the sample size for each 

selected business area. As 300 are the total 

numbers of respondents used for this research, 50 

respondents are the sample size for each location. . 

The questionnaire developed for this research was 

divided into three parts. The first part is the 

screening question which contains questions to 

screen the respondents based on two “Yes or No” 

questions that determined the validity of the 

respondent in relation to the scope of research. The 

second part contains the questions which is 

consisted of measuring of six independent 

variables (app design, delivery, payment, 

information quality, fulfillment, response time) and 

one dependent variable (customer satisfaction) 

There are twenty measuring question based on 5 
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Likert-type scales method. The last part is personal 

data which is use to categorize the respondent in 

analysis. 

 

VII. Findings 

 

Table 1: Demographic factors 

 

Demographic Factor 

 Frequenc

y 

Percentage 

Gender Female 173 57.48 

Age 20-29 

years old 

144 47.84 

Education Bachelor 

degree 

222 73.75 

Employment 

status 

Private 

employee 

170 56.48 

 

Base on the descriptive analysis of the demo 

graphic factors from 300 respondents collected 

from the survey by distributing the questionnaires, 

in Table1, the research found that the majority of 

respondents are females (57.48) and the most 

purchaser on “Shopee” mobile application who are 

within the age group of 20-29 years old (47.84), 

have bachelor degree (73.75) and work as private 

employee (56.48) 

 

Table 2: Findings 
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H1o: There 

is no 

significant 

relationship 

between app 

design and 

overall 

customer 

satisfaction 

App 

design 

 

 

0.61 .00 Reject 

Ho 

H2o: There 

is no 

significant 

relationship 

between 

delivery and 

overall 

customer 

satisfaction 

Delivery 

 

0.62 .00 

 

 

Reject 

Ho 

 

H3o: There 

is no 

Payment 

 

0.53 .00 Reject 

Ho 
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significant 

relationship 

between 

payment 

and overall 

customer 

satisfaction 

H4o: There 

is no 

significant 

relationship 

between 

information 

quality and 

overall 

customer 

satisfaction 

Informati

on 

quality 

 

0.70 .00 Reject 

Ho 

H5o: There 

is no 

significant 

relationship 

between 

fulfillment 

and overall 

customer 

satisfaction 

fulfillme

nt 

0.65 .00 Reject 

Ho 

H6o: There 

is no 

significant 

relationship 

between 

response 

time and 

overall 

customer 

satisfaction 

Response 

time 

0.76 .00 Reject 

Ho 

 

VIII. Discussion  

 

Base on the result of hypothesis one, the 

researchers found out that there is a positive 

relationship between app design and customer 

satisfaction at the 0.01 significance level. It 

showed that there is strong relationship between 

app design and customer satisfaction. 

 

Base on the result of hypothesis two, the 

researchers found out that there is a positive 

relationship between delivery and customer 

satisfaction at the 0.01 significance level.  It 

showed that there is strong relationship between 

delivery and customer satisfaction. 

 

Base on the result of hypothesis three, the 

researchers found out that there is a positive 

relationship between payment and customer 
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satisfaction at the 0.01 significance level. It 

showed that there is moderate relationship between 

payment and customer satisfaction. 

 

Base on the result of hypothesis four, the 

researchers found out that there is a positive 

relationship between information quality and 

customer satisfaction at the 0.01 significance level. 

It showed that there is strong relationship between 

information quality and customer satisfaction. 

 

Base on the result of hypothesis five, the 

researchers found out that there is a positive 

relationship between fulfillment and customer 

satisfaction at the 0.01 significance level. It 

showed that there is strong relationship between 

fulfillment and customer satisfaction. 

 

Base on the result of hypothesis six, the 

researchers found out that there is a positive 

relationship between response time and customer 

satisfaction at the 0.01 significance level. It 

showed that there is strong relationship between 

response time and customer satisfaction. 

 

IX. Recommendation 

 

Base on the result of Hypotheses6, the researchers 

found that response time is the highest correlation 

at .76, followed by information quality and 

fulfillment; respectively, toward customer 

satisfaction. The researchers would like to 

recommend that the company should focus on their 

application response time, especially the speed of 

loading by improving technology. For example, the 

employees, who work in information system 

department, should always update the system. The 

application is mainly based on static text and 

picture, which lack of multimedia effect, In order 

to make users do not feel bored while waiting for 

response of application, the platform can distract 

attention of user by design with some nice 

animation to application. Moreover, since the user 

can not touch, smell, listen, observe, or taste the 

goods like they do in tradition ways, Therefor, the 

company should provide clear, understandable, and 

accurate product information in order that what 

customer receive is what they thought they order 

by setting the strict policy that seller must provide 

complete information set about their products such 

as producer, functions, color, model, etc. 

Moreover, the provided information: has to be 

exactly the same as real product. By this mean, the 

customer can receive the exact product that they 

ordered. Koivumaki (2001) stated that displaying 

goods’s picture has greater influence in customer’s 

purchase decision than just listening the product 

description.   

 

The result of hypothesis3, the researchers found 

that payment is the lowest correlation at .53, 

followed by app design and delivery; respectively, 

toward customer satisfaction. According to the 

result of payment in the descriptive analysis, the 

respondents were very satisfied with “shopee” 

mobile application, so the company should keep 

the performance reliable, However, the refund 

service has poor performance, it takes a long time 

to get refund, which is about seven to forty-five 

days depend on the method that customer pay 

(cash transfer, debit card, or credit card). To make 

customer not to wait very long, the researchers 

suggest that company should set up reserve 

funding to refund money to customer immediately. 

Moreover, company should focus on improving 

their application design, particularly the layout of 

application. The first impression of visitor on 

website is delivered from the page design, then the 

content and comfortness can attract customer and 

make them stay longer, which rise the purchase 

possibility and help to improve the customer’s 

degree of satisfaction (Liu et al., 2008). 

Furthermore, company also should take care about 

the delivery by guaranteeing the process of order 

and delivery of goods to be quick, if customers do 

not receive goods on time that they were promised, 

the company has to allows the customers to cancel 

the order immediately. Customers would be more 

satisfied with their online shopping experiences, if 

the firms could guarantee to process their orders 

and deliver their items quickly (Schaupp and 

Bélanger, 2005).   

 

X. Further study 

 

In this study, the researchers only focused on city 

of Bangkok in Thailand for the further studies can 

be conducted in various major cities of Thailand, 

such as Chiang Mai, Phuket etc., moreover in this 

study, the researchers only took six independent 

variables (app design, delivery, payment, 

information quality, fulfillment, and response 

time). Hence, the researchers suggested that the 

future study may consider different research design 

which may influence on customer satisfaction. In 

addition, there are other popular online shopping 

mobile applications in Thailand. The future studies 

should also study customer satisfaction by 

comparing Shopee and other application, in order 

to examine the weak point that have to be 

improved in each business.  
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Abstract— This research studied about the factors 

affecting customer loyalty, such as social benefits, 

entertainment benefits, satisfaction and attitude 

toward Facebook application by using a case study 

of social entertainment fan page. The research was 

conducted in Bangkok, Thailand. The data were 

acquired from 300 online respondents through 

questionnaires and analyzed by using the statistical 

software. Multiple Linear Regression Analysis was 

applied to test three hypotheses. From the result, 

the researchers found that entertainment benefits 

can impact to customers’ satisfaction as well as 

social benefits can influence on attitude towards 

the page. Moreover, the study showed that 

satisfaction appears as a key variable for enhancing 

loyalty to fan page. 

 

Index Terms— loyalty, social benefits, 

entertainment benefits, satisfaction, attitude 

 

I. INTRODUCTION 

Customer loyalty has become the top 

important factor for companies that try to maintain 

or expand the market share and profitability 

(Jacoby and Kyner, 1973). Especially, as many 

Internet-based applications are used and spread to 

society, they build various business opportunities 

as well as increase consumer activities everyday 

(Huang and Hsieh, 2011). That can lead many 

businesses try to use social networking sites to 

build customer loyalty as an effective tool for 

communication and advertising in order to find the 

satisfaction, needs or behavior of the users towards 

products or services (Kozinets, 2002). Facebook is 

one of the popular web-based social utilities which 

was designed to support efficient communication 

between family, friends, and colleagues as well as 

anyone in the world as an online community. Then, 

creating loyalty in online community is quite 

challenging in today as many businesses try to 

focus and capture the customers who live in the 

advanced technology era and spend their time on 

social media. Therefore, if any businesses can 

engage customers in brand communities or have 

two way of communication, it can help businesses 

to boost brand loyalty.  

Based on many researches, the 

researchers found that having social and 

entertainment benefits on online communities can 

impact to customers’ satisfaction. Casalo et al. 

(2007) and Da Valck et al. (2009) confirmed that 

satisfaction is an outcome of being entertained and 

taking part in the social communities. Furthermore, 

these two factors can also influence on customers’ 

attitude. Ruiz-Mafe, Marti-Parreno and Sanz-Blas 

(2014) studied and highlighted the importance of 

socialization and entertainment as antecedents of 

attitude via social network. In this study, loyalty is 

defined as an affective feeling or belief of 

customers which is influenced by social benefits, 

entertainment benefits, satisfaction and attitude. 

Dholakiaetal (2004) stated that if the customers’ 

perceived social interaction and get entertained, it 

will create the positive view and loyalty to get 

back the community in the future. Moreover, 

customers will be loyal if they feel satisfied 

(Mokhtar et al., 2011). Lee et al. (2012) and 

Curras-Perez et al. (2013) also contended that 

positive or negative feeling on attitude is related to 

the customer loyalty while using social network 

sites. 

As social network sites are more 

influenced to our lifestyle nowadays, it is 

important for businesses to adjust and understand 

the change in customer behavior for 

communication process. Especially, Facebook fan 

pages have become an online service for brand 

communications in many companies to contact and 

interact with their customers. The number of 

Facebook users is increasing every year as having 

1.94 billion active users in 2017, it had surpassed 1 

billion from 2012 (www.statista.com, 2017), that 

attract advertisers or marketers paying more 

attention. Facebook become a tool in many 

businesses, organizations, even individual for 

sending messages, updating news or advertising to 

the people. It is a good opportunity to understand 

the customers’ perception and behavior towards 

the brand by focusing on social benefits, 

entertainment benefits, satisfaction and attitude to 
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create the customer loyalty. This study attempts an 

exploration of the variables that help to create 

customer loyalty to fan pages on Facebook in order 

to promote the good contents or links as well as 

build the long-term relationship with users. 

Moreover, the admin or owner of social 

entertainment fan pages can apply this study to 

plan and enhance the strategy to improve fan page 

performance, content, relationship with other users 

and service quality in the future.  

 

II. RESEARCH OBJECTIVES 

The research purpose to achieve the following 

objectives. 

1. To test the influence of social benefits and 

entertainment benefits on satisfaction 

2. To test the influence of social benefits and 

entertainment benefits on attitude 

3. To test the influence of social benefits, 

satisfaction, attitude and entertainment 

benefits on loyalty  

III. LITERATURE REVIEW  

THEORY 

Loyalty: Loyalty is considered as a basic reason 

for participating in a community, i.e. consumers 

attend brand communities as they affect the brand 

as well as feel loyal to it (McAlexander et al. 

2002). Similarly, Anderson and Srinivasan (2003) 

defined loyalty as the consumers’ preferable 

attitude towards a company/product/service and 

lead to reuse or repurchase behavior.  

 

Social benefits: Kuo and Feng (2013) stated that 

social benefits come from developing and 

maintaining connections with others such as social 

support, friendship and intimacy. Moreover, social 

benefit can support ones’ sense of belonging as 

well as encourage their intentions to take part in 

(Dholakia et al., 2004).  

 

Entertainment benefits: Entertainment is an 

experiential value which customers get from using 

online services (Mathwick et al., 2001; Nambisan 

and Bsron, 2009; Nonnecke et al. 2006). 

Gummerus et al. (2012) stated that entertainment 

benefits are like an important attraction for many 

sites which are encourage to provide entertainment 

element such as photos, videos, comics, etc. to 

make customers feel good and persuade them to 

get back to the sites. 

 

Satisfaction: Oliver (1980) defined satisfaction of 

online user as a person’s evaluations of the 

differences between their previous expectations 

and the final outcome. Also Oliver (1997) stated 

that satisfaction is an end step of a psychological 

phenomenon and is a consideration that a product 

or service offered favorable level of consumption-

related attainment.  

 

Attitude: Attitude is a one’s positive or negative 

assessment including feelings or affective 

responses of a given object or behavior (Ajzen, 

1991; Fishben and Ajzen, 1975). Similarly, Allport 

(1967) contended that attitude is a mental and 

neural condition of readiness made through 

experience, providing a directive or dynamic 

influences on the one’s response to the objects and 

circumstances with that related to persons. 

IV. RELATED REVIEW LITERATURE 

 

Related review between social benefit and 

satisfaction 
Shao and Ross (2015) studied to test the 

customer participation in Facebook page 

communities by collecting data via online survey 

from 358 respondents. The result was that 

socializing and information seeking are the 

elementary reasons for joining and satisfying a 

Facebook page community. Zhang and Luo (2016) 

conceptualized that harmonious brand 

communities influenced online customers’ social 

benefits that are the essential factors to create 

satisfaction. They conducted the data from 543 

smartphone community members of Sina Weibo. 

 

Related review between social benefit and 

attitude 

  Gruen et al. (2006) reported that users 

who use social network sites can develop favorable 

ties with other users which influence their attitude. 

Curras-Perez, Ruiz-Mafe and Sanz-Blas (2014) 

highlighted the importance of socialization as 

antecedents of attitude for using social network by 

studying under the topic of determinants of user 

behavior and recommendation in social network.  

 

Related review between entertainment benefit 

and satisfaction 

  Chan et al. (2015) conceptualize that 

entertainment plays an important role for 

determining satisfaction of male users who use 

social network sites as researching on testing 

factors that impact online user satisfaction by 

gender differences. Da Valck et al. (2009) 

supported that being entertainment as well as 

activity among members in the online community 

was important for the brand relationship outcome 

in terms of satisfaction. 
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Related review between entertainment benefit 

and attitude 

Ruiz-Mafe, Marti-Parreno and Sanz-Blas 

(2014) studied and highlighted the importance of 

socialization and entertainment as antecedents of 

attitude via social network. Kim et al. (2011) found 

that seeking friends, convenience and 

entertainment have an effect on US social network 

site users’ attitude. 

 

Related review between social benefit and 

loyalty 

  Tsiotsou (2016) studied the social aspects 

of consumption as the factors of customer loyalty 

for both online and offline services by doing 

survey for 285 soccer fans and 298 Facebook 

consumers. The result confirmed that social 

benefits indicated as significant antecedent of 

online and offline customer loyalty. Ellonen and 

Kuivalainen (2008) referred that social interaction 

with others in online communities is an essential 

source of content creation and also attracting new 

visitors. Then social benefits can provide the 

chance for members to get interactions which 

valued by them. 

 

Related review between satisfaction and loyalty 

  Hellier et al. (2001) mentioned that most 

studies have contended that satisfied users tend to 

continue the connection with service providers for 

longer for both offline and online circumstances. 

Moreover, Mokhtar et al. (2011) supported that 

customers may be loyal if they are satisfied and 

that lead them to keep the relationship. 

 

Related review between attitude and loyalty 

  Ruiz-Mafe, Marti-Parreno and Sanz-Blas 

(2014) conceptualized that attitude appears as a 

main variable to increase loyalty to fan page or 

club. Moreover, their study found a significant 

positive impact of attitude, trust, perceived 

usefulness and dependency on loyalty for fan page 

which all sample of 691 Spanish who are the 

Facebook users. Curras-Perez, Ruiz-Mafe and 

Sanz-Blas (2014) indicated that attitude and 

subjective norm impact significantly and directly 

on social network loyalty. The loyalty would be 

achieved if received the positive attitude and 

feedback from friends or people in that 

environment. The data was collected by personal 

interview using a questionnaire from 811 users of 

social networks in Spain. 

 

Related review between entertainment benefit 

and loyalty 

Deniz Yüncü (2015) conceptualize that 

enough information and lots of visuals related to 

the destination in tourism community can stimulate 

excitement, curiosity, and entertainment to visitors. 

That can provide them satisfaction and loyalty to 

the page. Moreover, Huang and Hsieh (2011) 

studied the factors that affect to customers’ loyalty 

toward online games. The result was letting players 

have sense of control, perceive entertainment and 

challenge can influence on their loyalty for playing 

online game. 

V. CONCEPTUAL FRAMEWORK 
 

 

VI. HYPOTHESES 

H1o: Social and entertainment are not influenced 

on satisfaction 

H1a: Social and entertainment are influenced on 

satisfaction  

H2o: Social and entertainment are not influenced 

on attitude 

H2a: Social and entertainment are influenced on 

attitude 

H3o: Social, satisfaction, attitude and entertainment 

are not influenced on loyalty 

H3a: Social, satisfaction, attitude and entertainment 

are influenced on loyalty 

VII. METHODOLOGY 

The researchers applied descriptive 

research for this study in order to test the factors 

affecting customer loyalty on Facebook application 

by using Kingdom of Tigers fan page as a case 

study. The researchers intend to analyze how 

loyalty of customer regarding to this fan page will 

be dominated by the variables. This paper 

describes four independent variables which are 

social benefits, entertainment benefits, satisfaction 

and attitude toward the dependent variables, 

customer loyalty. Comfrey and Lee (1992) 

suggested that evaluating the sample size for 300 is 

good for doing research as well as Gummerus et al. 

(2012) studied about the customer engagement in a 

Facebook brand community that they did the 

online survey with 276 respondents. Therefore, the 

researchers determined to collect the sample size 

of 300 respondents to get the good and relevant 

outcome. The research questionnaires were 

distributed via online to the Facebook users who 

used to access the information of Kingdom of 

Tigers fan page. The questionnaires consisted of 

four sections that are screening questions, four 

independent variables, one dependent variable, and 
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demographic factors, respectively. For this 

research, questionnaire is a tool to collect the data 

or information from the respondents and will be 

analyzed by using five-point Likert scale (5 = 

strongly agree; 1 = strongly disagree). There are 2 

forms of questionnaire as English and Thai 

versions. 

Non-probability was applied to find the 

sampling unit for this study by focusing on two 

techniques; judgment sampling and convenience 

sampling.  Judgment sampling is a method that a 

person who has experience, chooses the sample 

based upon individual judgment about proper 

characteristic of the sample member (Zikmund, 

2010). The researchers focuses on people who are 

in Generation Y who aged between 20 to 35 years 

old or born between 1980 and 1994 

(www.bangkokpost.com, 2016) and used to access 

the information of Kingdom of Tigers fan page on 

Facebook. The researchers selected the 

respondents who are available and reliable so that 

the result of testing will be effective and accurate 

for studying. Then, the researchers chose to 

distribute the questionnaires via online since the 

respondents tend to access the data and 

significantly spend their time on social media. 

Therefore, they are easy to reach and get the quick 

responses. Moreover, pretests for 50 

questionnaires were conducted to help researchers 

identify the reliability and strength of the questions 

in each variable which found that all questions of 

each variable are greater than .6. Then, all 

questions are reliable to apply as the research 

instrument. 

VIII. DATA COLLECTION 

The researchers used suitable statistical 

methods in this study that are descriptive analysis; 

to convert the raw data in to the sample readable 

form, and inferential statistics like Multiple Linear 

Regression Analysis; to test the level of difference 

and relationship between two or more variables. In 

this research, the primary data collected by 

distributing 300 online questionnaires to the 

Facebook users who have accessed or experienced 

Facebook fan page of Kingdom of Tigers. 

Distributing questionnaire is the most widely 

accepted for conducting research (Zikmund, 2010). 

The researchers asked for the permission from the 

owner of the Kingdom of Tigers fan page to collect 

the data by posted the questionnaire link in posts 

and comment boxes. Furthermore, the researchers 

distributed the questionnaires directly to 

respondents who used to experience this fan page. 

All gathering data process will take almost a month 

that is from June 15 – July 15, 2017. 

 

 

IX. FINDING 

Summary of hypothesis testing 

Table 1: Summary the result of hypothesis testing 

of Kingdom of Tiger fan page on Facebook 

 

H
y

p
o

th
es

is
 

V
a

ri
a

b
le

s 

B
et

a
 C

o
ef

fi
ci

en
ts

 

S
ig

n
if

ic
a

n
ce

 

R
es

u
lt

 

H1o: Social 

and 

entertainment 

are not 

influenced on 

satisfaction 

Social .283 .000 Reject 

Ho 

Entertainment .350 .000 Reject 

Ho 

H2o: Social 

and 

entertainment 

are not 

influenced on 

attitude 

Social .394 .000 Reject 

Ho 

Entertainment .322 .000 Reject 

Ho 

H3o: Social, 

satisfaction, 

attitude and 

entertainment 

are not 

influenced on 

loyalty 

Social .043 .259 Failed 

to 

reject 

Ho 

Entertainment .023 .631 Failed 

to 

reject 

Ho 

Satisfaction  .482 .000 Reject 

Ho 

Attitude .314 .000 Reject 

Ho 

 

X. RECOMMENDATION 

Based on the result of hypothesis, the 

researchers found that entertainment benefits was 

statistically significant toward satisfaction with the 

beta at .350 while social benefits was also 

statistically significant with the beta at .283, which 

implied that entertainment benefits has more  

influence on satisfaction. Thus, providing 

entertainment to people can increase customers’ 

satisfaction. The entertainment would be the video 

clips of cats’ plays that make audience feel 

pleasure which can kill the time via Facebook. The 

researchers suggested to create games that the cats 

can compete each other and record it as funny 

moments for audience to see especially, the 

individual cats have their own characters which 

make audience choose to cheer and feel enjoyable. 

Meanwhile, social benefits was 

statistically significant toward attitude with the 

beta at .394 and entertainment benefits was also 

statistically significant with the beta at .322, which 

implied that being interact among fan page visitors 

on online community has the most influence on the 

way they feel towards the page. Therefore, the 

interactions and activities between members of fan 
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page can enhance the feeling and attachment 

towards the page. People can share useful 

information as well as providing recommendation 

to each other on page which create the value 

towards the visitors of the fan page leading to 

higher participation and connections. The 

researchers also recommend that the admin of the 

page can promote and organize the fan page 

meeting to host fan club as well as having fun by 

creating activities such as cat competition, 

donation for vagrant pet, booths for giving advices 

about how to nurturing the cats, etc. to increase 

social benefits. The visitors can take photos and 

update to social media which means that the page 

is promoted for offline and online communication. 

 

Furthermore, it showed that the beta 

coefficient of satisfaction was the highest variable 

towards customer loyalty, which is .482, following 

by attitude, which is .314. It means satisfaction 

was the most influence on customer loyalty. Then, 

the researchers would like to recommend that the 

page should focus on social and entertainment 

benefits as these two are the key factors to 

influence on satisfaction according to researches’ 

recommendations. Therefore, satisfaction towards 

the page can enhance audience curiosity to know 

the next coming and revisit to the page in the 

future.   

XI. FURTHER STUDY 

In order to provide some development 

based on this study, the researchers would like to 

give some suggestions for other researchers who 

would like to study customer loyalty for online 

community in the future.  

Firstly, the researchers suggested future 

research to develop different research model 

towards social entertainment for page in order to 

find other factors supporting and conducting the 

new outcomes. 

Secondly, the sample population can be 

studied more range of respondents’ ages, not only 

for Generation Y, because there are other ages who 

might have more influenced on loyalty of fan page. 

Moreover, the technology or Internet nowadays 

were used everywhere around the world, people 

can reach to each other or products/services easily. 

This means every ages segments can be selected to 

be a sample of the study.  

Last but not the least, the researchers 

target on the Kingdom of Tigers fan page towards 

the loyalty of its visitors. However, the information 

from this research may not be adopted easily on 

others online communities which has their own 

preferences. Therefore, the researchers would like 

to suggest to focus further well-known online 

channel or community for valuable information 

towards loyalty of their members. 
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Abstract— The purpose of this study is to test the 

relationships between service quality (tangibles, 

reliability, assurance, responsiveness, empathy and 

recovery), food quality, price, restaurant image on 

customer satisfaction towards hot pot restaurant in 

Kunming, Yunnan, China. Judgment, quota and 

convenience sampling procedures were used by 

means of self-administrated questionnaires from 

300 respondents and the data were analyzed by 

linear regression analysis. The result described that 

service quality in terms of reliability, assurance and 

recovery; food quality, price and restaurant image 

showed a significant positive influence on 

customer satisfaction of hot pot restaurant in 

Kunming, Yunnan, China. 

Index Terms—Customer satisfaction, food quality, 

price, restaurant image, service quality 

 

I. Introduction 

China as a fast developing country already 

went through the most accelerated period, which 

was driven by two major forces. First is the export 

surplus and second is large scale of investment. 

Restaurant industry is one important factor that 

followed this trend. In 2014, the weight of Chinese 

restaurant industry contribution to GDP reached 

4.38%, but most contribution is from small private 

owned entities instead large corporation. In other 

words, the market condensation is low. Among all 

kinds of restaurant, Chinese hot pot restaurant is 

most common and popular dining choice in the 

market. Numbers of Chinese hot pot restaurant are 

7.3% of all kinds of restaurant. The average 

spending in hot pot restaurant per person is 64.8 

Chinese Yuan, which is higher than average 

spending level of all restaurants (www.chyxx.com，

2016). 

Customer satisfaction is very important in 

restaurant business. According to Oliver (1980), 

customer satisfaction is considered as the 

evaluation between experiences and expectations 

before and after buying. If the products or services 

go above customer expectations, customer 

satisfaction is high; and vice versa. In addition, 

Kotler and Armstrong (1996) generally speaking 

customer satisfaction is an attitude formed towards 

a purchase. Customer satisfaction is the extent to 

which a product’s perceived performance matches 

a buyer’s expectation. Nowadays due to the impact 

of fast technology development; information 

sharing is becoming more frequent and effective. 

Under this condition, customer satisfaction isn’t 

just a perception of individual customers, it has 

large scale of effect on reputation of a restaurant, 

which directly link to the growth or survival 

potential of a restaurant. 

As service quality is the most important 

factor to attract customer to revisit the same 

restaurant, Gilbert and Veloutsou (2006) implied 

that service quality is the major factor that 

influence customer to satisfy at a highest level. 

Law et al. (2004) stated that in the restaurant 
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industry, food quality major antecedents towards 

satisfaction of customers. There are significant 

difficulties in maintaining the quality of food for 

restaurant, due to service speed of controlling 

overhead costs. However, food quality is the crucial 

requirement to become successful in the long time. 

The cost for average dining in China is relatively 

lower than having in hot pot restaurants. Therefore, 

price become influential factors which consumer 

perceived. Olson (1977) stated that in addition to 

food, services and environmental factors, prices are 

considered to be another factor that affects the 

impression of customers on restaurant 

performance. Restaurant image is the sum of 

beliefs, thoughts, and impressions that people have 

for a restaurant (Baloglu and Brinberg, 1997). 

Restaurant image is the general perception about a 

restaurant of a customer. It is the main link between 

customer’s perceived value and the actual value 

that one received. Good restaurant image can 

eliminate the gap between two values, which effect 

customer satisfaction in a good way. 

In this study, the researcher focused to find 

the most influenced factor towards customer 

satisfaction by collecting data from the most 

popular hot pot restaurant in Kunming, Yunnan, 

China. In 2014, Di Lu hot pot rank No.1 in 

Kunming's top 10 golden hotpot cuisine lists 

( www.sohu.com，2014). There are three Sichuan 

style hotpots in Kunming, which are finalist in 

2016 network selection of 10 characteristics hotpot. 

Di Lu hot pot was one of them

（www.yn.xinhuanet.com，2016）.The results of 

this study will be useful for the restaurant to 

improve service performance which will achieve 

better customer satisfaction, understand customers’ 

needs more deeply and provide a more enjoyable 

experience for customers advance repeated sales 

intent.  

 

II. Research objectives 

1. To examine the influence of service quality in 

terms of tangibles, reliability, assurance 

responsiveness, empathy and recovery on customer 

satisfaction. 

2. To analyze the influence of food quality on 

customer satisfaction. 

3. To evaluate the influence of price on customer 

satisfaction. 

4. To study the influence of restaurant image on 

customer satisfaction. 

III. Literature review 

Theory 

Service quality: Kenzelmann et al. (2008) defined 

that service quality is an achievement in customer 

service. According to a study of Parasuraman et 

al.(1988) implied that service quality as the overall 

assessment of a particular service, the results from 

comparing restaurant’s performance with the 

customer's general expectations of how restaurant 

in the industry should perform. Cronin and Taylor 

(1992) proposed the SERVPERF scale as one of 

many service quality research models in the world 

currently. The SERVPERF model recommended 

that customers evaluate quality of service across 

five different dimensions which are tangibles, 

reliability, assurance, responsiveness and empathy. 

Hence, except for the five dimensions used in the 

SERVPERF tool, recovery was included in this 

research as a potential dimension of the perceptual 

quality of service. Based on these dimensions, 

tangibles include physical things of the service 

such as appearance of physical facilities, staff, 

equipment, and communication materials of 

restaurant etc. Reliability is the ability to give the 

promised service uniformly and precisely by a 

restaurant. Assurance contains employees' 

knowledge, politeness and their ability to handle 

problems to gain customer trust. Responsiveness 

comprises staff willingness to help customers and 

provide prompt service to customers. Empathy is 

providing special attention for every single 

customer and makes efforts to understand 

customers' needs and wants. In addition, 

Olorunniwo et al. (2006) stated another dimension 

which is recovery that when service delivery goes 

wrong; staff has ability to respond aggressively.  

Food quality: Food quality has been look as a 

major criterion for regular customer to judge 

performance of restaurants. Potter and Hotchkiss 
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(1995) defined food quality is the quality 

characteristics of food that is acceptable to 

customers. This includes external factors and 

internal factors. The external factors contains as 

appearance (shape, color, gloss, size, shape, and 

consistency), texture, and flavor. Internal factors 

include such as chemical, physical and microbial. 

According to a study of Leitzmann (1993), food 

quality represents the sum of all properties and 

assessable attributes of a food item which is done 

by the three accepted categories of quality: 

sensorial value, suitability value and health value.  

Price: Price is the amount of money charged for a 

product or service, or the sum of the values that 

consumers exchange for the benefits of having or 

using the product or service (Parasuraman, 1991). 

According to a study of Schindler (2012), price is 

the quantity of payment or compensation given by 

one party to another in return for services or goods.  

Restaurant image: A brand image can be defined 

as the symbolic meaning that a customer 

remembers when encountering a particular feature 

of a product or service (Padgett and Allen, 1997). 

Additionally, brand image is associated with 

consumers’ rational or emotional perception 

towards a particular brand (Low and Lamb, 2000).  

Customer satisfaction: Over the years, customer 

satisfaction has been an accepted subject in the 

marketing. According to Oliver (1980), customer 

satisfaction is considered as the evaluation between 

experience and expectations before and after 

buying. He assumed that customer satisfaction is a 

comparative concept. If the products or services go 

above customer expectations, customer satisfaction 

is high; and vice versa. Generally speaking, Kotler 

and Armstrong (1996) stated that customer 

satisfaction is an attitude formed towards a 

purchase. Customer satisfaction is the extent to 

which customer’s perceived performance of 

product matches with buyer’s expectation.  

Related review between service quality and 

customer satisfaction: According to many 

scholars, service quality and customer satisfaction 

are two highly correlated factors. Sureshchandar et 

al. (2002) established that service quality and 

customer satisfaction were highly related. Ladhari 

(2009), Dahiyat et al. (2011) and Samen et al. (2013) 

all claimed that service quality is an significant 

antecedent of customer satisfaction. Wang and 

Shieh (2006) found that except responsiveness, all 

the five SERVQUAL dimensions explored have a 

significant positive effect on overall user 

satisfaction. (SERVQUAL dimensions are tangibles, 

reliability, assurance, responsiveness, empathy. 

Which is the measurement of service quality; it has 

been evolved to SERVPERF dimensions.)Based on 

these observations, the researchers hypothesized 

that service quality is influenced on customer 

satisfaction. 

Related review between food quality and 

customer satisfaction: Food quality and customer 

satisfaction are highly correlated in restaurant 

industry. Food quality is supposed to be relevant to 

the satisfaction towards restaurants and examined 

as a potential factor of customer satisfaction (Law, 

2004). Yuksel and Yuksel (2002) found food quality 

have a significant effect on the dinning satisfaction 

of customers. According to these surveys, the 

researchers hypothesized that food quality is 

influenced on customer satisfaction. 

Related review between price and customer 

satisfaction: Price is a main factor in consumption 

which has a major impact on customer’s 

experience, thus they are related to each other. 

According to Andreassen and Lindestad (1998), 

price was positively associated with customer 

satisfaction in the service industries. Patterson and 

Spreng (1997) also committed that price had a 

positive and direct relationship with customer 

satisfaction. Based on these findings, the 

researchers hypothesized that price is influenced 

on customer satisfaction. 

Related review between restaurant image and 

customer satisfaction: Ryu et al. (2008) examined 

the relationships among restaurant image and 

customer satisfaction in the restaurant industry. 

They found that restaurant image was a significant 

influence on customer satisfaction. Bloemer and 

Reyter (1998) found that restaurant image could 

impact of customers’ behavioral intentions through 
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customer satisfaction. Lai et al. (2009) showed that 

restaurant image affected customer satisfaction, 

therefore, it can assume as important predictors of 

satisfaction. They further found out that customer 

satisfaction affect on both service quality and 

restaurant image. In conclusion, customers believed 

the restaurants that have favorable image are likely 

to offer good service, reasonable price and high 

customer satisfaction.   

 

IV. Conceptual Framework 

Figure 3.4: Modified Conceptual Framework of the 

Relationship between service quality, food quality, 

price, restaurant image and customer satisfaction  

 

V. Hypotheses: 

H1o: Service quality in terms of tangibles, 

reliability, assurance, responsiveness, empathy, 

recovery is not influenced on customer satisfaction.  

H1a: Service quality in terms of tangibles, 

reliability, assurance, responsiveness, empathy, 

recovery is influenced on customer satisfaction.  

H2o: Food quality, price, restaurant image are not 

influenced on customer satisfaction. 

H2a: Food quality, price, restaurant image are 

influenced on customer satisfaction. 

VI. Methodology 

The researchers applied descriptive research 

to find the factors affecting customer satisfaction 

towards Di Lu hot pot restaurant. Descriptive 

research is attempt to describe answers to 

questions of what, when, where, who and how 

(Burns& Bush, 2014). The researchers used the 

survey method to collect data from respondents. 

According to researcher’s interview with Di Lu 

Hot Pot restaurant’s manager, the most popular 

locations of Di Lu Hot Pot restaurants are Me 

Town shopping center and Xin Du Dragon city. 

Therefore, the target population of this study 

consists of customers who had an experienced at 

two of the four branches equally distributed 150 

questionnaires per branch of Di Lu Hot Pot 

restaurant. Comfrey and Lee (1992) indicated that 

“the adequacy of sample size might be evaluated 

very roughly on the following scale: 50-very poor; 

100- poor; 200-fair; 300-good; 500-very good; 1000 

or more-excellent”. In order to get good and 

approximately very good results, the researchers 

designed to collect 300 questionnaires. The 

non-probability sampling technique was the 

procedure used to select the sample unit. In this 

study, the researchers used three sampling method 

which are judgment sampling, quota sampling and 

convenience sampling. 

 The purpose of this study is to investigate 

the factors affecting customer satisfaction towards 

Di Lu Hot Pot restaurant, the researchers collected 

the primary data from 300 respondents by using 

the self-administered questionnaire who have 

experienced in purchasing foods, beverages, and 

services towards Di Lu hot pot restaurant in 

Kunming, Yunnan, China. Data were collected two 

weeks on Friday, Saturday and Sunday between 

10:00 am and 7:00 pm during June 23 to July 2 of 

2017.  The questionnaires were provided in two 

languages to the respondents, in English version 

and Chinese version. The questionnaires include 

seven parts that represent screening question, four 

independent variables, the dependent variable and 

demographic factors. First part is general 

information questions. Part two is service quality, 

will be based on the framework which include 

three questions for each of tangible, reliability, 

assurance, responsiveness, empathy, recovery. Part 

three until part six also based on framework which 

have three questions for each of food quality, price, 

restaurant image and customer satisfaction 

developed by Qin, Prybutok (2009) and Ryu, Lee, 

Kim (2012) .Part two until part six use the 5-point 

Likert scales. The scale used in the quantitative 

research form was made on the bases of Likert 
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scale which is 1 = strongly disagree, 2 = disagree, 3 

= neither agree nor disagree, 4 = agree, and 5 = 

strongly agree (Likert, 1932). The last part is 

personal data contains three questions. The 

questions contains such as respondents’ gender, age 

and monthly income. 

 

VII. Research and Findings: 

   The hypotheses testing, is supported by the 

conceptual framework. There are two hypotheses 

which were tested in this research. In this study, 

Multiple Regression Analysis was applied based 

on the research objectives. After analyzing the 

hypotheses, all the null hypotheses were rejected.  

In this study, the demographic factors showed 

that the majority of the consumers of Di Lu Hot 

pot restaurant are male (55.5%) followed with 

female (44.5%). The majority of age range is 

between 21-30 years old that accounted for 46%. 

The highest percentage of income level is 

2001-4000 RMB per month accounted for 36.5%. 

To test the effectiveness of the questionnaire, by 

running a pre-test was used. Pre-testing is necessary 

prior to conducting any actual tests to facilitate the 

detection of problems and errors in the 

questionnaire when obtaining data from the 

respondents (Zikmund, 2003). The reliability of the 

questionnaires was tested by applying pretest using 

the Cronbach Alpha scores. The Cronbach Alpha 

scores of the items have to be higher than 0.6 

which considered as strong internal consistency 

(Nunnally, 1978). The reliability of the 

questionnaires in this study is consistent with 

higher than 0.6 scores.  

   Based on the hypothesis testing of hypothesis 

one, the result of regression coefficients of 

unstandardized beta in table 1. 

   Table 1: The analysis of six dimensions of 

service quality and customer satisfaction by using 

multiple regressions: 

 

 
a. Dependent Variable: Customer satisfaction 

 

Based on the hypothesis testing of hypothesis two, 

the result of regression coefficients of 

unstandardized beta in table 2 

Table 2: The analysis of food quality, price, 

restaurant image and customer satisfaction by 

using multiple regressions: 

 

 
a. Dependent Variable: Customer satisfaction 

 

Table 3: Summary of Inferential Analysis of 

Hypothesis Testing Results 

 

Standardized 

 Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 0.298 0.119 2.495 0.013

Tangible 0.094 0.056 0.098 1.687 0.093

 Reliability 0.193 0.071 0.187 2.720 0.007

Assurance 0.182 0.062 0.185 2.950 0.003

Responsiveness -0.061 0.067 -0.061 -0.910 0.363

Empathy 0.102 0.061 0.104 1.674 0.095

Recovery 0.420 0.059 0.416 7.066 0.000

Model

Unstandardized 

Coefficients t Sig.

1

Coefficients
a

Standardized 

Coefficients

B Std. Error Beta

(Constant) 0.303 0.094 3.212 0.001

Food quality 0.401 0.045 0.404 8.926 0.000

Price 0.180 0.047 0.189 3.805 0.000

Restaurant 

image
0.359 0.046 0.369 7.854 0.000

Model

Unstandardized 

Coefficients t Sig.

1
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Table 4: Summary of Inferential Analysis of 

Hypothesis Testing Results 

 

 

         

(In table 4, the independent variables which 

are service quality, food quality, price, restaurant 

image has influence towards customer satisfaction 

of 0.000 significant levels. Among them, Service 

quality has highest influence with beta of 0.915 

while, price has lowest influence with beta of 

0.180). 

 

VIII. Summary and conclusion: 

The research was conducted from two most 

popular branches of Di Lu Hot Pot restaurant in 

Kunming, Yunnan, China, during June 23rd till July 

2nd.  The questionnaires, which are used for the 

research, were distributed to 300 people who are 

customers of Di Lu Hot Pot restaurant.  

For hypothesis 1, service quality in terms 

of tangibles, reliability, assurance, responsiveness, 

empathy, and recovery are influence on customer 

satisfaction. Among the variables, reliability, 

assurance and recovery show significant at 0.007, 

0.003 and 0.000 level respectively. However, the 

other variables which are tangible, responsiveness 

and empathy show no significant influence 

towards customer satisfaction. However, service 

quality in terms of recovery has highest influence 

on customer satisfaction with beta of 0.420. While, 

service quality in terms of assurance has least 

influence with beta of 0.182. For hypothesis 2, the 

independent variables which are food quality, price, 

restaurant image has influence towards customer 

satisfaction of 0.000 significant levels. Among 

them, food quality has highest influence with beta 

of 0.401 while, price has lowest influence with beta 

of 0.180. 

 

IX. Recommendations: 

The results of this study can help marketers to 

understand the Chinese customer’s satisfaction of 

Hot Pot restaurant and gain more competitive 

advantages. It also can provide information to 

develop future marketing strategies. 

According to the result of hypothesis one, the 

relationship between service quality, which 

includes reliability, assurance and recovery, can be 

described as overall positive significant influence 

towards customer satisfaction. Recovery has the 

highest influence among these dimensions. 

Therefore, in order to increase customers’ 

satisfaction by improving recovery, the researchers 

recommend managers of the restaurant to focus on 

improving recovery of service quality. In order to 

improve the recovery of the restaurant’s service 

quality, the researchers would like to suggest Di 

Lu Hot Pot restaurant management team to set up 

the reward and punishment system that reward 

employees who apologize quickly for mistakes and 

punish those who don’t. Management team of the 

restaurant can also build a suggestion box at 

convenient and assessable places, which let the 

customers to willingly describe their feeling and 

feedback towards the service quality of restaurants. 

This increase the customer trusts that the 

restaurants will learn from their suggestion and 

improve the service quality. Management team 

should prepare trainings for employees to support 

guideline of correct and quick responses to solve 

routine and frequent complaints. The second factor 

is reliability, which is the ability to offer the 

promised service uniformly and precisely to all 

customers. In terms of enhancing this ability, 

management team of the restaurant can set up a 

time schedule table in the office, which can alarm 

all employees the due time of each promise that the 

restaurant made to customers. The management 

team can also provide a note about the approximate 

time of food delivery after customers finished their 

order, which makes customers feel the dedication 
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of restaurant to satisfy its customers and provides a 

heads up for employees to work effectively.       The 

third factor is assurance; the assurance of the 

restaurant’s service quality can be achieved by 

conducting interval training for hospitality, cultural 

and problem solving. The management team can 

also provide the employees’ handbook which 

covers all important factors of improving service to 

employees. This can result in upgrading the skill of 

employees in order to reduce the gap between 

service providers and consumers.  

Based on the result of hypothesis 2, food 

quality, price and restaurant image has a positive 

significant influence towards customer satisfaction. 

The highest influenced element that effect 

customers’ satisfaction is food quality, since the 

food safety issue is such a controversy in China, 

the restaurant needs to pay more attention to the 

source of the food. Firstly, the food must be 

purchased from reliable suppliers accredited by the 

related institution. Secondly, the restaurant must 

avoid using ingredients without proper quality 

approved as well as expired products. Today’s 

health concern among society is increasing, 

customers started to care about their health more 

and more; the restaurant can invent some new 

formulas of hotpot soup, which is less greasy and 

healthy. 

After food quality, restaurant image has 

influence on customers’ satisfaction. Due to the fast 

development of internet, the restaurant can try 

some new method to increase its publicity; most 

simple one is cooperating with local famous foodie 

bloggers. This method can increase restaurant 

public image as tasty and worth trying. The 

restaurant can also come up with its own mascot, 

which can help the restaurant to set up identical 

impression and expressed the culture and 

atmosphere of the restaurant to customers in a 

more vivid way. 

The last factor is price, according to this 

research; the price has minimum impact on the 

customers’ satisfaction of Di Lu Hot Pot 

restaurant’s customers, and therefore, restaurant 

can use this advantage to enforce its profit by 

relatively increase the price by means of improving 

quality of product and service. The management 

team can always consider upgrading the whole 

restaurant image to attract upper class customers 

by provide more upscale hot pot sets, which priced 

higher than regular ones.  

This research has provided some aspects and 

suggestions for Di Lu Hot Pot restaurant how to 

achieve better customers’ satisfaction. Nevertheless, 

the business environment of China is changing 

rapidly; therefore a restaurant that wishes to be 

successful in the high competitive industry needs 

to keep update its business model with time to time, 

and keep looking for new method to satisfy the 

changing demand of consumers.  

 

X. Further Study: 

In this research, the researchers concentrated 

mainly on factors affecting customer satisfaction 

toward Di Lu hot pot restaurant in Kunming, 

Yunnan, China. According to the results of this 

research, the researchers would like to provide 

some suggestions for the future studies. In this 

study, the researchers studied four independent 

variables to distinguish the factors influencing 

towards customer satisfaction. Thus, the future 

researchers can develop other research model using 

different variables. Furthermore, the researchers 

would like to suggest extending the research model 

of this study which may lead to intention of 

customers for repeated purchasing which may 

probably help the restaurant management to 

maintain their customer base and profitability. 

Moreover, the researchers collected data from only 

two branches of Di Lu hot pot restaurants. For 

further study, other researchers may study other 

restaurants which have more branches to find out 

more information concerning Kunming, China 

restaurant industry. 
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Abstract- This study examined the difference of 

product involvement, personality congruence, 

customer satisfaction, brand prestige, perceived 

quality and brand loyalty between consumers from 

Beijing and Shanghai in the people’s republic of 

China, and investigated the relationship of product 

involvement, personality congruence, customer 

satisfaction, brand prestige, perceived quality 

toward brand loyalty in terms of luxury handbag. In 

order to construct this survey, the researchers 

collected primary data from 400 consumers in front 

of the main gate of ten shopping malls from native 

consumers of Beijing and Shanghai who 

experienced in purchasing more than one item of 

handbag from Louis Vuitton, Hermes, Gucci, 

Chanel, Burberry, Prada or Christian Dior. The 

researchers tested the hypotheses via statistical 

software through independent sample T-test and 

Multiple Linear Regression analysis. Based on the 

result of hypotheses testing, it indicated that there 

are significant different in product involvement, 

personality congruence, customer satisfaction, 

brand prestige and brand loyalty between customers 

from Beijing and Shanghai. However, the result also 

revealed that personality congruence, perceived 

quality and customer satisfaction has significant 

influence on brand loyalty concerning luxury 

handbag among Shanghai consumers. Perceived 

quality, brand prestige and customer satisfaction 

has significant influence on brand loyalty 

concerning luxury handbag among Beijing 

consumers.  
 

Index Terms - Product involvement, 

Personality congruence, Customer satisfaction, 

Brand prestige, Perceived quality, Brand loyalty, 

Luxury handbag, Beijing, Shanghai, China 

 

I. Introduction 

Under a competitive environment, the 

maintaining of brand loyalty is an essential problem 

facing by many consumption goods manufactures, 

especially in luxury product sector ( Schwarze, 

2000) .  It is stated by Hill and Alexander (2000)  that 

with improving 5%  of the customer’s brand loyalty, 

profitability of firm can increase 25%-85%, while the 

cost for retaining loyal customers will decrease. 
However, brand is wildly considered as the most 

valuable asset for companies while the 

establishment of a strong brand loyalty between 

consumers is the ultimate goal for firms (Kuenzel 

and Vaux, 2008). 
There are many determinants of 

consumer’s brand loyalty in previous researches, 

and all of them will make an existing consumer 

either stay loyal to the brand or switch to its 

competitors. It is necessary to make an explicit 

assumption on what influences consumer’s brand 

loyalty for marketers as it is a sufficient way for 

business success. As in the study of Ha and Park 

(2012), the researchers strongly recommended that 

perceived quality is the antecedent of brand loyalty. 
Sirgy (2006) strongly recommend that perceived 

congruence is essential to brand loyalty as 

customers who use product and brand to 

differentiate themselves from others and are more 

likely to buy product from the brand, whose brand 

image is congruent with their own concept. How 

ever, product involvement contains several 

components which are pleasure, interest, sign, risk 

importance, risk probability and each of them are 

important in strengthening then brand loyalty 

(SIDIN, 2014). Furthermore, prestigious brand 

increases customer’s trust after which customers 

become more dependent on them which is essential 

to the building up of brand loyalty and brings long 

term profitability for firms (Mojarrad and Lakanie, 

2015). Also a strong relationship between customer 

satisfaction and brand loyalty was proven by 

Asperin (2007) as the increase of customer’s trust on 

company over time with the improvement of 

evaluation on customer satisfaction will enhance 

brand loyalty obviously. 
The economic of China increased a lot in 

the last decades. The GDP of 2006 was 21.94 trillion 

Yuan while the GDP of China at 2016 was 74.40 

trillion, in which increased 3.39 times in ten 

years( http://data.stats.gov.cn/， accessed on 07/08, 

2017). This lead to the increase of purchasing power 

of Chinese in luxury products. According to 
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statement of Minister of Commerce of the People’s 

Republic of Circulation Industry Development on 

the 10th of March, 2017, the total consumption of 

Chinese in the year of 2016 is 46% to the whole 

world. Therefore, China is the core market for 

luxury products. As China is vast and diverse in 

culture, luxury manufactures recognized that it is 

quite essential to set special strategies adapt to 

different customers from different places in China. 
There is no doubt that Beijing and Shanghai should 

be attached great importance as the top two luxury 

consumption cities in terms of luxury goods 

consumption in China. Therefore, this study 

examines the difference of product involvement, 

personality congruence, customer satisfaction, 

brand prestige, perceived quality and brand loyalty 

between consumers from Beijing and Shanghai in 

the people’s republic of China, and investigates the 

relationship of product involvement, personality 

congruence, customer satisfaction, brand prestige, 

perceived quality toward brand loyalty in terms of 

luxury handbag. 
 

II. Research Objectives 

 

Group one: Compare differences in factors 

between Beijing and Shanghai consumers. 
1. To compare difference in product 

involvement of luxury handbag between 

Beijing and Shanghai consumers. 
2. To compare difference in customer 

satisfaction of luxury handbag between 

Beijing and Shanghai consumers. 
3. To compare difference in personality 

congruence of luxury handbag between 

Beijing and Shanghai consumers. 
4. To compare difference in brand prestige of 

luxury handbag between Beijing and 

Shanghai consumers. 
5. To compare the difference in perceived 

quality of luxury handbag between Beijing 

and Shanghai consumers. 
6. To compare the difference in brand loyalty 

of luxury handbag between Beijing and 

Shanghai consumers. 
 

Group two: To test the influencing factors on brand 

loyalty towards luxury handbag of Beijing and 

Shanghai consumers. 
7. To test the influence of product 

involvement, customer satisfaction, brand 

prestige, personality congruence and 

perceived quality on brand loyalty toward 

luxury handbag of Beijing consumers. 
8. To test the influence of product 

involvement, customer satisfaction, brand 

prestige, personality congruence and 

perceived quality on brand loyalty toward 

luxury handbag of Shanghai consumers. 
 

III. Literature Review 

 

Brand loyalty 

 

   Keller (2008) claimed brand loyalty as the final 

decision making in terms of consumers’ brand 

hierarchical resonance and it was the symbol of the 

consumer’s ultimate relationship with the brand and 

the level of how customers identify the brand. The 

preferences and repeated purchasing behavior of 

consumers from one particular brand compares to 

other brands in the same sector is brand loyalty 

(Palumbo and Herbig, 2000). In the study of Dick 

and Basu (1994), brand loyalty is explained as social 

norms and situational factors that is related to the 

reduce of search motivation, resistance of counter 

persuasion and engagement in word of mouth. 
 

Brand prestige 

 

   O’Cass and Frost (2002) stated that brand prestige 

was a symbol of social status as prestigious brand 

were purchased as a link to self-concept and social 

image by consumers frequently. In the study of 

Sirgy et al. (2006), personality congruence was listed 

among three effects of self-congruity while self-
congruity was claimed as the customers’ preferences 

upon a product or brand which are consistent with 

their self-image. The key criterion for brand prestige 

is concerned to be associated with the unique 

performance and perceived quality toward a 

specific brand (Dubois and Czellar, 2002). 
 

Customer satisfaction 

 

   Spreng et al. (1996) descripted customer 

satisfaction as customers’’ overall judgement that 

include the product, service, sales personnel or other 

situational variables happen in purchasing process. 
It is redefined by Oliver (1999) that customer 

satisfaction is the statement of fairly temporal post 

usage that generated from once time purchase or 

repeat consumption experiences, that represents the 

degree of the fulfilment of expectations. 
 

Personality congruence 

 

   Boksberger et al. (2011) defined personality 

congruence as the cognitive link between 

consumers’ self-concept and product or self image. 
Personality congruence is viewed as brand image 

factor which is important to marketing 

communications (Margin et al. 2003). In the study of 

Sirgy et al. (2006), personality congruence was listed 

463



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

among three effects of self-congruity while self-
congruity was claimed as the customers’ preferences 

upon a product or brand which are consistent with 

their self-image. 
 

Perceived quality 

 

   Aaker and Joachimsthaler (2012) identified 

perceived quality as the performance evaluation of 

consumers towards a product rely on their own 

subjective perceptions. Bredahl (2003) suggested to 

take other intrinsic and extrinsic maters into the 

research of perceived quality. However, Bredahl 

(2003) criticized it a little bit different, he stated that 

it will decrease the use of price as the cue of quality 

when consumers are more familiar with the product 

but it will increase with unbranded products or 

when customer’s motivation is low. 
 

Product involvement 

 

   Malar et al. (2011) cited that product involvement 

was not the nature of product but it represents the 

response of consumers to the product like personal 

preference, target and needs. Product involvement 

was identified as a motivational concept which will 

influence the search procedure and information 

generating of consumers (Aton et al., 2007) 
 

IV. Related Literature Review 

 

   Cooper and Schindler (2011) defined literature 

review as the veritably research studies, company 

statistics or industry reports which works as the 

basics of the suggested study. The function of 

literature review is to inspire the necessary of the 

suggested study to think and evaluate the 

insufficiency and informational gaps of secondary 

data sources to support the conceptual framework 

(Copper and Schindler, 2011). 
 

 Literature review of perceived quality and brand 

loyalty 

   Erdogmus and Büdeyri-Turan (2012) concluded 

that perceived quality was the only direct influence 

factor towards brand loyalty in ready-to-wear sector. 
Nguyen and Miller (2011) proved a positive 

relationship between perceived quality and brand 

loyalty in the shampoo market of Thailand and 

Vietnam. As in the study of Yoo et al. (2000), if the 

high quality of the brand’s product or services are 

perceived by consumers, then those group of 

consumers will become inclined to the brand and 

stay loyal to it. 
 

Literature review of personality congruence and 

brand loyalty 

   Kim et al. (2001) proved that personality 

congruence has a positive affect in brand loyalty. 
Liu et al. (2012) stated that if a consumer think the 

brand is consistent with their own images, they will 

buy more from that brand. Consumers are more 

loyal to a brand if their image is more congruent 

with the perceived image of the product in target 

market of the brand (Lim and O’cass, 2001). 
 

Literature review of product involvement and brand 

loyalty 

 

   Brexendorf et al. (2010) investigated and 

supported that any kinds of contact between 

consumers and brand give opportunities to increase 

brand loyalty. Suh and Youjae (2006) stated that 

product involvement moderately plays a positive 

role on brand loyalty. However, it is obtained by 

Warrington and Shim (2000) that the relationship 

between product involvement and brand loyalty is 

quite negligible. 
 

 Literature review of brand prestige and brand 

loyalty 

   Malik and Merunka (2010) investigated the 

relationship between brand prestige and brand 

loyalty and they proved that brand prestige 

positively influences brand attitude and brand 

loyalty. Brand prestige is proved to be an important 

antecedence for brand loyalty while customer brand 

identification and well-being perceptions towards 

brand are also important as brand prestige (Hwang 

and Han, 2014). 
 

Literature review of customer satisfaction and 

brand loyalty 

 

   According to Back and Park (2003) and Chon and 

Olsen (1991), there is strong relationship between 

customer satisfaction and congruence self-concept 

based on the social consistency and social approval 

framework. Bowen and Chen (2001) supported it that 

only after be extremely satisfied, customers will 

become real loyal to the brand. However, the 

positive attitude toward brand is proved to revise 

attitudes on product or brand and then reinforce the 

strength of positive effect on brand loyalty 

(Albarracin and Wyer, 2000). 
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V. Conceptual Framework 

 

 

 
 

VI. Research Hypothesis 

H1o: There is no significant difference in product 

involvement toward luxury handbag between     

Shanghai and Beijing consumers. 
H1a: There is a significant difference in product 

involvement toward luxury handbag between 

Shanghai and Beijing consumers. 
 

H2o: There is no significant difference in customer 

satisfaction toward luxury handbag between 

Shanghai and Beijing consumers. 
H2a: There is a significant difference in customer 

satisfaction toward luxury handbag between 

Shanghai and Beijing consumers. 
 

H3o: There is no significant difference in personality 

congruence toward luxury handbag between 

Shanghai and Beijing consumers. 
H3a: There is a significant difference in personality 

congruence toward luxury handbag between 

Shanghai and Beijing consumers. 
 

H4o: There is no significant difference in brand 

prestige toward luxury handbag between Shanghai 

and Beijing consumers. 
H4a: There is a significant difference in brand 

prestige toward luxury handbag between Shanghai 

and Beijing consumers. 
 

H5o: There is no significant difference in perceived 

quality toward luxury handbag between Shanghai 

and Beijing consumers. 

H5a: There is a significant difference in perceived 

quality toward luxury handbag between Shanghai 

and Beijing consumers. 
 

H6o: There is no significant difference in brand 

loyalty toward luxury handbag between Shanghai 

and Beijing consumers. 
H6a: There is a significant difference in brand 

loyalty toward luxury handbag between Shanghai 

and Beijing consumers. 
H7o: Product involvement, customer satisfaction, 

personality congruence, perceived quality and 

brand prestige are influenced on brand loyalty 

toward luxury handbag of Shanghai consumers. 
H7a: Product involvement, customer satisfaction, 

personality congruence, perceived quality and 

brand prestige are not influenced on brand loyalty 

toward luxury handbags of Beijing consumers. 
 

H8o: Product involvement, customer satisfaction, 

personality congruence, perceived quality and 

brand prestige are influenced on brand loyalty 

toward luxury handbag of Beijing consumers. 
H8a: Product involvement, customer satisfaction, 

personality congruence, perceived quality and 

brand prestige are not influenced on brand loyalty 

toward luxury handbag of Beijing consumers. 
 

VII. Methodology 

The target population of this research is the 

consumers who experienced in purchasing and 

using more than one item luxury handbag from 
Louis Vuitton, Hermes, Gucci, Chanel, Burberry, 

Prada and Christian Dior in Beijing and Shanghai. 
To get the result of this study, the researchers 

applied three of non-probability: judgement 

sampling, quota sampling and convenience 

sampling. The explanations and details of the 

sampling methods are stated as follows. 
This study aims to compare the antecedents of 

brand loyalty (product involvement, customer 

satisfaction, brand prestige, personality congruence 

and perceive quality) and their different effects on 

brand loyalty towards luxury handbags between 

customers from Beijing and Shanghai. It adopts the 

descriptive research approach to describe the 

phenomenon of this survey. Based on the study of 

Saunders (2011), a descriptive research is used to 

distinguish and describe the versatility at different 

time and situations by the using of questionnaires. 
Aiming to obtain the survey’s result, the researcher 

adopted a self-administered questionnaire and the 

sample survey technique to generate the primary 

data. A self-administered questionnaire is completed 

by the participants’ convenient approach and the 

respondents should answer the questionnaires by 
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themselves without any misguiding from interviews 

(Zikmund et al., 2013) while the sample survey is 

used to collect the primary data through the 

communication of a representative population 

(Hansen et al., 1953). 
     After the data collecting process, the researcher 

will load all data to Statistical Software and then 

analyze it. Three major analysis are used by the 

Statistical Software analyzing approach to 

transform the raw data into useful information, they 

are descriptive statistics, multivariate analysis and 

the Independent t-test.  
     The questionnaires are designed in English and 

then translated into Chinese in order to provide 

convenience and easy understanding for the 

population. Then translate Chinese version back into 

English to check the accuracy of the translating 

work. Two Chinese MBA day program students 

from Assumption University Hua Mark campus 

helped in the moderation of translating the 

questionnaire, and pre-test was distributed into 40 

acquaintances of the researcher in China.  
 

VIII. Data Collection 

      In this study, the researchers provided 

respondents with a five-point Likert scale to explain 

their attitudes toward customers’ brand loyalty 

through the examination of the level from strongly 

agree to strongly disagree with cautiously designed 

statements, which range from a very positive scale 

to a very negative one. With the Likert scale, the 

researchers make it very simple for respondents to 

answer the questionnaire. The questionnaire’s five-
point Likert scale is ranging from 1 = Not at all 

descriptive, 2 = slightly descriptive, 3 = moderately 

descriptive, 4 = very descriptive, and 5 = extremely 

descriptive. And the other 1=strongly Disagree, 

2=Disagree, 3=Neutral, 4=Agree, 5=Strongly Agree.  
 

     In this comparative study, the researchers decide 

to collect data from consumers who actually 

purchased and used more than one item of luxury 

handbag from the same brand in Beijing and 

Shanghai. Data was collected by the researchers and 

her friends from June 30 to July 10 at 2017. They 

focused on collecting data at top five shopping 

malls at Beijing: (1) Joy City (2) Skp (3) Ginza Mall 

(4) Yansha Youyi Shopping City (5) Lane Crawford. 
For Shanghai the researchers will collect the data 

from top five shopping malls: (1) Super Brand Mall 

(2) Cloud Nine Shopping Mall (3) Parkson (4) Times 

Square (5) K11. 
 

 

 

 

 

IX. Finding 

 
Null 

hypothesis 

description 

Statistical 

treatment 

Level of 

significance 

Results 

H1o There is 
no 

significant 

difference in 
product 

involvement 
between 

Shanghai 

and Beijing 

consumers. 

Independent-
Samples t 
Test 

0.000 Rejected 

H2o There is 
no 

significant 

difference in 

customer 

satisfaction 

between 
Shanghai and 

Beijing 

consumers. 
 

Independent-
Samples t 
Test 

0.007 Rejected 

H3o There is 
no 

significant 

difference in 
personality 

congruence 
between 

Shanghai 

and Beijing 

consumers. 

Independent-
Samples t 
Test 

0.012 Rejected 

H4o There is 
no 

significant 

difference in 
brand 

prestige 

between 
Shanghai and 

Beijing 

consumers. 
 

Independent-
Samples t 

Test 

0.000 Rejected 

H5o There is 
no 

significant 
difference in 

perceived 

quality 
between 

Shanghai and 

Beijing 

consumers. 
 

Independent-
Samples t 
Test 

0.192 Failed to 
reject 

H6o There is 

no 

significant 
difference in 

brand loyalty 

between 
Shanghai 

and Beijing 

consumers. 

Independent-
Samples t 

Test 

0.009 Rejected 

Table 2: Summary of hypotheses testing 
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Table 3: Summary of hypotheses Testing  

 

Based on the understanding of the testing result of 

the hypothesis 1, it indicated that there was a 

statistically significant difference in product 

involvement between Beijing and Shanghai 

consumers toward luxury handbag.  
 

Based on the result of hypothesis 2: the researchers 

found out that customer satisfaction of luxury 

handbag is different between Beijing and Shanghai 

consumers at the significant level of 0.007. 
 

Based on the result of hypothesis 3: the researchers 

found out that personality congruence of luxury 

handbag is different between Beijing and Shanghai 

consumers at the significant level of 0.012. 
 

Based on the result of hypothesis 4: the researchers 

found out that brand prestige of luxury handbag is 

different between Beijing and Shanghai consumers 

at the significant level of 0.000. 
 

Based on the result of hypothesis 5: the researchers 

found out that perceived quality of luxury handbag 

is not different between Beijing and Shanghai 

consumers at the significant level of 0.192. 
 

  Based on the result of hypothesis 6: the researchers 

found out that brand loyalty concerning about 

luxury handbag is different between Beijing and 

Shanghai consumers at the significant level of 0.009. 
 

  Based on the result of hypothesis 7: the researchers 

found out that personality congruence, perceived 

quality and customer satisfaction were statistically 

influenced on customer’s brand loyalty concerning 

luxury handbag of Shanghai consumers at the 

significant level of 0.07, 0.039 and 0.00, respectively. 
However, product involvement and brand prestige 

were not statistically influenced on customer’s 

brand loyalty concerning luxury handbag of 

Shanghai consumers at the significant level of 0.161 

and 0.245. 
 

  Based on the result of hypothesis 8: the researchers 

found out that perceived quality, brand prestige and 

customer satisfaction were statistically influenced 

on customer’s brand loyalty concerning luxury 

handbag of Beijing consumers at the significant 

level of 0.012, 0.049 and 0.045. Moreover, product 

involvement and personality congruence were not 

statistically influenced on customer’s brand loyalty 

concerning luxury handbag of Beijing consumers at 

the significant level of 0.848 and 0.332. 
 

  The results revealed that personality congruence, 

perceived quality and customer satisfaction were 

positively influencing on brand loyalty concerning 

luxury handbag at the Beta level of 0.396, 0.316 and 

0.279. It indicated that, for consumers from 

Shanghai, personality congruence was the most 

influencing factor on brand loyalty in terms of 

luxury handbag, which is followed by perceived 

quality and customer satisfaction. As Shanghai is the 

international economic center of China, many 

people work there as company employees, they 

dress properly according to the occasion. Former 

style for office or conference, graceful style for 

evening party, leisure style to play golf, and so forth 

(Xiao, 2005).Therefore, Shanghai consumers place 

the personality congruence at the most important 

level toward brand loyalty concerning luxury 

handbag, they choose the handbag that matches 

their personality according to their needs. The 

results revealed that perceived quality, brand 

prestige and customer satisfaction were positively 

influencing brand loyalty concerning luxury 

handbag at the Beta level of 0.390, 0.122 and 0.108. 
It indicated that, perceived quality was the most 

influencing factor towards brand loyalty in terms of 

luxury handbag for Beijing consumers, which is 

followed by brand prestige and customer 

satisfaction. Beijing is the capital city of People’s 

Republic of China, it is the political center. Many 

people work there as government officials or have 

to deal with government officials in the daily life 

(many of them are even dressing in the same design 

or style). They usually purchase products in former 

style, but they are concerned about the quality of 
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branded products a lot. They associate their social 

status to the quality or material of the luxury 

products they use together (Luo, 2011).  Moreover, it 

was proven by the results that personality 

congruence and product involvement were not high 

influencing on brand loyalty toward luxury handbag 

among Beijing consumers. 
 

  From the result of the third screening question, it 

showed that the top three luxury brands for handbag 

of Beijing consumers are Hermes (classic, hand 

made, limited, royal status), Louis Vuitton (durable, 

monogram logo) and Burberry (Gabardine-material , 

steady), those three brands are more former, in 

which the top three luxury brands  for handbag of 

Shanghai consumers are Louis Vuitton(durable, 

monogram logo), Gucci(stylish, bamboo handle bag, 

back-to-ancients)  and Chanel (feminine, haute 

couture). The demographic factors of this research 

shows that the highest group of Beijing is female 
(58%), 40-49 years old (35%), bachelor degree (39%), 
monthly income level 10,000-15,0001 Yuan (32%), 
divorced (40%), government worker (41%). While the 

highest group for Shanghai consumers are female 

(60%), 30-39 years old (42%), monthly income level 

10,000-15,001 Yuan (34%, married ( 42%),  business 

owners (39%). 
 

X. Discussions 

   Based on the descriptive analysis of the 

demographic factors, the researchers found out that 

can see that most consumers in Beijing and 

Shanghai who have experience in purchasing and 

using more than one item of luxury handbag from 

the selected seven brands are married female, years 

between 30 years old to 39 years old with bachelor 

degree and earn 10,000-15,000 Yuan (50,000-
75,000 Baht) per month who working as private 

company employees. 
 

   Based on the result of hypothesis Hypothesis 1: the 

researchers found out that product involvement of 

luxury handbag is different between Beijing and 

Shanghai customers at the significant level of 0.000. 
As the result from hypothesis 1, consumers from 

Beijing were a little bit agreed with that the choice 

of purchasing handbag from their favorite brand is 

right while consumers from Shanghai were not so 

sure about that.  However, the result was supported 

by the study of Phau et al. (2009), the result of this 

study indicated that different levels of product 

involvement were hold by different group of 

consumers in different city toward luxury products. 
 

   As the result from hypothesis 2, it reveals that 

both Beijing and Shanghai consumers are high 

involved with customer satisfaction in terms of 

luxury handbag while consumers of Beijing are 

more attached in customer satisfaction compares to 

Shanghai consumers. As Shanghai is a fashion and 

modern city, people lives here are quite sensitive to 

the fashion change trend, and they always looking 

for something more fashion and popular to satisfy 

them. Therefore, Shanghai consumers might be 

satisfied for a short time, but their satisfaction can’t 
last long. In the other way, Beijing consumers are 

not such following fashion trend, they might be 

satisfied with some products for a longer time 

compare to Shanghai consumers.  The result was 

supported by Ciornea (2013) who studied research 

on customer satisfaction, this research indicated that 

there is a significant difference in customer 

satisfaction toward luxury fashion products in 

different city of Romanian. 
 

   As the result from hypothesis 3, it means that 

consumers of Beijing are not used to connect their 

own personality to the brand’s personality while 

Shanghai consumers are likely to match their 

sophistication with their favorite brands. As Beijing 

consumers are more bureaucratic and conservative 

in their outfits, but Shanghai consumers show high 

personality and diverse in their outfits. This result 

was supported by the study of Kang (2007) who 

investigated the positive emotion elicitation process 

among Chinese toward US apparel brand, the 

researchers found out that there was a significant 

different in terms of personality congruence 

between consumers of Chinese from different 

province. 
 

   As the result from hypothesis 4, it indicates that 

for consumers of Beijing, luxury handbag is a strong 

implication of their social status while for 

consumers of Shanghai, luxury handbag is more 

likely something tells about their lifestyle. The also 

result indicates that consumers of Beijing are hardly 

love with the quality of luxury handbag while 

Shanghai consumers placed the craft skill of luxury 

handbag at the most important place. However, it 

was support in the study of Kim (2012), who 

suggested that different group of people hold 

different brand prestige toward luxury products. 
 

   As the result from hypothesis 5, it indicates that 

consumers of Beijing are hardly love with the 

quality of luxury handbag while Shanghai 

consumers placed the craft skill of luxury handbag 

at the most important place.  In the study of Beneke 

and Trappler (2015), it was proved that similar 

perceived quality respect to different level of brand 

were hold by its consumers in different group. 
As the result from hypothesis 6, it reveals that 

consumers of Beijing and Shanghai are loyal to their 

favorite brand and like to repurchase from the brand 
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they are used to buy when they need. What’s more, 

the result also indicated that Beijing consumers 

shows more loyalty to their favorite brands in terms 

of luxury handbag.  As consumers of Shanghai are 

more flexible in purchasing products compare to 

Beijing consumers. It was supported by the study of 

Nguyen et al. (2011) that did a research on 

comparing the factors toward brand loyalty between 

Thailand and Vietnam emerging markets. 
 

   As the result from hypothesis 7, it indicated that, 

for consumers from Shanghai, personality 

congruence was the most influencing factor on 

brand loyalty in terms of luxury handbag, which is 

followed by perceived quality and customer 

satisfaction. As Shanghai is the international 

economic center of China, many people work there 

as company employees, they dress properly 

according to the occasion. Former style for office or 

conference, graceful style for evening party, leisure 

style for golf game, and so forth (Xiao, 2005). 
Therefore, Shanghai consumers place the 

personality congruence at the most important level 

toward brand loyalty concerning luxury handbag, 

they choose the handbag which match their 

personality according to their needs Which is 

supported by Erdogmus and Büdeyri-Turan (2012) 
that perceived quality was found to be directly  

positive related to brand loyalty, personality 

congruence is moderately related to brand loyalty 

while brand prestige is not related to brand loyalty. 
More over, strongly relationship between self-
congruity and game purchase which lead to brand 

loyalty was found in this research (Davis and Lang, 

2013). 
   As the result from hypothesis 8, it indicated that, 

perceived quality was the most influencing factor 

towards brand loyalty in terms of luxury handbag 

for Beijing consumers, which is followed by brand 

prestige and customer satisfaction. Kim (2012) 
suggested in his study that perceived quality, brand 

prestige was strongly positive related to repurchase 

intention while moderately influence brand loyalty 

by repurchase intention. He and Lai (2011) strongly 

suggested that customer satisfaction is positive 

related to brand loyalty in luxury hotel industry. 
 

XI. Recommendations 

   Global luxury marketers, especially in handbag 

sector who are doing business in China or plan to 

enter China market should utilize specific 

marketing strategies, product design, brand image 

and advertisement to create prestigious vale and 

appeal to customers according the difference in 

different cities in China. For example, put 

advertisement which show the high quality of the 

products (durable for use, precious material, high-
end craft skill), and come up with clean color but 

formidable design for Beijing market. But for the 

market of Shanghai, marketers should put products 

with outstanding design, more vanity products with 

diverse choice of color, and try to do advertisement 

which is interesting in fashion and personality (latest 

lifestyle, international fashion trend). However, in 

order to increase the performance of equity and gain 

competitiveness among competitors, luxury brands 

should recognize and understand deeper the 

difference between the core consumers for luxury 

goods in terms of geographic difference (In terms of 

the different of product involvement, personality 

congruence, brand prestige and brand loyalty). 
 

   Organizations of luxury sector should make a 

better understand what drives their consumers brand 

loyalty (personality congruence, perceived quality 

and customer satisfaction) in their market, and use 

such knowledge to create new strategies, better 

design of products to satisfy their consumers in 

Shanghai. As personality congruence has the highest 

Beta, marketers in Shanghai should put the target of 

increasing personality congruence at the most 

important place.  Consumers of Shanghai are more 

willing to connect their own personality-
sophistication with the personality of brand. 
Manager in Shanghai should try to understand the 

core customers’ sophistication of their brands and 

try to reach more congruity with their consumers via 

proper advertising strategies and products. For 

Shanghai consumers who are following fashion 

trend, managers and marketers should come up with 

advertisement which stands for latest fashion in the 

world, cooperate with spoke man who is welcomed 

at the current time and outstanding in fashion taste 

(Chen and Lamberti ,2015). 
 

   Managers and marketers of Beijing should seek to 

improve the craft skill of their products as 

consumers of Beijing place the craft skill of luxury 

handbag at a very important place. Consumers of 

Beijing perceived the brand as a tool to differentiate 

their social status, therefore, managers and 

marketers at Beijing should come up with 

advertisement which show the distinguished social 

status of their product, or cooperate with spoke man 

who is elegant and with noble background. Or 

sponsor sports event like golf, yacht and 

equestrianism. Therefore, organizations of luxury 

sector should make a better understand what drives 

their consumers brand loyalty (perceived quality, 

customer satisfaction and brand prestige) in their 

market, and use such knowledge to create new 

strategies, better quality of products to satisfy their 

consumers. Product involvement was found to be 

not significant related to brand loyalty both in 

Beijing and Shanghai consumers while perceived 

quality and customer satisfaction were proved to be 
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significant influencing on brand loyalty both in 

Beijing and Shanghai consumers. It indicates that 

product involvement is not such influencing 

customers’ brand loyalty in luxury handbag industry 

while perceived quality and customer satisfaction 

are core influencing factors of customer satisfaction 

for consumers, managers should pay high attention 

to them at every place in luxury sector. 
 

XII. Further Study 

   For further studies, the researchers could change 

or add other variables which influence on brand 

loyalty, such as lifestyle - focus on how people live 

in their daily life, match their personal taste. In 

addition, social value perceptions, experience 

advertisement also may study with brand loyalty. 
 

   For further studies, the investigators could set 

other brands to test he brand loyalty and the 

relationship between the antecedents, in order to get 

a more comprehensive and reliable result of brand 

loyalty concerning luxury handbag. 
 

   Further studies based on the conceptual 

framework may be applied in other sectors like 

apparel and shoe in future. 
 

    Other demographic factor like religion and 

family size might make this research more 

interesting. Therefore, it can provide a more 

comprehensive structure to help luxury handbag 

organizations establish a good brand loyalty among 

its consumers and achieve competitive advantages. 
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Abstract—This study had been proceeded to 

study the influences of service quality, customer 

satisfaction, brand image and brand trust on 

customer loyalty towards Thai Airways. In this 

study, the researchers used Simple Linear 

Regression and Multiple Linear Regression for 

analysis. The sample included 300 respondents by 

distributing questionnaires at Suvarnabhumi 

International Airport. The target audience is 

customers who used international flights of Thai 

Airways more than 1 time. The sampling 

procedures were judgment and convenience 

sampling. For the results, the researchers found 

that service quality can impact customer 

satisfaction and brand image. Furthermore, brand 

image is the most influence on brand trust. Also, 

the study showed that service quality and brand 

image influence on customer loyalty towards Thai 

Airways. 

 

Index Terms—customer loyalty, service quality, 

customer satisfaction, brand image and brand trust  

 

I. INTRODUCTION 

Nowadays, economic is expending and 

developing very fast. The increasing of 

competitors in every industry that make the higher 

competition including airline industry. The number 

of passengers are increasing every year. According 

to International Civil Aviation Organization 

(ICAO) claimed that the number of air passengers 

grew by 5.5 per cent in 2013, reaching 5.8 trillion 

passenger-kilometres performed and is expected to 

increase by 6.0, 6.3 and 6.5 per cent in 2014, 2015 

and 2016. The information collected from 191 

airlines member of ICAO. (https://www. 

icao.int/pages/eap_fp_forecastmed.asp). 

Furthermore, many low-cost airlines entranced in 

the market. The low-cost airline carriers were 

strong enemy of the full service airline companies 

(Qin 2012).  Due to higher competition, every 

airlines need to keep their existing customers as 

first priority. The most effective factor to support 

the strategy for retaining the existing customers is 

customer loyalty. This factor is the most important 

factor to guarantee the profit of the company 

(Reinartz and Kumar 2002). Oliver (1999) referred 

that customer loyalty was as an obligation to 

repurchase the service or product in the future. 

Therefore, the goal of the company is retaining the 

customers. There are many variables lead to the 

customer loyalty such as service quality, customer 

satisfaction, brand image and brand trust. 

Service quality as the difference between 

expectation of customers in the service and their 

received perception of the service (Asubonteng et 

al. 1996). Customer satisfaction as the pleasure of 

product performance that equal or over 

expectations of customers (Swan and Combs 

1976). So, Airline companies can create customer 

loyalty by increasing the customer satisfaction. 

Brand image was a whole of impressions that 

customers received from many sources of the 

company including experience, name, logo and the 

advertising (Britt 1966). If the customers had the 

best brand image of a company, they were more 

willing to repurchase with the some company. 

Trust in a brand meant that there was a high 

expectancy or probability that the brand will lead 

to positive outcomes from the consumer (Ballester 

and Aleman, 2001). 

In Thailand, Thai Airways International 

Public Company Limited is national airline of 

Thailand. The company serves first flight on May 

1, 1960 operates intercontinental and domestic 

flights. Thai Airways based at Bangkok’s 

Suvarnabhumi Airport with secondary hubs in 

Phuket and Chiang Mai. Thai Airways 

International Public Company Limited operates 10 

destinations in domestic and 63 destinations in 32 

countries for international 

(http://www.thaiairways. 

com/en_BE/index.page). Thai Airways have also 

meet with above issues too. Customers always 

have a choice where will buy, making it harder for 

company to predispose customers and retain 

existing customers. Moreover, the foreign airlines 

run into the market. So, in each airways must to 

have strategy to retain the existing customers and 

increase the new ones. The aim to study in this 
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research is customer loyalty towards Thai Airways 

in Thailand.  

II. RESEARCH OBJECTIVES 

The research purpose to achieve the following 

objectives. 

1. To test the influence of service quality 

on customer satisfaction. 

2. To test the influence of service quality 

on brand image. 

3. To test the influence of customer 

satisfaction and brand image on brand trust. 

4. To test the influence of customer 

satisfaction, brand trust, brand image and service 

quality on customer loyalty. 

III. LITERATURE REVIEW  

THEORY 

Service quality: Zeithamal et al. (2009) defined 

that the service quality was customer’s evaluation 

of overall attributes of service, product and the 

quality of employee. Furthermore, Parasuraman et 

al. (1988) stated that service quality has also been 

explained as a mode of attitude, as it was overall 

judgment on the superiority of the service allow by 

an organization.  

 

Customer satisfaction: Swan and Combs (1976) 

stated that customer satisfaction as the pleasure of 

expected product performance that equal or over 

expectations of customers. Furthermore, Nguyen 

and LeBlance (1998) stated the customer 

satisfaction as customers satisfied with a service or 

product and have a insight of brand.  

 

Brand image: Keller (2013) defined brand image 

as a insight about brand as reflected by the brand 

associations in consumer’s mind. Moreover, Cretu 

and Brodie (2007) defined that brand image as a 

minion of brand in consumer’s mind or a series of 

perceptions about the brand.  

 

Brand trust: Carroll (2006) defined that brand 

trust was a scope to which a consumer believes and 

confidence in the benefits of the brand. Also, 

Pavlou et al. (2007) stated that brand trust was the 

consumer’s average of willingness to confide on 

the ability of brand.  

 

Customer loyalty: Jacoby and Kyner (1973) 

defined that customer loyalty construct as a 

behavioral appearance that includes repurchase the 

product or service. Aydin and Ozer (2005) stated 

that attributes of customer loyalty are re-purchase 

intention, switching from competitors and 

heartiness to suggest the service to others. 

According to Luarn and Lin (2003) referred 

customer loyalty that consumers buying the same 

goods, the same brand again and again.  

  

IV. RELATED REVIEW LITERATURE 

Related literature review between Service 

Quality and Customer satisfaction 
Ali, Dey and Filieri (2015) showed that 

there was influence of service quality dimensions 

towards customer satisfaction in the research done 

in Pakistan International Airlines from 498 

respondents. Moreover, Saha and Theingi (2009) 

confirmed that service quality including the flight 

attendants, ground staff, flight schedules and 

tangibles can made customers satisfied in the 

research done in low‐cost airline carriers, Thailand 

from 1,212 respondents.   

 

Related literature review between Service 

Quality and Brand Image 
Gronroos (1984) showed that the most 

variable that influenced customer perception of 

brand image was service quality from 422 

respondents. Moreover, Okeudo and Chikwendu 

(2013) confirmed that in the airline industry 

service quality influenced on brand image in the 

research done in Mallam Aminu Kano 

International Airport from 130 respondents.   

 

Related literature review between Customer 

satisfaction and Brand Trust 

Aydin and Ozer (2005) reported that 

positive quality of service can impact to customer 

satisfaction which also affected trust. Furthermore, 

Amin, Isa and Fontaine (2013) confirmed that 

customer satisfaction had a significant relationship 

with trust. Also, Kassim and Abdullah (2010) 

found that customer satisfaction was effect on 

trust.  

 

Related literature review between Brand Image 

and Brand Trust 

Chinomona (2016) showed that brand 

image strongly influenced brand trust from 151 

respondents. Furthermore, Del Rio et al. (2001) 

and Keller (1993) claimed that brand image would 

increase customer sureness of brand and lead to 

brand trust.  

 

Related literature review between Customer 

satisfaction and Customer Loyalty 
Hussain (2016) showed that customer 

satisfaction was the important factor for holding 

the existing customers and led to loyalty in the 

research done in airline industry from 253 

respondents.  Furthermore, Namukasa (2013) 

confirmed that passenger satisfaction including 

pre-flight, in-flight and post-flight services effected 

on passenger loyalty in the research done in 

Uganda airline industry from 303 respondents. 
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Related literature review between Brand trust 

and Customer Loyalty 
Ranawera and Prabhu (2003) reported  

trust as a factor that can predict loyalty because 

trust was a robust emotion than satisfaction. 

Moreover, Doney and Cannon (1997) claimed that 

perceived service effected on trust and trust had a 

positive effect on loyalty.  

 

Related literature review between Brand Image 

and Customer Loyalty 

Yang et al. (2011) claimed that brand 

image had a significant positive influenced on 

loyalty in the research done in Taiwanese 

passengers. Also, Nquyen and LeBlance (2001) 

showed that image was a strongly related to 

customer loyalty. Moreover, Andreassen and 

Lindestad (1998) confirmed that image was a 

significant factor which led to customer loyalty. 

 

Related literature review between Service 

quality and Customer Loyalty 

According to Min (2015) confirmed that 

the most important of service quality were 

competitive airfare, baggage handling and on-time 

arrival/departure. For the least important factor 

were code-sharing programs and frequent flier. All 

of them led to perceived service quality that 

influenced customer loyalty in the research done in 

airlines in the United States. Also, Hapsari, Clemes 

and Dean (2017) showed that perceived value, 

customer satisfaction and service quality affected 

customer loyalty in the research done in airline 

passenger from 250 respondents. 

V. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 
 
 
 

VI. HYPOTHESES 

H1o:  Service quality is not influenced on 

customer   

          satisfaction. 

H1a:  Service quality is influenced on customer  

          satisfaction. 

H2o:  Service quality is not influenced on brand  

          image. 

H2a:  Service quality is influenced on brand image. 

H3o:  Customer satisfaction and brand image are  

          not influenced on brand trust. 

H3a:  Customer satisfaction and brand image are  

          influenced on brand trust. 

H4o:  Customer satisfaction, brand trust, brand   

          image and service quality are not influenced   

          on customer loyalty. 

H4a:  Customer satisfaction, brand trust, brand   

          image and service quality are influenced on   

          customer loyalty. 

VII. METHODOLOGY 

Cooper and Schindler (2003) referred 

descriptive research to discover the association 

between variables, to explain phenomena or 

character related to a target population and to 

measure the percentage of the population who had 

these character. Moreover, Zikmund (2003) 

defined that it was a research technique which 

information is collected from a sample by using 

questionnaire. In this research, researchers studied 

variables which had effect to loyalty towards Thai 

Airways in Thailand. The researchers collected the 

data by doing survey 300 respondents at 

Suvarnabhumi International Airport, Thailand. 

According to Comfrey and Lee (1992) defined that 

the decency of sample size by following scale: 50-

very poor, 100-poor, 200-fair, 300-good, 500-very 

good and 1000 or more -excellent.   

Saunders, Lewis, and Thornhill (2009) 

defined that sampling technique included two 

types. They were probability and non-probability. 

In this research, the researchers used non-

probability sampling. Non- probability sampling 

was a sampling method to select the sampling units 

which had individual perception and accessibility 

(Zikmund, 2010). Also, Procter (2003) defined that 

non-probability samplings had three types which 

were Quota sampling, Judgement sampling and 

Convenience sampling. The researchers used 

judgment and convenience sampling. Also, Deming 

(1990) identified that judgment sampling was a 

non-probability sampling technique that the sample 

was selected based on the opinion of an expert. 

Furthermore, Maylor and Blackmon (2005) 

defined that convenience sampling was attained 

through spreading of questionnaires or through 

interviewing people that had time and willing to 

answer the question. 

 

 

VIII. DATA COLLECTION 

Malhotra (2007) stated that the primary 

data as a primal data from the researcher to 

specific objective or analyze the research problem. 

The primary data was collected by using 

questionnaires that distributed to the respondents at 

Suvarnabhumi International Airport, Bangkok, 

Thailand. The researchers self- distributed 

questionnaires. The questionnaires had four parts. 

The first part was screening questions. The second 

part was questions regarding the customer’s views 

about service quality, customer satisfaction, brand 

image and brand trust of Thai Airways. The third 

part was questions about customer loyalty towards 

Thai Airways. The second and third part, the 
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researchers used five point Likert scale ranging 

from 1-strongly disagree to 5-strongly agree. Last 

part was personal data: age, sex, Education level, 

income level and occupational. The target 

population was customers who used international 

flights of Thai Airways more than 1 time. The 
researchers collected the data from June 11 to July 

11, 2017 by going to distribute questionnaire 50 

respondents per time. 

 

IX. FINDING 

From the demographic analysis, the  

researchers found that the most respondents were 

female age between 31 to 35, had bachelor degree 

and business owners with income level of 25,001 

to 35,000 

 

Demographic Factors 

 Frequency Percentage 
Gender female 200 66.7 
Age 31-35 147 49.0 
Education 

Level 
bachelor 

degree 

231 77.0 

Occupation business 

owner 

100 33.3 

Income 25,001 - 

35,000 

 

149 49.7 

 

Based on the hypothesis one, the 

researchers found that service quality was 

influenced on customer satisfaction at .83 beta 

value. 

 

Based on the hypothesis two, service 

quality was influenced on brand image at .79 beta 

value. 

 

Based on the hypothesis three, the result 

showed that brand trust was influenced by both 

customer satisfaction and brand trust while brand 

image showed stronger influence with beta at .46 

level than customer satisfaction. 

 

 

Based on the hypothesis four, the result 

described that only service quality and brand 

image have influence on customer loyalty. Also, 

service quality showed highest influence with beta 

level of .55. 

 

Summary of hypothesis testing 

Table 1: Summary the results of Hypothesis testing  

              of Thai Airways 
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R
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u
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H1o:  

Service 

quality is 

not 

influenced 

on 

customer   

satisfaction 

 .83 .000 Reject 

Ho 

H2o:  

Service 

quality is 

not 

influenced 

on brand  

image. 

 .79 .000 Reject 

Ho 

H3o:  

Customer 

satisfaction 

and brand 

image are 

not 

influenced 

on brand 

trust. 

customer 

satisfaction 

.43 .000 Reject 

Ho 

brand image .46 .000 Reject 

Ho 

H4o:  

Customer 

satisfaction

, brand 

trust, brand 

image, and 

service 

quality are 

not 

influenced 

on 

customer 

loyalty.  

customer 

satisfaction 

.03 .709 Failed 

to 

Reject 

Ho 

brand trust .13 .052 Failed 

to 

Reject 

Ho 

brand image .38 .000 Reject 

Ho 

service 

quality 

.55 .000 Reject 

Ho 

 

X. RECOMMENDATION 

Based on the results of the hypotheses, 

service quality was the strong factor to influence 

customer satisfaction, brand image and customer 

loyalty. Also, brand image showed the influence 

towards brand trust. Therefore, the company 

should know the service quality was the most 

important factor that the company should focus on 

and maintain at highest level. The company can 

increase service quality by appointing 

internationally recognized chef for cooking 

different in-flight menu. This can attract the 

passenger who would like to have fine dining 
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during their long flight. Furthermore, the company  

should create diversity of flight attendants by 

appointing flight attendants from different 

nationalities to work for international flight. For 

example, Thai and Chinese flight attendants on 

Bangkok to China or Thai and Japanese flight 

attendants on Bangkok to Japan flight. By this 

mean, passengers from different countries can 

communicate with flight attendants in their own 

languages. Thus, company can improve the 

understanding towards customers as well as 

reducing the language barriers between customers 

and flight attendants during long international 

flight. Also, the company can attract with new 

products like making package for "air ticket, hotel 

and entertainment" or package for special target 

such as honeymoon or vacation packages as well 

as offering more flexible flight schedules. 

Moreover, all ticketing service should provide 

online and 24 hours call center support to offer the 

most convenient way for customers. Easily 

accessible ticketing system can improve pre-flight 

service quality of airline. The researchers 

recommended that the airline should cooperate 

with bank to create credit card for customers of 

airline. This will benefits discount, occasional 

business upgrade, free baggage allowance, 

additional meals and using VIP lounge. Creating 

co-branding credit card system may developing 

interaction with target segment of airline as well as 

bonding with customers to repeat purchasing. 

Also, the staff of the airline should attend in 

training program such as language training, service 

training, problem solving skill and emergency 

situation skill for creating better service quality 

and offer superior experience to customers.  

 Moreover, brand image was the one 

factor that the company should also focus on. The 

researchers would like to recommend that the 

company can improve airline image by 

highlighting its significant image which is national 

flag carrier of Thailand. This can increase their 

brand image both in local and international by 

representing Thailand and Thainess. Thainess is 

the quality or state of enjoying Thai hospitality, it 

is good idea to use for getting impression from 

customers. Also, airline management should try to 

win internationally recognized accreditation or 

trophy to raise up their image. As well as 

accreditation to promise safety of every flights and 

minimized the unexpected incidence of accidents. 

Delivering consistent service in all flights both 

local and abroad is also critical to maintain the 

strong brand image of airline. 

In additional, the researchers would like 

to suggest that improving service quality may 

result in creating customer satisfaction, strong 

brand image and customer loyalty. On the other 

hand, strengthening brand image may result in 

developing brand trust and customer loyalty as 

well. Therefore, all variables in this study had 

relationship among each others, and improving 

major factor like service quality and brand image 

will enhance not only customer loyalty but also 

creating high profitability for airline. 

 

XI. FURTHER STUDY 

Based on this research, there can be some 

chances to extend. The following are some 

suggestions of researchers for possible future 

studies. 

Firstly, the researchers had studied four 

variables including service quality, customer 

satisfaction, brand image and brand trust. The 

future researchers may develop different research 

framework towards word of mouth and buyer’s 

attitudes which may have influence over airline 

profitability in long term. 

Secondly, this research collected data at 

Suvarnabhumi International Airport, Bangkok, 

Thailand which is the main hub for Thai Airways. 

However, the airline operates in many locations 

both local and international airports which may 

result in different opinion of airline customers. 

Therefore, the sample can be extend to other 

locations such as Chiang Mai and Phuket 

International Airport which are also major hubs for 

Thai Airways. 

Thirdly, the researchers would like to 

recommend the future researchers should focus on 

other airlines which may represent the opinions of 

airline industry of Thailand. Also, future studies 

can extend to the domestic customers to gain more 

information for improving strategies plan and 

maintaining existing customers. 
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Abstract—The purpose of this research is to 

examine the effect of service quality in term of 

quality of object, process quality, quality of 

infrastructure, quality of atmosphere and quality of 

interaction, hospital image, patient satisfaction and 

patient loyalty toward private hospital. The 

research was conducted and data were collected 

using questionnaire from 300 of Thai outpatient 

respondents from private hospital in Bangkok, 

Thailand. Multiple and Simple regression analysis 

were applied to analyze the data and hypotheses.  

The result demonstrated that hospital image and 

service quality dimension in term of quality of 

object, quality of infrastructure, quality of 

atmosphere and quality of interaction have a 

significant influence toward  patient satisfaction 

whereas there is no significant relationship on 

process quality. Moreover, patient satisfaction also 

has a significant influence on patient loyalty. 

 

Index Terms—Service quality, Quality of object, 

Process quality, Quality of infrastructure, Quality 

of atmosphere, Quality of interaction, Hospital 

image, Patient satisfaction, Patient loyalty. 

 

I. INTRODUCTION 

 Healthcare industry is a high competitive 

sector in global market and it is one of the rapid 

growing industries in the service segment (Jabnoun 

and Chaker, 2003).  The rapid growth has been 

involved by many changes, which include 

changing in demographic factors such as standard 

of living and education, as well as an occurrence of 

new treatments and technologies, also increased 

insistence on greater of service quality in order to 

remain competitive in the industry (Ingram and 

Desombre, 1999; Andaleeb, 1998).  

 The health system in Thailand has an 

important develop over the past many years. The 

social changes such as internalization, 

urbanization, changes in disease burdens, progress 

in health and medical technology; and 

conceptualization of health and diseases also lead 

to new trust toward Thai health systems. 

Moreover, the change in society itself, as it turns 

into aging of populations, people more concern on 

their health conditions 

(http://www.thaiprivatehospitals.org). Therefore, 

there would be a high demand on healthcare 

service to support on these changes.  With the 

outstanding of medical elements that includes 

premium medical services, qualified healthcare 

specialists and various of internationally accredited 

medical facilities, these would made Thai’s 

medical services are well-known worldwide. 

Therefore, the private hospital sector has played a 

more major role in delivery of quality of healthcare 

for both Thai and foreign patients who seek for 

better quality of care as an affordable and 

competitive price (http://www.boi.go.th). 

 Private healthcare services in Thailand 

have expanded noticeable in recent years. Based on 

2017 information from Kasikorn Research Center, 

private hospital which foreign patients attributed to 

their main target will growth by 10-12%, whereas, 

the private hospital which Thai patients attributed 

to their main target will growth by 7-9%. These 

would force the private hospital to complete each 

other in order to gain a larger market share. 

 In today’s business environment of 

healthcare industry, creating and maintaining a 

relationship with customers who shape to customer 

loyalty has been considered as a major factor in 

obtaining a market share and establish a 

sustainable competitive advantage to the hospitals 

(Deng et al., 2010). Therefore, patient loyalty 

would play an important construction in a 

competitive business and healthcare service 

providers should manage their patient loyalty 

effectively in order to survive in this industry 

(Morgan and Hunt, 1994; Bruhn, 2002, Palmatier 

et al., 2006). Also, satisfaction is one of the crucial 

factors in order to acquire loyal customers who 

would provide long term relationship and also 

recommend on regular service to other customers 

(Wong and Sohal, 2003). Service quality also an 

important factor in ensuring patient overall 

satisfaction and loyalty; and becomes the greatest 

differentiator or powerful competitive weapon for 

most of service organizations to operate (Berry et 

al., 1985). In this study, the researchers applied 

five dimensions of service quality, which was 

supported by Zineldin (2006). The five dimensions 

are included quality of object, process quality, 

quality of infrastructure, quality of atmosphere and 

quality of interaction to measure hospital service 

quality. Based on many previous studied, Hussain 
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and Rehman (2012) studied about patient 

satisfaction regarding hospital services in Sweden 

found that quality of object and interaction has 

significant relationship with patient satisfaction. 

Also, Akdag and Zineldin (2010) studied about 

quality of health care and patient satisfaction: an 

exploratory investigation of the 5Qs model at 

Turkey confirmed that all five quality dimensions 

can apply as a measurement for improving quality 

of healthcare services and the first two factors that 

were the biggest concern among patient in Turkey 

hospital were quality of object and interaction as 

both variables have a significant relationship 

toward patient satisfaction. 

 Moreover, Gronroos (1982) suggested 

that customer’s satisfaction of services and their 

evaluation from service received are influenced by 

their point of view toward the company image. 

Therefore, this study aimed to study and examine 

the relationship of service quality in five 

dimensions, hospital image, patient satisfaction 

and patient loyalty toward private hospital. The 

study has been conducted by the used of 

questionnaire as the research instrument to an 

outpatients both male and female who have 

experiences using services of Praram 9 hospital in 

Bangkok, Thailand. The result from this study 

would be benefit to private hospitals and also help 

healthcare service provider to better understanding 

of customer behavior by analyzing the opinion of 

customers who has an experience toward private 

hospital. Moreover, healthcare service provider can 

apply the information and result from this study to 

improve their service quality and also develop an 

appropriate marketing strategy in order to maintain 

existing customer and attracting a new ones. 

 

II. RESEARCH OBJECTIVES 

1. To test the influence of quality of object, 

process quality, quality of infrastructure, quality of 

atmosphere and quality of interaction on patient 

satisfaction. 

2. To test the influence of hospital image on 

patient satisfaction. 

3. To test the influence of patient satisfaction on 

patient loyalty.  

 

III. LITERATURE REVIEW 

THEORY 

Service quality: Gronroos (1984) defined service 

quality as a perceived determination resulting from 

process’s evaluation where customers compare 

their service expectations with the service that they 

are received. Similarly Parasuraman et al. (1985) 

conceptualized service quality as a judgment or 

determination which relate to service superiority 

and also stated that most of the services are 

intangible, therefore its performance would be 

considered rather than objects. In this study, the 

researcher applied five dimensions of service 

quality, which was supported by Zineldin (2006). 

The five dimensions are quality of object, process 

quality, quality of infrastructure, quality of 

atmosphere and quality of interaction to measure 

hospital service quality. Quality of objects: 

Zineldin (2006) defined quality of objects as the 

technical quality of the treatment or what patient 

received during visit the hospital. According to the 

study of Gronroos (2000) described quality of 

objects as the quality of the service or product as 

what a customer purchase and whether the service 

fulfilled its technical specifications and standards. 

Process quality: Zineldin (2000) implied that 

process quality is the functional quality or how 

health care provider provides the essential service 

to its patient. It also measures how well health care 

activities are being performed including waiting 

times and prompt of hospital service. According to 

the study of Lehtinen (1983) defined process 

quality as a judgment from a customer during 

receiving a service. Quality of infrastructure: 

According to the study of Zineldin (2006) defined 

the quality of infrastructure as the primary 

resources which needed to perform on health care 

services. It also included both tangible resources as 

physical surrounding or hospital appearance and 

intangible resources as know-how, experience, 

technology, skill, internal competence, motivation 

and attitudes. Quality of atmosphere: Zineldin 

(2000) conceptualized quality of atmosphere as the 

relationship and interaction process between 

hospital and patient in specific environment where 

they cooperate and perform. Atmosphere should be 

one of an important indicator to measure on service 

quality as the patient’s belief that if the hospital 

lack of friendly and frankly atmosphere, it 

determined as poor quality of care and low loyalty. 

Also, patient’s healthcare perception also 

influenced by patient’s agreement on hospital’s 

treatment and interpersonal relationship with 

doctors and, consequently, on outcomes, which 

was supported by Pascoe (1983). Quality of 

interaction: Zineldin (2000) defined quality of 

interaction as a measure of information exchange 

between healthcare service provider and patient 

which include scheduled on clinical test, schedule 

for check-up, amount of time spent by physicians 

or nurses in order to understand patient’s need, 

also financial exchange and social exchange. In 

addition to Lehtinen and Lehtinen (1982) implied 

that interactive quality refers to the two-way 

communications between a customer and a service 

provider, including both automated and animated 

interactions. 

 

Hospital image: According to the study of 
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Minkiewicz et al. (2011) implied that image 

referred to the result of all the impressions, beliefs, 

experience, emotions and knowledge that the 

patient had toward healthcare service provider. The 

essential role of image also affected on customer 

satisfaction. Additionally, the role of “image” 

conceptualized as a filter in the perception of 

service quality besides the technical and process 

quality dimensions (Gronroos, 1990). 

 

Patient satisfaction: Lilijander and Strandvik 

(1994) referred patient satisfaction as an 

individual’s perspective, which determined as 

patient’s own experience toward the hospital’s 

service where the performance has been evaluated 

in terms of what service the patient received. Also, 

the study of Bernna (1995), who defined patient 

satisfaction as the evaluation of the scope to which 

the care provided has met with an individual’s of 

patient’s expectations and preferences. 

 

Patient loyalty: Anbori et al. (2010) 

conceptualized patient loyalty as a strategic service 

plan by providing better service quality to retain or 

maintain customer in the long term relationship. 

According to Fornell (1992), also implied that 

loyal customers are not necessary satisfied, but 

satisfied customers will turn to loyal customers. 

 

IV. RELATED REVIEW LITERATURE 

 

Related review between quality of object, 

process quality, quality of infrastructure, 

quality of atmosphere and quality of interaction 

and patient satisfaction 

 Zineldin (2006) studied about the quality 

of health care and patient satisfaction: An 

exploratory investigation of the 5Qs model at some 

Egyptian and Jordanian medical clinics with 244 

inpatients respondents. The service quality in this 

study was included in five dimensions as quality of 

object, process quality, quality of infrastructure, 

quality of atmosphere and quality of interaction. 

The researcher found that there is a significant 

relationship between customer satisfaction and all 

service quality dimensions. Also, the use of 5Q 

dimensions provided as the designed structure for 

measure on service quality. In addition to Ajarmah, 

Hashem and Swies (2017), studied about the effect 

of 5Q model on patient’s satisfaction in military 

hospitals in Jordan and total number of 324 

questionnaires were collected. The result from this 

study confirmed that 5Q model of service quality 

affect patients’ satisfaction. Furthermore, the 5Q 

model is a favorable diagnostic instrument to be 

used in evaluating and monitoring the quality of 

healthcare service in the hospitals. 

Related review between hospital image and 

patient satisfaction 

 Padma et al. (2009) studied on a 

conceptual framework of service quality in 

healthcare: Perspectives of Indian patients and 

their attendants stated that the following variables 

as infrastructure, personnel quality, process of 

clinical care, administrative procedures, safety 

indicators, corporate image, social responsibility 

and trustworthiness of the hospital were included 

in hospital service quality dimension. The 

researchers also confirmed that all eight 

dimensions have a linkage and relationship toward 

customer satisfaction. In addition to, Cham et al. 

(2016) studied about the antecedents of hospital 

brand image and the relationships with medical 

tourists’ behavioral intention. The data was 

collected among medical tourist in Malaysia and 

the researcher also indicated that hospital brand 

image positively influences on medical tourist’s 

perception on service quality which relate to their 

satisfaction. 

 

Related review between patient satisfaction to 

patient loyalty 

 Chahal and Mehta (2013) studied on 

modeling patient satisfaction construct in the 

Indian health care context. The researcher found 

out that all patient satisfaction dimensions 

including physical maintenance, physician care, 

nursing care and internal facilities have a positive 

and significant relationship to patient satisfaction 

and also act as an important mediating factor 

toward patient satisfaction dimensions and patient 

loyalty. Also, Elleuch (2008) studied about patient 

satisfaction in Japan and also found out that 

healthcare service quality for Japanese patient was 

evaluated under process characteristics as patient-

provider interaction and physical attributes as 

settings and appearance. The result from this 

studied stated that satisfaction has a relationship 

toward patient intentional behavior in term of 

revisit and recommendation which all are major 

parts of patient loyalty. 

 

V. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 Based on evidence provided by previous 

theoretical model, the researchers applied and 

developed new conceptual framework as illustrated 

in Figure 1 in order to understand the influence 

factors on patient’s perception of service quality 

and hospital image which effect to patient 

satisfaction and patient loyalty toward private 

hospital in Bangkok, Thailand. 
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Figure 1: The conceptual framework of 

Antecedents of Patient satisfaction and Outpatients 

loyalty towards private hospital in Bangkok, 

Thailand 

 

VI. RESEARCH HYPOTHESES 

 

H1: Quality of object, process quality, quality 

 of infrastructure, quality of atmosphere 

 and quality of interaction are influenced 

 on patient satisfaction. 

H2: Hospital image is influenced on patient 

 satisfaction. 

H3: Patient satisfaction is influenced on 

patient  loyalty. 

 

VII. RESEARCH METHODOLOGY 

 The researchers applied the descriptive 

research for this study in order to achieve objective 

of this study as to examine the relationship 

between service quality in five dimensions as 

quality of objects, quality of process, quality of 

infrastructure, quality of atmosphere and quality of 

interaction, also, patient satisfaction and patient 

loyalty toward  private hospital in Bangkok, 

Thailand. Zikmund et al. (2013) described 

descriptive research as a study on the relationship 

between two variables or concerned with the 

frequency which something occurs. The non-

probability applied for sampling procedure by 

using judgment and convenience sampling. 

Judgment sampling technique is required as an 

“educated guess” as who should be represent the 

population. The researchers often use their 

knowledge about population and judge to whom 

should contribute as a sample (Burns and Bush, 

2014). The researcher selected Praram 9 Hospital 

as the hospital is one of the largest privately – 

owned hospitals which located in the heart of 

Bangkok, Thailand. The hospital was originally 

established in year 1992 by a group of professional 

and specialized physicians from all medical 

aspects. And today, the hospital operated with 16-

stories building and 300 beds facilities which can 

provide service more than 1,000 patients per day. 

Moreover, the hospital already accredited with 

Joint Commission International Standard from 

USA and also the first organization in the world to 

be certified under the Kidney Transplant program 

(www.praram9.com). The researchers used 

convenience sampling as it aim to obtain a sample 

of convenient elements in quick and inexpensive 

manner (Malhotra, 2010). The target population of 

this study is the Thai’s outpatients who have an 

experienced in medical service of Praram 9 

Hospital. A self-administered questionnaire was 

applied as a research instrument and 300 

respondents were collected as a sample size which 

was supported by many previous research as 

Sharma (2017) studied about patient satisfaction 

and brand loyalty in health-care organization in 

India with 250 respondents were selected as the 

sample size. Also, Clow, Fischer and O’Brayan 

(1995) studied about patient expectations of dental 

service, applied 240 dental patients from Arkansas 

Household Research Panel as the sample size.  

 

VIII. DATA COLLECTION 

 The primary data of this study were 

collected by questionnaire distribution to 300 

respondents who were a Thai’s outpatient both 

male and female and used service of Praram 9 

Hospital. The data were collected at outpatient 

department of the hospital during June to July 

2017. The researchers distributed questionnaire 

both weekday and weekend; around 50 

respondents were collected each days. The 

questionnaire of this study designed in both 

English and Thai version which consists of six 

parts. The first part is a screening question 

followed by service quality of the hospital 

including quality of object, process quality, quality 

of infrastructure, quality of atmosphere and quality 

of interaction, hospital image, patient satisfaction, 

patient loyalty toward the hospital, which in part 

two, three, four and five respectively, and the last 

part is a general information. The researcher 

applied a five-point Likert scale (ranging from 1 

indicated as “Strongly disagree” to 5 indicated as 

“Strongly agree”) to measure the data for all 

research variables. 

 

IX. FINDINGS 

 In this study, descriptive analysis in term 

of frequency and percentage was applied as a 

statistical method to analyze on demographic and 

personal information. The summary of each 

variable was shown in Table 1. 
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Table 1: The summary of demographic factors 

Variable 
Frequency 

  (f) 

Percentage 

(%) 

Gender 

-Male 

-Female 

 

126 

174 

 

42.0 

58.0 

Marital status 

-Single 

-Married 

-Divorced/ 

Widowed 

 

157 

140 

3 

 

52.3 

46.7 

1.0 

Age 

-21-30 

-31-40 

-41-50 

-51 or more 

 

46 

156 

68 

30 

 

15.3 

52.0 

22.7 

10.0 

Education level 

-High school  

-Bachelor 

-Master or higher 

 

21 

210 

69 

 

7.0 

70.0 

23.0 

Occupation 

-Student 

-Staff enterprise 

employee 

-Private 

company 

employee 

-Business owner 

-Government 

employee 

-Housewife/ 

Househusband 

 

3 

40 

 

213 

 

32 

5 

 

7 

 

1.0 

13.3 

 

71.0 

 

10.7 

1.7 

 

2.3 

Income Level 

- 20,000 or less 

-20,001-40,000  

-40,001-60,000 

-60,001-80,000  

-80,001 or above 

 

17 

168 

67 

27 

21 

 

5.7 

56.0 

22.3 

9.0 

7.0 

Type of payment 

-Self-pay 

-Insurance 

-Company 

 

110 

120 

70 

 

36.7 

40.0 

23.3 

Total 300 100 

 

 Based on the result of descriptive 

analysis, the demographic profile of respondents 

indicated that 42.0% were male and 58.0% were 

female. Additionally, 52.0% of the respondents 

were aged between 31 to 40 years old, followed by 

41 – 50 years old (22.7%) The highest percent of 

education level was Bachelor degree (70.0%), 

followed by Master’s degree (23%). Most of the 

respondents work as private company employee 

(71.0%), followed by staff enterprise employee 

(13.3%) and business owner (10.7%), respectively. 

Also, the highest percent of earning income per 

month was THB 20,001 – 40,000 (56.0%), 

followed by THB 40,001 - 60,000 (22.3%). Most 

of the respondents use insurance to pay on their 

medical expenses, which occupied 40.0%, 

followed by 36.7% on self-pay and 23.3% by their 

company supported. 

 

 The inferential statistics applied to 

examine the relationships between variables within 

a sample, and then make predictions on how those 

variables will relate within a group of population. 

(Crossman, 2017). The Multiple Regression 

analysis used to test the research hypotheses H1 

and Simple Regression analysis used to test the 

research hypotheses H2 and H3. The summary of 

hypotheses testing was shown in Table 2. 

 

Table 2: The summary of Hypotheses testing 

Hypothese

s 

Variables Unstan

dardize

d 

coeffici

ent 

(β) 

Leve

l 

of 

Signi

fican

t 

Result 

H1o: 

Quality of 

object, 

process 

quality, 

quality of 

infrastruct

ure, 

quality of 

atmospher

e and 

quality of 

interaction 

are not 

influenced 

on patient 

satisfactio

n 

Quality 

of object 
.195 .000 

Reject 

H1o 

Process 

quality 
-.023 .632 

Failed 

to 

reject 

H1o 

Quality 

of 

infrastruc

ture 

 

.201 .000 
Reject 

H1o 

Quality 

of 

atmosphe

re 

.246 .000 
Reject 

H1o 

Quality 

of 

interactio

n 

.282 .000 
Reject 

H1o 

H2o: 

Hospital 

image is 

not 

influenced 

on patient 

satisfactio

n 

 

.692 .000 
Reject 

H2o 

H3o: 

Patient 

satisfactio

n is not 

influenced 

on patient 

loyalty 

 

.874 .000 
Reject 

H3o 
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X. RECOMMENDATION 

 This study focused on five dimension of 

healthcare service quality, which consisted of 

quality of object, process quality, quality of 

infrastructure, quality of atmosphere and quality of 

interaction, also, hospital image toward patient 

satisfaction which determined to overall patient 

loyalty of Praram 9 Hospital. 

 According to the result of demographic 

factors from this study, the researchers found out 

that the majority of the respondents belong to age 

between 31 to 40 years old and under private 

company staff occupation. The highest percentage 

of their income level was THB 20,001 – 40,000 

which can refer that most of the outpatient of 

Praram 9 hospital is under working age population 

and they also have potential in term of purchasing 

power. Thus, they might seek for a good healthcare 

service provider with a suitable price. They could 

be both current and prospect customers; also an 

influencer to other groups. When the hospital knew 

their target customers, they can create and launch 

any promotion or package that fit with them. Not 

only for disease examination, but also the 

preventive measurements should be concern in 

order to increase health awareness. 

 Additionally, as the highest percentage of 

the respondents was use insurance to pay on their 

medical bill. Therefore, the hospital should 

maintain their relationship and try to expand in 

many brands of insurance company as to increase 

more alternatives to their patients. The hospital can 

increase revenue by joining co-promotion with the 

insurance in order to provide more privilege such 

as special discount to their membership. 

 From the result of this study, the 

researchers found positive relationships between 

four service quality dimensions to patient 

satisfaction which are quality of interaction, 

atmosphere, infrastructure and object. 

 From the finding of hypothesis one, this 

study indicated that service quality dimension in 

term of quality of interaction shows highest 

influence on patient satisfaction. Quality of 

interaction refers to the communication with 

patients, in providing with respect and privacy. 

The outpatient of Praram 9 Hospital evaluated 

hospital performance, and perceived that the 

hospital providing with an adequate explanation on 

patient’s treatment, medical instruction, billing 

process and reasonable amount of time spent by 

the hospital staff in order to understand patient’s 

needs. Due to the emotional stress, patient suffered 

physical discomfort, and lack of knowledge on 

hospital process, therefore, the hospital should 

provide more and accurate information to support 

their patients. The researchers also suggest the 

hospital to train and evaluate their staff in order to 

pay more attention to the patients, assist and show 

willingness to help patients with care attitude 

because mutual respect, understanding and 

communication can create trust which leads the 

hospital to win patient satisfaction.  

 Also, service quality dimension in term of 

quality of atmosphere has an influence on patient 

satisfaction. Quality of atmosphere refers to the 

hospital’s culture and environment where they are 

operated including the responsiveness as well as 

politeness of the doctors, nurses and of all other 

staff. The researchers would like to suggest that the 

hospital should require or keep on hospitality 

training and regulations to control standard 

medical practices of all hospital staff. Professional 

service provided can lead to higher patient 

satisfaction.  

 Additionally, service quality dimension in 

term of quality of infrastructure also influence on 

patient satisfaction. Quality of infrastructure 

includes the competence or skills of doctors, 

attitudes and motivations, also the hygiene of the 

hospital. These factors are important as they are 

found to have an impact on the satisfaction of 

patients. Hence, the researchers recommend 

hospital to provide with specialty doctors in every 

category of health problems to treat their patients. 

Additionally, proper arrangement and maintaining 

of their physical environment with modern 

decoration and relax environment. Moreover, 

hospital management should keep cleanliness of 

the hospital’s appearance and provide with 

hygienic care in every locations of hospital.  

 Moreover, quality of object has influence 

on patient satisfaction. Quality of object refers to 

the quality of treatment provided by the hospital. 

From this study, the researchers could verified that 

the outpatients of Praram 9 Hospital are more 

concerned on sense of well-being when visit the 

hospital, and on ability of the hospital to treat the 

patient as they had expected. Thus, the researchers 

suggested that the hospital should provide the 

correct diagnosis and try to minimize any 

unexpected incidences that can occur during 

treatment process in order to build trust and create 

the confidence among patients. 

 However, quality of process has no 

influence on patient satisfaction. The outpatient of 

Praram 9 Hospital perceived that waiting time for 

medication and test result are not reasonable. 

Moreover, the admission process is complicated 

and delayed. The researchers suggested that the 

hospital should improve admission process to be 

more quick and simple or provides with one-stop 

service. Also, adjust on time management by set 

the standard operation protocol or guideline on 

each process in order to reduce waiting time and 

improve their efficiency to provide better and 
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prompt service to their patients. Additionally, the 

hospital can create on-line application for more 

convenience to their patients. Then, they can 

process with on-line appointment or pre-

registration. 

 From the finding of hypothesis two, the 

researchers found out that there is an influence of 

hospital image on patient satisfaction. The 

outpatients of Praram 9 Hospital perceived that the 

hospital provided with state-of-the art equipment 

and medical treatment. The researchers suggested 

that the hospital should promote and advertise its 

new technology through various channels in order 

to gain more positive image and word of mouth.  

 From the finding on last hypothesis, the 

researchers found out that there is an influence on 

patient satisfaction towards patient royalty. Most 

of the outpatient of Praram 9 Hospital was satisfied 

with the care provided by the hospital and they 

also perceived that choosing this hospital was a 

wise decision. Therefore, the researchers suggested 

that the hospital should keep tracking on patient 

satisfaction by providing a patient survey or patient 

comment card in order to have more understanding 

on patient’s needs and requirement, as well as their 

attitude toward the hospital. These would help the 

hospital to monitor and improve their service 

quality.  

 The study provides details information of 

patient satisfaction and loyalty therefore; the 

hospital can apply this model to improve their 

service quality to enhance patient satisfaction and 

loyalty. The creation of customer base and 

maintain long-term relationship with customers, 

can strengthen the company to be more 

profitability and able to complete in the intense 

hospital industry. 

 

XI. FURTHER STUDY 

 The conceptual framework of this study 

can be applied to conduct with other private 

hospitals in Thailand in order to find their service 

quality, strengths and weaknesses. Also, the future 

study can be expanding to other healthcare 

business sectors such as spa, beauty or dental 

clinic.    

 Moreover, this study focused only on an 

attitude of outpatient in outpatient department. 

Thus, in order to measure in larger scale, 

healthcare service provider can expand their target 

group to cover for both inpatients and outpatients, 

as well as other medical units.  
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Abstract— this research studied about 

assessing the antecedents of customer satisfaction, 

word of mouth and repeat purchase intention: a 

case study of Japanese restaurant in Bangkok, 

Thailand. The research measured the quality of 

restaurant industry by identifies the determinants 

of service sectors such as food quality, service 

quality, physical environment quality, perceived 

value, customer satisfaction, word of mouth 

intention and repeat purchase intention toward  

Japanese restaurant. The purpose of this study is to 

examine the relevant factors influencing word of 

mouth intention and repeat purchase intention. The 

researchers used a questionnaire as an instrument 

to collect the data from 300 respondents at five top 

ranked crowded shopping malls in the central of 

Bangkok. The sampling procedures applied are 

judgment, quota and convenience technique 

towards target respondents who have service 

experience at Japanese restaurant. The authors 

used multiple linear regression and simple linear 

regression analysis and the results showed that of 

perceived value was the most significant factor 

influencing satisfied customer; followed by service 

quality, food quality and physical environment. 

The word of mouth and repeat purchase intention 

happened after customers satisfied with restaurant.  

 

The outcomes of this study would be 

reliable for restaurant managers to understand the 

significance of determinants in order to contribute 

customer satisfaction and maximizing positive 

word of mouth and revisit intention of customers.  

 

Index Terms—food quality, service quality, 

physical environment quality, perceived value, 

customer satisfaction, word of mouth intention and 

repeat purchase intention  

 

I. INTRODUCTION 

The restaurant industry is highly 

profitable; however, the competitor is relatively 

higher than other industries (Zook and Rogers, 

2001). The Japanese restaurant industry has highly 

competed within the same product and services 

because consumers also assorted and selected from 

several substituted goods or substituted services 

(see figure 1). Making the customer satisfied is the 

crucial factors for surviving the restaurant in long 

term (Andaleeb and Conway, 2006). Jacoby and 

Chestnut (1978) indicated that word of mouth 

intentions are commonly generated straight 

through quality of restaurant and customer 

satisfaction. Sharma and Patterson (2000) found 

customer’s behavior return and repurchase 

intention is strongly supported by overall customer 

satisfaction in term of service sector with same 

products and services. Therefore, high customer 

satisfaction will build strong customer base for 

restaurant industry by spreading word of mouth to 

attract new customers as well as contributing the 

repeated visit of existing customers. 

 

 
 

 

According to Yi and Jeon (2003) defined 

that the three major quality dimensions 

significantly effected on customer satisfaction 

because the customers would like to evaluate from 

their own quality perception. Ryu and Han’s 

(2010) studied about the influence of the quality of 

the physical environment, food, and service on 

restaurant image, customer perceived value, 

customer satisfaction, and behavioral intentions. 

The results that the relationships among three 

variances food, service, and physical environment 

quality were significant factors of restaurant to be 

positive perceived value is absolute important 

determinants of customer satisfaction. The 

customer satisfaction also has related significant 

matter with behavior intensions as word of mouth 
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intention and repurchases intention in the 

restaurant industry. Pantelidis (2010) believed that 

the three fundamental analyses on customer 

satisfaction would be food taste, physical 

environment and employee service depended on a 

studied content. It was a logical reasoning to be 

achievement in the restaurant industry for instance; 

service staffs should be kind and helpful, very 

friendly, enthusiastic, hospitality and provided 

professional services. Customer perception would 

be offered sympathy, reliability and carefulness. 

Repeatedly, the other factor was perceived value 

which considerable determinant among of three 

fundamental factors as quality of service, food 

taste and atmosphere (Monroe, 1990). Analysis 

process of customers with dinning might be a 

comparison between previous experiences and 

present experiences from their cogitation that 

classify from distinctive a wide variety of food, 

service, physical environment and perceived value 

to be a level in their mind. Swan and Oliver (1989) 

claimed that customer satisfaction would create 

more word of mouth than unsatisfied customers. 

Getty and Thompson (1994) stated that overall 

satisfaction could be explained the roles of 

behavioral intention. The findings signified the 

high level of satisfaction would increase 

customers’ intentions to repeat purchase and 

positively recommend the goods and services in 

satisfied restaurant. Furthermore, Jalilvand and 

Samiei (2012) noted that word of mouth intention 

and customer repurchase are inseparably 

associated to customer satisfaction with a previous 

purchase and satisfied patronages supported word 

of mouth advertising of restaurant with no charge. 

 

Repeatedly, the number of Japanese 

restaurant is increase rapidly and there are both of 

Thai and foreign investors entering continuously 

grown in Japanese cuisine market in Bangkok, 

Thailand (Shimbun, 2012). Fuji Japanese 

restaurant is popular Japanese food and the first 

coming on Japanese restaurant in Thailand and 

ranked with top three Japanese chain restaurants 

when compared with the same service sector in 

Thailand. Hence, the main purpose of this study to 

find out which factors that effect to word of mouth 

intention and repeat purchase intention Fuji 

Japanese restaurant in order to creating strategies 

and maintain customer satisfaction. The result of 

this research will provide some information for the 

Japanese restaurants’ marketing managers and they 

can use the study’s result to help them strengthen 

their business practice. Moreover, this information 

might help them comprehend and recognize the 

significant of how word of mouth and repeat 

purchase intention can affect brand of the Fuji 

Japanese restaurant. 

 

II. RESEARCH OBJECTIVE 

1. To test the influence of food quality, service 

quality, physical environment quality, perceived 

value and customer satisfaction 

2. To test the influence of customer satisfaction 

and word of mouth intention 

3. To test the influence of customer satisfaction 

and repeat purchase intention 

 

III. LITERATURE REVIEW 

Theory  

 

Food quality 

Johns and Pine (2002) noted that food 

quality evaluated in terms of food presentation, 

food temperature, freshness, and reasonable price 

might be significant considerations for success of 

restaurant. Kivela et al. (1999) defined food quality 

as the food presentation is important factor food as 

freshness, cleanness, safety and healthy. Dining 

out involves a wide variety of menu items, the 

restaurants frequently created and developed new 

menus of food and beverage offering to fulfill 

customer satisfaction. Hence, Sulek and Hensley 

(2004) stated that the important of healthy food is 

the qualities to consider in restaurant. Healthy 

option which consumers evaluate performance of 

restaurant for healthy options, freshness, 

temperature, variety and taste. In addition,  

 

Service Quality 

 Parasuraman et al. (1988) stated that 

service quality is normally depending on 

evaluation of customers in relevant to overall 

service excellence or superiority of the service 

provided. In addition, Vargo and Lush, (2004) 

claimed that the resulting value of service quality 

is assessed by the customer’s experience of a 

restaurant service. Therefore, Lewis and Booms 

(1983) noted that service quality has been 

visualized as an overall evaluation in term of 

service by the clients who are a main factor 

decision criterion in service evaluation. Moreover, 

Asubonteng et al. (1996) defined that perception of 

service quality is outcome from difference between 

customers’ prior expectations about the service in 

restaurant and their awareness after actual 

experience.  

 

Physical Environment Quality 
 Wakefield and Blodgett (1996) asserted 

that physical environment quality is a design of the 

interior and its layout in restaurant that effect on 

customer’s perception. Bitner (1992) proposed that 

the physical environment is major of non-verbal 

communication and a good tangible service 

environment with customers. Kotler (1973) defined 

that physical environment is described as the 

conscious designing of space to create specific 
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emotional from responding to one's surroundings. 

Furthermore, Jalilvand (2016) claimed the physical 

environment would be memorable experience such 

as seating comfort, impressive dining area and 

cleanliness of both the dining room and restrooms.  

 

Perceived Value 

Zeithaml (1988) defines perceived value 

as the customer’s overall evaluation of the 

usefulness from a good and service depend on 

consciousness of what is they got and what is they 

given. Bolton et al. (2003) conclude perceived 

value as a related criterion of price fairness and it 

refers to the extent to customer evaluate price is 

reasonable, acceptable and just right. Bolton and 

Lemon (1999) defined that perceived value is the 

effect of customer perception is tested using a 

comparative measure of price perceptions with 

other brand within same industry. 

Hence, Jarvenpaa and Todd (1997) also founded 

that price perception is post-purchase satisfaction 

and intention to return. 

 

Customer Satisfaction 

 Anderson and Sullivan (1993) stated that 

customer satisfaction is a customer’s decision 

regarding the scope to product and service that 

linked with customer expectations. (Masrom and 

Skitmore, 2010) conceptualize that customer 

satisfaction was the decision, judgment or a 

response of patrons about products or services 

normally evaluated by customers or clients. Hunt 

(1977) described customer satisfaction as an 

evaluation rendered from qualifications of product 

and service. Moreover, Oliver (1996) noted that 

customer satisfaction refer to consumer’s 

fulfillment response with customer’s evaluate 

process as a decision from service or product 

feature. 

 

Word of Mouth Intention 

 Jalilvand and Samiei (2012) defined that 

word of mouth is an effective signify of spreading 

an opinion or idea on individual client because it is 

normally given two ways communication between 

people who needed to share some experiences and 

information as acquaintances or friends. Moreover, 

Jalilvand and Samiei (2012) found body language 

can be word of mouth as and nonverbal 

communication in term of gesture might be 

negative or positive message review that effected 

to listeners and restaurant’s image. Silverman 

(2001) found that word of mouth is a 

communication between people to people who 

have conversations with multi group about 

products and services. Therefore, Ha and Jang 

(2010) asserted that word of mouth is an awareness 

of customer sensation’s responses to share 

experiences. 

Repeat Purchase Intention 

 Lin and Liang (2011) claimed that 

repeat-purchase intention is the level to which 

consumers intend to repurchase the same good or 

service and it is a common, objective, and 

noticeable factor of forthcoming purchase 

behavior. Ryu et al. (2010) defined that repeat 

purchase intention refer to customer’s behavior 

repeat client patronage of the restaurant on their 

explicated willingness to pay. Hume et al. (2007) 

noted that principally repeat purchase is relevant 

revisit customer’s decision to revisit commitment 

with restaurant in the future. Marinkovic (2014) 

asserted that a pleasing repeat purchase intention 

certainly explain one of the key components in 

term of customer loyalty as customer prepared to 

visit the restaurant again. Furthermore, 

Montgomery et al. (2004) stated that repeat 

purchases or in dynamic consumer behavior is a 

repeat buying model of customers who revisit. 

 

Related Review literature 

 

Related Review between Food Quality, Service 

Quality, Physical Environment Quality and 

Customer Satisfaction 

Ryu and Han’s (2010) studied about the 

influence of the quality of the physical 

environment, food, and service on restaurant 

image, customer perceived value, customer 

satisfaction, and behavioral intentions by collecting 

data via a self-administered questionnaire for 300 

respondents which were final data analysis. The 

outcome was examined the relationships among 

three variances food, service, and physical 

environment quality of restaurant had 

a significant role on customer response that effect 

to customer satisfaction in the restaurant industry. 

Namkung and Jang (2008) also investigated to 

define three key quality attributes, which is valid to 

propose the connected between food, physical 

environment, and service quality. The three quality 

factors has significantly distinguished extremely 

satisfied diners from non- greatly satisfied diners 

conducting the condition of middle to upper level 

restaurant to measure diners’ perceived quality that 

related customer satisfaction. Furthermore, Anwar 

and Guilzar (2011) asserted that service quality, 

food quality, and physical environment quality are 

the primary factors of customer perception that 

have significantly affected on satisfaction levels of 

customers.  

 

Related Review between Perceived Value and 

Customer Satisfaction 

Patterson and Spreng (1997) investigated 

that the characteristic of customer perceived value, 

can identified consumer behavior in positive values 

are directly related to customer satisfaction. Ryu et 

al. (2010) examined the findings implied that 

customer perceived value has been significant as a 

reliable variance of customer satisfaction. 
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According to McDougall and Levesque (2000), 

empirically tested the relationship between 

perceived values was the most noticeable 

predecessor of customer satisfaction. Chiou (2004) 

reported that customer perceived value was a 

significant factor of customer satisfaction. 

Patterson and Spreng (1997) also conducted a 

study of customers’ perceived value was an 

optimistic factor and had a direct relationship with 

customer satisfaction. Therefore, Andreassen and 

Lindestad (1998) confirmed that customers’ 

perceived value had positively relevant with 

customer satisfaction in service restaurant industry.  

 

Related Review between Customer Satisfaction 

and Word of Mouth Intention 

Soderlund (1998) found a relationship 

between customer satisfaction and word of mouth 

intention depended on the restaurant generated a 

certain level of satisfaction. Jacoby and Chestnut 

(1978) contented that word of mouth 

communications are normally created through 

quality of restaurant and customer satisfaction. 

Ryu and Han (2011) found positively and directly 

connected between customer satisfaction and 

behavioral intentions especially most customers 

will repurchase in the same brand if they are 

satisfied. In addition, Leisen and Prosser (2004) 

indicated that when customers have a satisfactory 

experience with service and good they are more 

willingly shared and distributed positive word of 

mouth intention to others. 

 

Related Review between Customer Satisfaction 

and Repeat Purchase Intention 
Marinkovic et al. (2014) studied about the 

antecedents of satisfaction and revisit intentions for 

full-service restaurants by collecting data via 

questionnaires were examined of 228 respondents. 

The result was customer satisfaction significant 

impact to revisit intentions. Ryu et al. (2010) 

examined the finding results between customer 

satisfaction and consumer repurchase was a 

significant factor. Seiders et al. (2005) contented 

that the higher customer satisfaction can created 

higher repeat purchase intention. Brady et al. 

(2001) many researchers reported that customer 

satisfaction is positively associated to repeat-

purchase intention and is a variable factor of long 

run affected repeat-purchase intention (Ranaweera 

and Prabhu, 2003). Selnes (1998) investigated that 

customer satisfaction and repurchase intention is a 

direct positive relationship significantly affected 

many types of product and service studied. In 

addition, Sharma and Patterson (2000) referred that 

overall customer satisfaction in term of service 

sector is strongly supported with the consumer’s 

behavior intention to return and repurchase in same 

services or same products. Nevertheless, the factor 

of customer satisfaction is the direct major 

determinants that influence with customer 

repurchase intention. 

 

IV. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 

V. HYPOTHESES 

 

H1o: Food quality, service quality, physical 

environment quality and perceived value are not 

influenced on customer satisfaction. 

H1a: Food quality, service quality, physical 

environment quality and perceived value are 

influenced on customer satisfaction. 

H2o: Customer satisfaction is not influenced on 
word of mouth intention. 

H2a: Customer satisfaction is influenced on word 

of mouth intention. 

H3o: Customer satisfaction is not influenced repeat 

purchase intention. 

H3a: Customer satisfaction is influenced repeat 

purchase intention. 

 

VI. METHODOLOGY 

Under this study, the researchers 

selected the descriptive research method in order to 

satisfy the aim of the research as to study 

relationship between food quality, service quality, 

physical environment quality, perceived value and 

customer satisfaction have relationship with word 

of mouth intention and repeat purchase intention 

toward Japanese restaurant. The purpose of 

descriptive research method is to determine the 

relationship of the independent variables and 

dependent variables. Therefore, Burns, Bush and 

Sinha (2014) defined descriptive research is to 

answer the inquiries of who, what, when, where 

and how to determine the relationship between 

brand and customers. Zikmund (2003) supported 

that the major purpose of the descriptive research 

method is indicated terms of reference and to 

describe the characteristics of a population. 

Moreover, the researchers were collected the data 

by questionnaires to select respondents who have 
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service experience with Fuji Japanese restaurant in 

Bangkok, Thailand. Camm et al. (2015) stated that 

a population as an all elements of interest. Andale 

(2013) defined the population is a whole as its all 

members of a group.  In this study, the researchers 

chose the target population to count as Thais who 

have experience in using service at least once at 

Fuji Japanese restaurant in Bangkok, Thailand. A 

sample size to be collected is 300 respondents of 

total to answer the questionnaires as the supported 

by many previous studied. Kim and Hancer (2010) 

studied “the effect of knowledge management 

resource inputs on organizational effectiveness in 

the restaurant industry” with 230 responses. 

Namkung and Jang (2008) were studied that “Are 

highly satisfied restaurant customers really 

different? A quality perception perspective” with 

287 completed questionnaires. In addition, Huang, 

Shiau and Lin (2017) studied about “what factors 

satisfy e-book store customers?, development of a 

model to evaluate e-book user behavior and 

satisfaction” of 183 questionnaires were valid 

samples.   

 

There are three steps in non-probability 

sampling procedures which non-probability are 

judgment sampling, quota sampling and 

convenience sampling. Judgment (purposive) 

sampling referred to non-probability sampling 

method in which individual experience to define 

sample based on his and her thinking process about 

some behaviors required of the sample member 

(Zikmund et al. ,2013). Furthermore, Black (2010) 

noted that judgmental sampling happens when 

researcher select sampling subject by their own 

judgments. Also, this technique can reduce cost 

and save time to complete the data. In this study, 

the researchers design location to collect the data 

from five popular shopping malls in central area of 

Bangkok, Thailand as Siam paragon, Siam Center, 

MBK, Terminal21 and Central World because 

these locations are the most crowded area with 

many visitors (https://www.flightcentre.com.au). 

The purpose of quota sampling is to confirm that 

the various subset of population are illustrated on 

appropriate sample characteristics to the accurate 

scope (Zikmund et al., 2013). Therefore, the 

researchers divided equally as 60 samples from 

each location. Malhotra (2010) noted convenience 

sampling is a type of non-probability or non-

random sampling that the sampling unit are easy to 

measure, accessible and participation. The 

questionnaire as a tool to collect data required for 

analyzing the dependent and independent factors. 

Burns and Bush (2014) defined the questionnaire is 

a research instrument to collect data. The 

researchers prepared the questionnaires in two 

languages as English and Thai to cover all the 

customers of Fuji Japanese restaurant. All items 

were rated by respondents based on a five-point 

Likert scale which implied for all 7 variables. The 

5 point Likert scale ranged from “strongly 

disagree” to “strongly agree” (Likert, 1932). 

Moreover, this study consists of nine parts as 

follows: screening question, food quality, service 

quality, physical environment quality, perceived 

value, customer satisfaction, word of mouth 

intention, repeat purchase intention and 

demographic information. The data was collected 

from June to July 2017. 

 

VII. DATA COLLECTION 

In this research, the researchers used 

primary data. The data might be collected from 

many methods as using surveys, interviews, focus 

group, and direct observations (Hox et al., 2005). 

The researchers applied questionnaires as a tool to 

collect primary data to order to analyze the 

outcomes. The data were collected by self 

administered questionnaires to 300 respondents 

who were Thai people and have service experience 

at least once at Fuji Japanese restaurant in 

Bangkok, Thailand. The data was collected at top 

five locations of popular shopping malls in central 

area of Bangkok, Thailand as Siam paragon, Siam 

Center, MBK, Terminal21 and Central World 

because with the highest crowded density 

(https://www.flightcentre.com.au). The researchers 

were distributed questionnaires to target 

respondents by using a screening question asking 

about service experience at Fuji Japanese 

restaurant. The researchers also distributed 

questionnaires to respondents who are convenient, 

accessible and willing to participate in this study. 

The questionnaires were divided into nine parts as 

part 1 is screening question, the researchers were 

distributed questionnaires to target respondents by 

using a screening question asking about service 

experience at Fuji Japanese restaurant., part 2 is 

food quality, part 3 is service quality, part 4 is 

physical environment quality, part 5 is perceived 

value, part 6 is customer satisfaction, part 7 is 

word of mouth intention, part 8 is repeat purchase 

intention and last part is general information 

consists of demographic data. 

 

Furthermore, the researchers were 

evaluated the factors that affect word of mouth 

intention and repeat purchase intention Fuji 

Japanese restaurant. The researcher also used the 

second data which were collected through previous 

studies that were collected from several articles for 

each academic journal which are available for 

public access (Tran Thi Ut, 2013).  

 

VIII. FINDINGS 

Table 1: The Summary of Demographic Factors 

for Fuji Japanese Restaurant 
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V
a

ri
a

b
le

s 

F
re

q
u

en
cy

 

(Ƒ
) 

P
er

ce
n

ta
g

e 

(%
) 

Gender 

-Female 

-Male 

 

189 

111 

 

63.0 

37.0 

Marital status 

-Single 

-Married 

-Divorced 

 

242 

52 

6 

 

80.7 

17.3 

2.0 

Ages 

-20 or lees 

-21-31 

-31-40 

-41-50 

-51 or more 

 

14 

224 

41 

13 

8 

 

4.7 

74.7 

13.7 

4.3 

2.7 

Education level 

-High school 

-Bachelor’s Degree 

-Master’s Degree 

 

35 

206 

59 

 

11.7 

68.7 

19.7 

Occupation 

-Student 

-Private Sector Employee 

-Business Owner 

-Government Employee 

-Housewife or Househusband 

-others 

 

49 

143 

69 

3 

6 

30 

 

16.3 

47.7 

23.0 

1.0 

2.0 

10.0 

Income 

-Less than 10,000 Baht 

-10,000 - 20,000 Baht 

-20,001 - 30,000 Baht 

-30,001 - 40,000 Baht 

-40,001 - 50,000 Baht 

-50,001 or Above 

 

18 

63 

71 

68 

20 

60 

 

6.0 

21.0 

23.7 

22.7 

6.7 

20.0 

Reasons that Select Restaurant 

-Food taste 

-Shop Atmosphere 

-Food Presentation 

-Reasonable Price 

-Staff Service 

-Promotion 

-Many Shop locations 

-others  

 

121 

15 

11 

32 

3 

20 

83 

15 

 

40.3 

5.0 

3.7 

10.7 

1.0 

6.7 

27.7 

5.0 

 

Based on the result of descriptive 

analysis, the majority of the respondents are female 

which has 189 respondents (37%). Most of 

participants are single which has 242 respondents 

(80.7%). Moreover, the majority age group is 

between 21-30 years old which has 224 

respondents (74.7%) of population. The highest 

monthly income group is between 20,001 – 30,000 

baht which has 71 respondents (23.7%).  

 

Additionally, the highest percent of 

education level was Bachelor’s degree of 206 

(68.7%). Most of respondents work as private 

sector employees which has 143 (47.7). Therefore, 

the majority reasons that the customers selected to 

use service of Fuji Japanese restaurant was food 

taste (40.3%). 

 

Table 2: The Summary the Result of 

Hypotheses Testing for Fuji Japanese 

Restaurant 
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a
 

C
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ef
fi
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en
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S
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R
es

u
lt

s 

 

 

H1o:  

Food 

quality, 

service 

quality, 

physical 

environ

ment 

quality 

and 

perceive

d value 

are not 

influenc

ed on 

customer 

satisfacti

on.  
 

Food 

quality 

.

.215 

.

.000 

Reject 

Ho 

Service 

quality 

.

.166 

.

.003 

Reject 

Ho 

Physical 

environme

nt quality 

.

.137 

.

.019 

Reject 

Ho 

Perceived 

value 

.

.490 

.

.000 

Reject 

Ho 

 

H2o: customer 

satisfaction is not 

influenced on word of 

mouth intention.  

 

 

 

.760 .000 
Reject 

Ho 

 

H3o: customer 

satisfaction is not 

influenced repeat 

purchase intention.  
 

.

 .822 

.

.000 

Reject 

Ho 

 

As indicated in the Table 2, the finding 

showed that food quality, service quality, physical 

environment quality and perceived value have 

influence on customer satisfaction. It means that 

null hypothesis was rejected. The researchers 

found the perceived value have most positive 

influence toward customer satisfaction which has 

the highest beta value (β) is 0.490. Following by 

food quality has the beta value (β) of 0.215, 

therefore, food quality has positive influence on as 

customer satisfaction. Subsequently, service 
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quality that has the beta value (β) of 0.166 as 

service quality has positive influence on customer 

satisfaction. Additionally, the lowest beta value is 

physical environment quality which is 0.137 which 

showed that physical environment quality has the 

lowest positive influence on customer satisfaction.  

 

Based on result of hypothesis 2, the 

researchers found, showed customer satisfaction 

has related with word of mouth intention with the 

beta coefficient value (β) of unstandardized 

coefficient was 0.760; it implied that customer 

satisfaction has positive influence toward word of 

mouth intention.  

 

Based on the results, the researchers noted 

that customer satisfaction has related or moves to 

the same direction with repeat purchase intention. 

Furthermore, the beta coefficient value (β) was 

0.822 which mean that there was very strong 

positive relationship and a statistical influenced 

between customer satisfaction and repeat purchase 

intention. 

 

IX. RECOMMENDATION 

The research concentrates on the four 

determinants of customer satisfaction compose of 

food quality, service quality, physical environment 

quality and perceived value. Based on the results, 

the analysis of hypotheses testing showed the most 

influence toward customer satisfaction was 

perceived value when compare with other factors 

followed by the food quality. The perceived value 

referred to price perception of patrons toward Fuji 

Japanese restaurant in which the customers 

compared between the quality of food, service and 

ambience with the price. The price should be 

acceptable and worthy to their spending on 

Japanese food. Restaurant management should 

create more promotions and price strategies depend 

on periods in which reduced price for least 

crowded hours. Other pricing strategies combined 

with promotion can be conducted to stimulate 

sales, for example, offering happy dining hour and 

challenges to participate in games to get discount 

card or free food and drinks. Otherwise, combo set 

can be created by offering more food with the 

same price. By this mean, the restaurant 

management could create reliable perceived value 

from customers which will lead to increase 

customer satisfaction. Currently, Fuji Japanese 

restaurant has charge service charge 10 percent of 

food and beverage price but some customers are 

not willing to pay, the restaurant should reduce the 

percent of service charge to increase satisfaction. 

Moreover, the researchers would like to suggest 

developing partnership with restaurant aggregator 

website, to promote sales by allowing customers to 

reserve in advance with discounted package. 

Occasional promotion programs and affiliation in 

tend to stimulate customer perceived value which 

will lead to customer satisfaction resulted in 

customer loyalty. Additional, the researchers also 

found food quality has an influence toward 

customer satisfaction. The restaurant ought to 

maintain and develop food quality by routine 

check in kitchen to reduce unexpected incidence as 

well as using healthy and hygienic ingredients for 

every meal. The restaurant should get supply from 

highly accredited sources to guarantee the quality 

of food. Kitchen utensils and store rooms have to 

be inspected in daily activities. All employees have 

to follow standard operating procedures for every 

process. The restaurant should update new menu 

monthly and also create a special seasonal meals. 

All above recommendation of food quality can 

build satisfied customer and maintain strong 

relationship with the customers.  

 

Furthermore, the service quality also 

has positive influence toward customer 

satisfaction. The service quality includes the 

competence and friendly response of staffs. The 

researchers would like to recommend that loyalty 

program such as the member card providing 

extraordinary privilege, and premium services 

while recording the consumer behaviors as the data 

of customer profile, favorite menu, customized 

dishes and birthday celebration. In addition, the 

staff should be kind, respond quickly, pays special 

attention and reliable by providing initial training 

for a newly hired and refresher course for existing 

staff in order to update product knowledge and 

policies on essential skills required to be 

competent. Hence, the researchers also found the 

physical environment quality has the lowest 

positive beta coefficient values on customer 

satisfaction. It implied that the ambience has 

significant influence on customer satisfaction. The 

researcher would like to suggest that the Fuji 

restaurant management should renovate and 

decorate the dining places to be more Japanese 

essence and upgrading superior dining place to 

encourage diner emotion. Moreover, providing 

private area has to host small parties like 

customers’ birthdays. Furthermore, soft Japanese 

melody and lighting collection may enhance the 

customers’ satisfaction while enjoying delicious 

meals. The researchers would like to suggest 

decorating and renovating the dining area to be 

more Japanese interior design, elegant and stylish 

as making people feel like sitting in the Japanese 

restaurant in Japan. Moreover, the restaurant ought 

to be Japanese dining place that can encourage 

positive diner’s emotion and separating private 

zone to support small group with celebrate 

customers’ birthdays and other parties. Internal and 

external should be more Japanese decoration with 

appropriate feature or color wall paper, playing 

soft Japanese melody and lighting collection must 

be support more delicious foods.  
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Consequently, the outcomes of 

hypothesis 2 found that the customer satisfaction 

has positive influence toward word of mouth 

intention. The customer satisfaction is a crucial 

factor to create more positive word of mouth in the 

other hand, if the customers are not satisfied, might 

spread negative comment or feedback to their 

friends and their relatives about Fuji Japanese 

restaurant. The researchers would like to suggest 

that the restaurant should keep positive relationship 

in the long term with overall customers by 

collecting feedback from customers after using 

service as well as surveys implied to improve and 

develop the processes. Thus, if the customers 

would like to rely negative feedback of their 

inconvenience, the restaurant can recognize the 

response and solve the feedback prior of spreading 

out negative word of mouth to others. In addition, 

the restaurant should create more 

advanced Customer Relationship 

Management (CRM) to enhance customers’ recall 

in the market through various channels not only 

traditional but also newer trend like social media. 

 

According to the finding on the last 

hypothesis, the researchers indicated that the 

customer satisfaction has more significant and 

positive influence toward repeat purchase 

intention. The results showed that customer 

satisfaction are in the same positive direction with 

customer revisiting. In order to stimulate repeat 

purchase intentions the restaurant ought to 

maximize overall customer satisfaction by 

monitoring every sector to maintain the standard 

and develop the quality all the time. 

 

Additionally, it can be concluded that 

food quality, service quality, physical environment 

quality, perceived value have significant influence 

on customer satisfaction which is antecedent of 

repeat purchase intention and word of mouth 

intention. Therefore, it is very important to 

understand how to create and maintain long term 

relationships with customers to become the leader 

in Japanese restaurant industry of Thailand. 

  

X. FURTHER STUDY  

In this study, the researchers examines 

conceptual framework with five independent 

variables consist of food quality, service quality, 

physical environment quality, perceived value and 

customer satisfaction. The further studies should 

extend to different research model towards 

Japanese Restaurant. In order to increase a deeper 

and broader knowledge of related determinants the 

further studies can find more factors how much 

these variables affect to the revisit intention, 

positive word of mouth and customers loyalty.  

 

Furthermore, this research concentrated 

on the central area in Bangkok, Thailand. So, the 

further studies should use the different geographic 

areas such as the big city in Thailand for example, 

Chiang Mai, Chiang Rai and Phuket.  

 

Thus, further studies should study about 

customer satisfaction by comparing other Japanese 

restaurants among such as Zen, Yayoi, and Oishi 

because they are main competitors and also have a 

long extensive experience in Thailand. The 

outcomes might be identified what is a weakness 

and strength of organization in order to improve 

the performance in the future. 
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Abstract— The purpose of this research is to find 

out the relationship between subject norms, 

perceive behavirol control, price consciousness, 

health consciousness, brand credibility, customer 

attitude, and behavior repurchase intention towards 

Blackmore (Thailand) Co., Ltd.  Data were 

collected from self-administered questionnaires 300 

respondents who are in working age and have 

experiences taking Blackmore’s dietary 

supplements and vitamins. The survey had 

conducted three-popular locations of central 

business district of Thailand (Silom, Sathon and 

Asoke). The data was analyzed by multiple and 

simple regression analysis. The result indicated that 

there is a significant influence between perceive 

behavioral control and price consciousness on 

customer attitude, subject norms and perceive 

behavioral control and subject norms, heath 

consciousness, customer attitude and brand 

credibility towards behavioral repurchase intention. 

 

Index Terms— Subject norms, perceive behavirol 

control, price consciousness, health consciousness, 

brand credibility, customer attitude, behavior 

repurchase intention, dietary supplements, vitamins 

 

I. INTRODUCTION 

 Nowadays, health awareness and aesthetic 

concern became global trending. This motivate 

people to turn their preference towards dietary 

supplements and vitamins all over the world. Due 

to sedentary lifestyles, and the popularity of fast 

foods, incidences of the both long-term and short-

term health hazards are very common in modern 

globalization era. Therefore, dietary supplements 

and vitamin’s market grow up rapidly among 

working people based on their perception in which 

daily dietary cannot balance routine activities. In 

order to replenish daily nutritional requirements as 

well as to be healthy, the behavioral changes of 

regular taking dietary supplements become 

phenomena. 

 

Then, many researchers found that customer 

attitude is a strong indicator towards behavioral 

repurchase intention. (e.g. Hewitt and Stephens., 

2007, Sun et al., 2006, Noor et al., 2014), because 

when customers have a positive attitude to use 

dietary supplements and vitamins, they would have 

a strong intention to repurchase. Customer attitude 

also will create not only behavioral repurchase 

intention (Ryu, Lee and Kim 2012; Suh and Yi, 

2006), but also trust (Jani and Han, 2011) and 

positive word-of-mouth (Pantelidis, 2010). 

However, there are factors that can boost up 

customer attitude followed by behavioral 

repurchase intention such as perceive behavioral 

control (Noor et al., 2014) and price consciousness 

(Dodds et al.,1991). Apart from that, customers’ 

repurchase intention has other antecedents which 

are subject norms (Finlay et al., 1997), health 

consciousness (Keller et al.,1997) and brand 

credibility (Casalo et al., 2007). The behavioral 

repurchase intention is a vital driving force for 

company’s profitability because customers 

purchase the same product or service more than 

once which means they frequently use that product 

(Seiders et al., 2005) Otherwise, this behavior 

enhance the intention toward positive the word-of-

mouth and recommendation to others (Zeithaml, 

Parasuraman, and Malhotra 2000). Therefore, if 

company understand which factors can impact to 

behavioral repurchase intention, the company will 

have a chance to improve and maintain their 

standards up to customers preference. Thus, the 

company can grow profitability as well as market 

share. Thus, dietary supplements and vitamins 

market, becomes situated with high competition as 

new players coming in all the time. This pushes the 

business to try their best to understand customers’ 

preference as well as behavioral intentions.    

 In this study, the researchers focus on 

specific brand of dietary supplements and vitamins’ 

industry in Thailand which has well known and 

leader of the market with 40% market share. 

(http://www.manager.co.th). Blackmores was 

established in 1906 in Queensland, Australia. 

Blackmore offers health condition and wellbeing 
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by drawing on the traditional of herbs as medicines 

and combine innovation’s knowledge in nutrition to 

deliver the best quality product and service and also 

drives what they promise to customers. Therefore, 

Blackmore had been regarded as the most trusted 

vitamins and supplements brands for Australians by 

Reader Digest Most Trusted Survey since 2009 up 

to 2016 continuously 

(http://www.blackmores.co.th). 

II. RESEARCH OBJECTIVE 

 1. To analyze the influence of perceive 

behavioral control and price consciousness on 

customer attitude. 

 2. To analyze the influence of subject 

norms on behavioral repurchase intention. 

 3.To analyze the influence of subject 

norms, perceived behavioral control, customer 

attitude, heath consciousness, and brand credibility 

on behavioral repurchase intention. 

III. LITERATURE REVIEW 

Theory  

Subject Norms: Ajzen (2002) defined subject 

norms as the perceived value in the social that 

pressure to person to engage or not in their 

behavior. Chung et al. (2012) defined subject 

norms as an influence of friends, doctor, beauty 

bloggers, social influencers, and media towards 

customer’s behavioral repurchase intention to use 

dietary supplements and vitamins. Ajzen and 

Fishbein (1977) defined subject norms as perceived 

pressure of group in a social – members to effect 

customer’s certain behavior. 

Perceive Behavioral Control: Perceive Behavioral 

Control: Ajen (2002) defined perceive behavioral 

control as a level of capability and control 

individual’s perception over performing an exact 

behavior. Therefore, the person who have perceive 

of a high level of capability and control which lead 

to stronger behavioral intention and it can become 

certainly behavioral. The influence factors of 

perceived behavioral control are time, money, 

opportunities or skills reference. Armitage and 

Corner (2001) defined the role of health’s perceive 

behavioral control was explored to a spacious 

diversity of health behaviours.  

Price Consciousness: Price consciousness is a 

related criterion of price fairness and it refers to the 

extent of evaluation of price by customer in focus 

to compare with other product or service before 

customer make decision to buy those product and 

service. Also, it may mean that the price fairness, 

which refers to the extent to customer evaluate 

price, is reasonable, acceptable and just right. 

(Bolton et al., 1998). Moreover, Alford and Biswas 

(2002) stated that price consciousness is concerned 

with looking for a lower price product or service in 

the market place, and those lower prices had made 

customer perceived emotional value and enjoyment 

from shopping. 

Health consciousness: Health consciousness was 

defined as complete combination of health 

concerns in routine activities by Jayanti and Burns 

(1998). Becker and Maiman (1975) also stated that 

health consciousness is a motivation of healthy 

behavior. This is a positive attitude towards taking 

wellness program or ready to modify health care 

routine. Health conscious consumers are awaked 

and worry about their wellbeing and they are 

encouraged to enhance and maintain health quality 

in their life to prevent sickness by adapting in 

healthy behaviors (Newsom et al., 2005) 

Brand Credibility: Erdem and Swait (2004) 

defined brand credibility as the believability of the 

product or service information that enclosed in the 

brand to get customer’s awareness. The customers 

believe that the brand has ability and readiness to 

deliver what the brand promised to them. Thus, 

brand credibility is a key believability of product to 

reveal trustworthiness and masterfulness.  

Customer Attitude: Ajzen (1991) stated that 

attitude is a personal’s perception including 

positive and negative assessments effecting the 

behaviour intention. Wilkie (1994) defined attitude 

as a learned disposition and reaction towards given 

objective in a constantly desirable or undesirable 

way. Thus, he also mentions that attitude cannot 

exactly indication, the marketers must try to imply 

by way of research standard because attitude as an 

abstract.  

Behavior Repurchase Intention: Seiders et al. 

(2005) defined behavior repurchase intention as a 

customers’ behaviour to purchase in the same 

product or service more than one times or 

frequently. Repeating purchase of same product is a 

main characteristic of customers’ behavior 

repurchase intention (Peyrot and Van Doren., 

1994). Hume, Mort and Hume (2007) stated that 

repurchase is a physical reaction, but behavior 

repurchase intention defined as the customers’ 

commitment to brand from now on. 

IV. RELATED REVIEW LITERATURE 

 

Subject Norms and Behavioral Repurchase 

Intention: Huchting, Lac and Labrie (2008) 

defined subject norms as indicated as major 

predictors of consumer intention to purchase on 

health-related behavior and continue to repurchase 
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in the future. Finlay et al. (1997) stated that there is 

an evidence showed that subject norms are 

significant in health concern with repurchase 

intention towards product or service. Furthermore, 

Maghrabi, Dennis and Halliday (2011) studied 

about the influence factors of continuance intention 

to e-shopping in Saudi Arabia stated that the main 

motivation of continuance intention to e-shopping 

is subject norms. enjoyment and perceived value of 

products. 

 

Subject Norms and Perceive Behavioral 

Control: Chung et al. (2012) studied about the 

influence factors of Chinese customer’s towards 

purchasing intention on soy-based dietary 

supplements. They described the relationship 

between subject norms and perceive behavioral 

control by proving that recommendation of 

influence can overwhelm the customers’ decision 

to buy dietary supplements. Therefore, if the 

influencer encourages the customers to take soy-

based dietary supplements, most of customers 

confident to control their ability to take soy-based 

dietary supplements as usually. 

 

Perceive Behavioral Control and Behavioral 

Repurchase Intention: Chen et al. (2009) stated 

that perceive behavioral control is the stronger 

significant influence purchase than subject norms 

towards continuance intention. Therefore, perceive 

behavioral control is one of the factors that impact 

to decision making on purchase intention. Hewitt 

and Stephens (2007) also supported that perceive 

behavioral control was one of the main indicators 

of food selection towards purchasing intention and 

also intention to taking dietary supplements 

(Conner et al., 2001). 

 

Perceive Behavioral Control and Customer 

Attitude: Noor et al. (2014) studied about 

consumer attitude toward dietary supplements 

consumption and stated that perceive behavioral 

control had heavy effect especially on customer 

attitude towards dietary supplements consumption. 

It was explained by total variance of 58.9% in 

behavior intention from 438 undergraduate students 

from six universities in Malaysia. Therefore, Noor 

et al. (2014) suggested that the higher perceive 

behavioral control, the more optimistic attitude in a 

situation. 

 

Price Consciousness and Customer Attitude: 

Dodds et al. (1991) stated that price consciousness 

and customer attitude is invert U theory. In other 

words, if there is an inversed relationship 

happened, the price positive will affect to customer 

attitude at an element degree, and price negative 

also affect to another degree dispose towards the 

linear correlation between price consciousness and 

customer attitude. Moreover, there are other factors 

that supported this relationship such as cost of 

product compare with customers’ income, 

customers’ perceive value, and others. Actually, 

price consciousness is effected to customer attitude. 

In which, plausible price is authorized direct to 

consumers and the lower price would gain more 

advantage towards customer attitude (Bucklin, 

1993). 

 

Health Consciousness and Behavioral 

Repurchase Intention: Bates et al. (2011) studied 

about menu board that described calorie 

information and found out an impact on customer 

perceived value of health behavior towards 

repurchase. Their studied found that there is more 

impact between health consciousness and 

repurchase intention by disclosure of nutritional 

information on the menu compare with customers 

who were not aware of health consciousness. 

Therefore, after customer receive nutritional 

information towards the real customers’ repurchase 

intention occurred and it was considerably 

influenced by the health consciousness towards the 

meal. Keller et al. (1997) stated that an ambition-

directed awaking was reflected by health 

consciousness’s perceivability. This motivation can 

affect to customer perception, attitude, and 

purchase intention by awareness towards nutrition 

information. 

 

Brand Credibility and Behavioral Repurchase 

Intention: Mathew, Ali-Mohammed and Thomas 

(2014) studied about influence factors on brand 

commitment, brand credibility and customers’ 

awareness toward loyalty in terms of repurchase by 

collecting data from 318 responders who had 

experience in using deodorant.  They stated that the 

company should more develop a brand credibility 

because it has effective impact to loyalty in term of 

repurchase. Erdem and Swait (1998) defined brand 

credibility as a notice to customer which helps 

customer to trust in company’s perceived quality 

and reduce customer perceived risk.  

 

Customer Attitude and Behavioral Repurchase 

Intention: Dowd and Burke (2013) defined 

customer attitude as a powerful indicator of 

customers’ continuance repurchase intention 

towards a specific brand or product. As a result, the 

strongest predictor of behavioural repurchase 

intention that related to food selection is considered 

as attitude. Armitage and Conner (2001) 

recommend that a personal commitment to 

repurchase is significant related to attitude. Positive 

attitude may lead to positive buyer behaviour and 

negative attitude may lead to negative behaviour. 

Therefore, customers who have positive attitude 

towards dietary supplements and vitamins, think 

that those products can improve and prevent them 

from diseases. On the other hand, customers who 
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have negative attitude may not intend to consume 

dietary supplements and vitamins.  

V. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

  

 Figure 1: conceptual framework of an 

analysis of antecedents of customer attitude and 

behavioral repurchase intention towards dietary 

supplement and vitamins in Bangkok, Thailand.  

VI. RESEARCH HYPOTHESIS 

 

H10  Perceive behavioral control and price 

 consciousness are not influenced on 

 customer attitude. 
H1a  Perceive behavioral control and price 

 consciousness are influenced on customer 

 attitude. 
H2o  Subject norms is not influenced on 
 perceived behavioral control. 
H2a  Subject norms is influenced on perceived 

 behavioral control. 
H3o  Subject norms, perceived  behavioral 

 control, customer attitude, heath 

 consciousness, and brand credibility are 

 not influenced on behavioral repurchase 

 intention. 
H3a  Subject norms, perceived behavioral 

 control, customer attitude, heath 

 consciousness, and brand credibility are 

 influenced on behavioral repurchase 

 intention. 

VII. RESEARCH METHODOLOGY 

 

 The researchers selected the descriptive 

research method. The aim of descriptive research is 

to focus on current issue via a process of data 

collection which support the researchers to describe 

the situation (Ethridge, 2004). Descriptive research 

method is the best way to integrate the qualitative 

and quantitative methods of data collection and 

determine the relationship of independent variables 

and dependent variables of the research. To achieve 

the study objective, there are two categories of 

sampling method; probability sampling and 

nonprobability sampling. Sampling is a selection of 

representative group from a define research 

population (McLeod, 2014). The researchers 

applied the steps nonprobability sampling to obtain 

sampling unit for this study based on quota 

sampling, judgment sampling and convenient 

sampling techniques. Quota sampling is the method 

of gathering representative data from a group by 

using a survey method to ensure that sample group 

represent characteristics of the population chosen 

by the researcher (Saunders, Lewis and Thornhill 

2012). The researchers decided to choose three 

areas that there are more blend of high density 

office, retail, hospitality and residential 

developments clustering and there is interchange 

station on these areas such between BTS sky train 

and MRT underground or between BTS sky train 

and BRT (Bus Rapid Transit); Sala Deng - Silom 

intersection, Asoke-Sukhumvit intersection and 

Asoke-Sukhumvit intersection and divided self-

administered questionnaires into 100 responders for 

each location. The researchers also used judgment 

sampling technique to select people whose 

background or experience related to the objective 

of the study (Annum, 2016). The researchers 

distributed self-administered questionnaires to 

working age people who have experiences in taking 

Blackmore’s dietary supplements and vitamins 

within survey period of time. Moreover, convenient 

sampling technique was used to find out 

willingness of the target population of the study 

while they are available at a given time (Etikan, 

Musa and Alkassim, 2016). The researchers 

implied that 300 respondents were good to set the 

reliable outcome for this research which was 

supported by Chung et al. (2012) who studied 

about the model of Chinese consumer’s purchase 

intentions for imported soy-based dietary 

supplement with the sample size of 251 consumers 

in Shanghai. Furthermore, Kemp and Bui (2011) 

studied on factors establishing brand credibility, 

commitment and connection among consumers 

based on healthy brand. The survey was distributed 

via internet to 217 consumers in USA. Moreover, 

Willis and Stafford (2016) also collect data 136 

consumers as a sample size. In the study about how 

customer understand to dietary supplement’s 

advertising and the level of customer’s knowledge 

in health consciousness towards three types of 

dietary supplement. Therefore, in this research, the 

researchers collected data from 300 responders. 

The majority of target population of dietary 

supplements and vitamins is working people from 

age between 20-60 years old which is described in 

interview with the country manager of Blackmore 

(Thailand) Co., Ltd. These questionnaires measured 

variables by measured through five points Likert 
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scales. The scale will be follow:1 = “Strong 

disagree”, 2 = “Disagree”, 3 = “Neither agree nor 

disagree”, 4 = “Agree”, 5 = “Strongly agree” 

VIII. DATA COLLECTION 

 The primary data of this research was 

designed to collect data from Thai people who have 

experiences in taking Blackmore’s dietary 

supplements and vitamins and the responders are 

working people; both male and female. The self-

administered questionnaires in both Thai and 

English were distributed by the researchers and 

team in the evening of weekdays and all day in 

weekends from June 1, 2017 to July 10, 2017 in the 

three-popular central business district (CBD) of 

Bangkok (Silom, Sathon and Asoke) because there 

are a blend of high density office, retail, hospitality 

and residential developments clustering in these 

areas (Dan, 2011). There are total 9 parts, in this 

research. the questionnaire divided into three main 

types which are screening question in part 1, 

questionnaire which are related to independent 

variable in part 2 to part 8 and demographic 

information in part 9. There are total 9 parts in this 

research, the questionnaire divided into three main 

types which are screening question in part 1, 

depended and independent variables in part 2 to 

part 8 and demographic information in part 9. 

IX. FINDINGS 

 Descriptive statistics are used to 

summarizing and describing of the sample data in a 

study and it transform to demographic analysis 

with simply describing what the data shows 

(Trochim, 2006). In this study, Descriptive 

statistics was applied to analyze on demographic 

factors consist of gender, marital status, age, 

education level, occupation, income level and kind 

of dietary supplements and vitamins and the 

analyze of data was shown in Table 1. The 

summary of demographic factors by using 

frequency and percentage. 

 

Variable Frequency 

(f) 

Percentage 

(%) 

Gender 

-Male 

-Female 

 

69 

331 

 

23.0 

77.0 

Marital Status 

-Single 

-Married 

-Divorced 

 

240 

60 

0 

 

80.0 

20.0 

0.0 

Age 

-Under 20 years old 

-21-30 years old 

-31-40 years old 

-41-50 years old 

-51 years old above 

 

0 

203 

44 

15 

38 

 

0.0 

67.7 

14.7 

5.0 

12.7 

Education level 

-High school graduate, 

diploma or the 

equivalent 

-Bachelor’s degree 

-Master’s degree 

-Doctorate degree 

 

12 

 

 

209 

76 

3 

 

4.0 

 

 

69.7 

25.3 

1.0 

Occupation 

-Student 

-Private sector 

employee 

-Business owner 

-Government employee 

-Housewife or 

Househusband 

 

18 

195 

 

39 

30 

 

18 

 

6.0 

56.0 

 

13.0 

10.0 

 

6.0 

Income 

-Less than 10,000 Baht 

-10,001 – 20,000 Baht 

-20,001 – 30,000 Baht 

-30,001 – 40,000 Baht 

-40,001 – 50,000 Baht 

-50,001 Baht Above 

 

21 

33 

112 

95 

35 

4 

 

7.0 

11.0 

37.3 

31.7 

11.7 

1.3 

Kind of dietary 

supplements and 

vitamins 

-Vitamin C 

-Evening Primrose Oil 

-Vitamin B-Complex 

-Collagen 

-Grapeseed 

-Fish Oil 

-Calcium and  

Vitamin D 

-Coenzyme q10 

-Other (please specify) 

 

 

 

228 

4 

20 

6 

3 

17 

7 

 

13 

2 

 

 

 

76.0 

1.3 

6.7 

2.0 

1.0 

5.7 

2.3 

 

4.3 

.7 

Total 300 100 

 

Table 1. The summary of demographic factors by 

using frequency and percentage. 

 

Based on the result of descriptive 

analysis, the demographic deta of respondents 

showed that 23 % were male and 77% were female, 

followed by the marital status of respondents which 

were 52.3% of single and 46.7 % of married. Next, 

the highest age of respondents were 21-30 years old 

(67.7%), followed by 31-40 years old (14.7%). The 

highest of education level was Bachelor’s degree 

(69.7%), followed by Master’s degree (25.3%). 

Most of the respondents were private sector 

employee (65.0%), Business owner (13.0%), 

Government employee (13.0%), respectively. 

Additionally, the highest of monthly income was 

THB 20,001 – 30,000 (37.3%), THB 30,001 – 

40,000 (31.7%), THB 40,001 – 50,000 (11.7%), 

respectively. Most of the respondents bought 

Vitamin C (76.0%), followed by Vitamin B-

Complex (6.7%), Fish Oil (5.7%), Coenzyme q10 

(4.3%), Calcium and Vitamin D (2.3%), 

respectively. 
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 The inferential analysis was used to 

analyze data with a large population and then make 

inferences conclusion.  (Crossman, 2017). The 

inferential statistics was examined the relationship 

between variable, and then make prediction how 

those variable related (Trochim, 2006). In this 

study, the researchers used multiple and simple 

regression to analyze the data. Multiple regression 

analysis is a predictive analysis to explain the 

relationship between one dependent variable and 

two more independent variables 

(StatisticsSolutions, 2017). On the other hand, the 

simple regression analysis is a predictive analysis 

to explain the relationship between on one 

dependent variable and just one independent 

variable. (Averkamp, 2017). Hypothesis 1 and 

Hypothesis 3 applied multiple regression analysis 

and Hypothesis was simple regression analysis. 
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H10 Perceive 

behavioral 

control and 
price 

consciousness 

are not 
influence on 

customer 

attitude. 

Perceive 

behavioral 

control 
 

Price 

consciousness 

.314 

 

 
 

.217 

.000 

 

 
 

.000 

Reject 

H10 

 
 

Reject 

H10 
 

H2o Subject 
norms is not 

influence on 

perceived 
behavioral 

control. 

Subject 
norms 

.124 .006 Reject 
H20 

H3o Subject 
norms, 

perceived 

behavioral 
control, 

customer 

attitude, heath 
consciousness, 

and brand 

credibility are 
not influence 

on behavioral 

repurchase 
intention. 

 

Subject 
norms 

 

Perceived 
behavioral 

control 

 
 

Heath 

consciousness 
 

Customer 

attitude 
 

Brand 

credibility 

.302 
 

 

.057 
 

 

 
 

.200 

 
 

.375 

 
 

.251 

.029 
 

 

.428 
 

 

 
 

.007 

 
 

.000 

 
 

.000 

 

Reject 
H30 

 

Failed 
to 

Reject 

H30 
 

Reject 

H30 
 

Reject 

H30 
 

Reject 

H30 
 

 

Table 2: The Summary of the result of hypothesis 

testing of Blackmores 

 

X. RECOMMENDATION 

 In this studied, the researchers focused on 

behavioral repurchase intention towards Blackmore 

(Thailand) Co., Ltd.  There are six factors tested 

that impact to behavioral repurchase intention, 

which is subject norms, perceive behavioral 

control, price consciousness, health consciousness, 

brand credibility, and customer attitude. 

 According to the result of the 

demographic factors from this study, most of the 

respondents were single female which age between 

21 to 30 years old and worked in private sector 

employees. Additionally, the highest of currently 

monthly income was THB 20,001 – 30,000 which 

can be implied that the majority of the customer is 

working age population who have income to 

purchase products. Based on the results of finding, 

the main products of choice for working ages group 

are Vitamin C, followed by Vitamin B-Complex, 

Fish Oil, Coenzyme q10, Calcium and Vitamin D, 

respectively. It can refer that working ages group 

focused on health consciousness due to tired some 

nature of work and insufficient sleep. Therefore, 

the company should offer healthcare products to 

preventive measurement for customer’s health.  

 From the result of hypothesis one, the 

researchers found positive influence of which 

perceive behavioral control and price 

consciousness on customer attitude. Perceive 

behavioral control showed the highest influence on 

customer attitude. In this study, perceive behavioral 

control refers that customers have capability and 

control their perception towards taking dietary 

supplements and vitamins. It implied that 

customers who a high perceive behavioral control 

are more optimistic to dietary supplements and 

vitamins, which leads repurchase intention. Even 

though the result indicated that customers have 

high perceive behavioral control towards dietary 

supplements and vitamins, the company should 

also provide an important information of the 

products to customers which are support them with 

right way to supplements. On the other hand, 

availability of supplements on the retail stores are 

important because once customers cannot find 

Blackmores on shelf, they may interest in 

competitors’ brand to try a new one. The company 

would like to suggest to improve the logistic 

channel of company to fill up products on all the 

drug stores, department stores and super markets 

which are the major distribution channel of the 

80% of revenue mentioned by country manager of 

Blackmore (Thailand Co., Ltd.). Next is price 

consciousness which refers to customers expect 

suitable price with good quality. Customer use 

price as an indicator of quality of the products due 

to the customer’s perception of high price with high 

quality. Therefore, the setting of price is also 

important in marketing strategy. The researchers 

suggest the company set a suitable price for product 

in order to make the customer trust in quality of 

brand. Once the customers familiar and trust in the 

brand, they will decline price as factor in products 

500



ประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

selection. However, the company should consider 

price as important competitor advantages due to 

highly situated  

 From the result of hypothesis two, the 

researchers found that there is an influence of 

subject norms on perceived behavioral control as 

well as behavioral repurchase intention. This result 

can refer that subject norms would affect on 

individual’s perceive behavioral control in taking 

dietary supplements and vitamins. Therefore, social 

influence is more important than personal decision 

making to purchase. The researchers would like to 

suggest the company should an influence person in 

society as representative to serve difference 

activities and groups are important on marketing 

plans such as actress or actors, famous influence, 

artists, athletes, beauty bloggers in order to gain 

more sales volume. The company should have 

appointed an influential person or celebrity as 

brand ambassadors by conducting public activities 

and groups. This can affect highly on marketing 

plan to increase sales and profitability. 

Furthermore, the company should create web-board 

or fan page to let the customer rate the products and 

share their experience with others. This can create 

positive subject norms among different group of 

customers. Therefore, not only perceived 

behavioral control, but also behavioral repurchase 

intention of customers towards Blackmores will 

relatedly increase. The researchers would like to 

suggest that the company should do more 

advertisement in variety channels to make 

customers consider the important to taking 

supplements as well as the customers can get 

important information of those supplements easily 

via the company website. 

 From finding of hypothesis three, the 

researchers found that there is an influence between 

subject norms, perceived behavioral control, 

customer attitude, heath consciousness, and brand 

credibility on behavioral repurchase intention. 

Among of independent variables, Customer attitude 

showed the highest beta, followed by subject 

norms, brand credibility and health consciousness, 

respectively. In this study, customer attitude refers 

to customers who has positive attitude on dietary 

supplements and vitamins. They think that those 

supplements can prevent and decrease prevalence 

of diseases. Therefore, customers think that 

consume dietary supplements and vitamins would 

be beneficial and worthwhile which heading to 

behavioral repurchase intention. The researchers 

suggest the company to create positive attitude to 

customers and make them trust in benefit of taking 

dietary supplements and vitamins such sharing 

knowledge and product information of quality as 

well as public seminar or activities to approach 

customers directly. Next is brand credibility which 

refers to the usefulness and readiness of 

Blackmores to consecutively deliver the promise to 

consumers as trustworthiness and advantages. 

Thus, the reliability of information about dietary 

supplements and vitamins is important. The 

company must not hype – advertisements of dietary 

supplements and vitamins’ properties. Moreover, 

Blackmores should deliver what they promise to 

customers and encourage them to get along with 

regular diets and physical fitness, which support the 

body to absorb the supplements more efficiently. 

Health consciousness also has positive influence on 

behavioral repurchase intention. Health 

consciousness refers to health consciousness 

motivate the customer to develop healthy behavior. 

The positive of health consciousness indicates that 

customer may has well control of their health care 

routine. The researchers would like to suggest that 

the company should have many varieties of the 

products to serve their difference customer groups 

such as age, gender, health concern. Moreover, the 

company should launch new products into the 

market to stimulate customers always concern of 

health. The company should always jump on the 

bandwagons like global and local trending. For 

example, currently Thai women more concern and 

try to keep their youth as long as possible so that 

the company should launch product about anti-

aging. Moreover, Blackmores should have their 

own specialists that the customers can consult or 

can communicate at drugstores, department stores 

and super markets.  

XI. FURTHER STUDY 

 This study was conducted on a specific 

brand of dietary supplements and vitamins in 

Bangkok, Thailand in order to find out antecedents 

of customer attitude and behavioral repurchase 

intention towards dietary supplement and vitamins. 

According to Blackmores is imported dietary 

supplements and vitamins from Australia, so there 

are also foreigners purchase this brand. The future 

study may find the perception and loyalty of 

Blackmores’ customers from different countries. 

 Moreover, the future researchers may have 

conducted to other dietary supplements and 

vitamins in the market in order to find out customer 

perception of the whole industry especially on local 

brands in Thailand which the future research may 

show what is a weakness and strength of the local 

product in order to increasing sales and profitability 

effectively. cross-national and cultural diversity as 

a sample size to expand to measure in larger scale. 
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Abstract—Thailand is a very popular tourist 

destination.  All around the world, people intends to 

visit Thailand for culture, heritage, pleasure, 

shopping, food safari, uncountable reason.  The 

researchers had aim to find out the influential factor 

of trip quality, perceived attractiveness, perceived 

risk, tourist satisfaction on revisit behavioral intention 

of tourist toward Bangkok, Thailand. That mean what 

attract tourist to revisit Bangkok.  It is very important 

for Thailand that to attract tourist to revisit, to develop 

the tourism sector more. 
The researchers collected the data from all 

nationality who have at least one experience to travel 

Bangkok, except Thai people.  The sample size of this 

study is 315.  The researches designed multiple 

regression model to test the hypothesizes. Trip quality, 

perceived risk and city image were influential on 

tourist satisfaction, and city image and tourist 

satisfaction were influential on revisit behavioral 

intention of tourist toward Bangkok, Thailand. 

However perceived attractiveness was not significant 

on tourist satisfaction and trip quality was not 

influential on revisit behavioral intention. 

Index Terms— trip quality (TQ), perceived 

attractiveness (PA), perceived risk (PR), city image 

(CI), tourist satisfaction (TS), revisit behavioral 

intention (RVI). 

I. INTRODUCTION 

Thailand is one of the major tourist 

destination in the world. It is famous for its historical, 

cultural heritage, pleasure, shopping and many more 

attractive activities such as adventure, night safari, 

night life and many more. In 2001 Thailand received 

10.13 million visitors. In the early years of the 

millennium there was a slow rise, later a very fast 

increase in tourist’s arrivals. In the 15 years since 

2001, we now have seen an increase in arrivals of 

222% to 32.59 million in 2016. A total of 32.5 million 

(approx.) tourists arrived during the year, which 

showed an increase of 8.91% with compared with the 

previous year 2015. Nevertheless, despite this 

continued influx of tourists, tourism authorities are 

not completely satisfied and want ever more.  
Beside pleasure and other activities, visitors in 

Thailand, strongly enticed to buy a lot of goods at very 

inflated prices, at affiliated shops and establishments. 
So, it is very important to find out the possible clues 

and focus on those so that tourist revisit Bangkok 

again. 
 

II. RESEARCH OBJECTIVE 

There are many factors that could affect tourist from 

all around the world to revisit Bangkok. Among those 

various factors trip quality, perceived attractiveness, 

perceived risk, city image and tourist satisfaction are 

the major affective catalyst for behavioral revisit 

intention of tourist toward Bangkok. This research 

aimed to discuss whether the factors would influence 

tourist’s behavioral revisit intention toward Bangkok. 
Therefore, the objectives of the study are following:  
 

 To find out the influential factors of trip quality, 

perceived attractiveness, perceived risk and city 

image on tourist satisfaction. 
 To find out the influential factors of trip quality, 

city image and tourist satisfaction on revisit 

behavioral intention 

 

Trip Quality 

It is the experience and the assessment of tourist about 

the place. Oh, (1999) described trip quality as what a 

tourist has feel when they have visited the place as 

they can say the overall experience of their visit in 

term of positive or negative dimension or good or bad 

quality of the trip. According to Partasuraman et al 

(1988) trip quality were mainly based on the 

disconfirmation paradigm employed in physical 

goods and quality is result from comparison of 

505

mailto:msshawon@gmail.com
mailto:sirionc@gmail.com
mcc570030
Typewriter
ID074



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

perception of expected satisfaction, that views as the 

gap between expected satisfaction and actual 

satisfaction received from the trip. 
 

Perceived Attractiveness 

It is the ability to deliver benefits to individual. What 

attract an individual to go there more than one time. 
Um et al (2006) described perceived attractiveness is 

an assessment as to whether a destination can meet 

specific holiday criteria. Hu and Ritchie (1993) also 

expressed the same definition of perceived 

attractiveness as whether the destination can meet a 

specific demand. According to Bowie and Chang 

(2005) perceived attractiveness of a holiday 

destination is shaped by the way in which tourists 

view the world and. In additionally, Chen and Tsai 

(2007) added that perceived attractiveness dependent 

on personal characteristics such as culture, age, travel 

experiences and marital status. So, perceived 

attractiveness is conceptually defined as a cognitive 

evaluation that is situation-specific.  
 

Perceived Risk 

Perceived risk is a subjective cognitive evaluation that 

influences the consumer even if the risk does not exist 

in reality (Deslandes, 2003; Formica, 2002; Reichel et 

al., 2007). Perceived risk was first introduced to the 

marketing literature by Bauer (1960, p. 24) who 

observed that consumer behaviour involves risk in the 

sense that any action of a consumer will produce 

consequences which he cannot anticipate with 

anything approximating certainty and some of which 

are likely to be unpleasant’’. Perceived risk is a 

subjective cognitive evaluation that influences the 

consumer even if the risk does not exist in reality 

(Deslandes, 2003; Formica, 2002; Reichel et al., 2007). 
Five types of risks are associated with loss, namely 

financial, performance, social, psychological and 

physical (e.g. Aqueveque, 2006; Kozak et al., 2007; 

Yuksel and Yuksel, 2007). 
 

City Image 

O’Leary and Deegan (2005) defined city image as the 

general impression of the place in the mind of tourist. 
What tourist think about the place at first. A 

destination’s image consists of the tourists’ beliefs or 

impressions about a place. People will usually collect 

the relevant information from different sources such 

as magazine, travel agents, and Internet before they 

decide on which places they would like to visit. Thus, 

the image of a destination country will definitely have 

a very significant impact on their choices  

Kotler et al. (1993) described as the image of a place 

can be defined as the sum of beliefs, ideals, and 

impressions people have toward a certain place. 
Jenkins, (1999) added city image is related to 

individual or group perceptions of a place. 
 

Satisfaction  

According to Kolter (2000), satisfaction is one’s 

emotional state of liking or disliking outcomes from 

the provided service or product in relation to his or her 

expectations that mean the result of what he or she is 

expecting and what he or she is getting from the 

service provider. Oliver (1980) theorizes that 

satisfaction is positive feelings of future intention, 

both directly and. In the final step of satisfaction 

formation processes, satisfaction determines intention 

to support or not to support the store in the future (Tsai 

and Huang, 2007). Also, Chis, Witt and Motinho 

(2001) defined tourist satisfaction as tourist 

personality and the experience from the service (trip) 
quality.  
 

Behavioral Intention to Revisit 

Petric (2001) described behavioral revisit intention as 

the judgement of tourist about the likelihood to revisit 

the same place or willing to recommending the place 

to his friends, family and known person to visit the 

place rather choose other destination. Liljander and 

Strandvik (1995) conclude that customer satisfaction is 

a significant determinant of repeat sales and customer 

loyalty, which in the tourism context will mean 

tourists’ intention to revisit a country and Anderson 

and Sullivan (1993) also express the same definition 

about behavioral revisit intention. 
 

Related review literature: 
Trip quality and tourist satisfaction 

Many studies have been completed to find out the 

relationship between trip quality and tourist 

satisfaction. It is the experience and the assessment of 

tourist about the place. What they have feel when they 

have visited the place as we can say the overall 

experience of their visit (Oh, 1999). The early of trip 

quality were mainly based on the disconfirmation 

paradigm employed in physical goods (Gronroos 

1982, Partasuraman, et al. 1988). Quality of trip is 

result from comparison of perception of expected 

satisfaction, that views as the gap between expected 

satisfaction and actual satisfaction received from the 

trip. Chen et al. (2006) try to find out the relationship 

between trip quality and tourist satisfaction. They find 

out that there is significant relationship between trip 
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quality and tourist satisfaction. Bigne et al. (2001) and 

Lee et al. (2005) also ascertained that higher trip 

quality could lead to both higher satisfaction and more 

positive behavioral intentions in general. Oliver (1980) 
theorizes that satisfaction is positive feelings of future 

intention, both directly and. In the final step of 

satisfaction formation processes, satisfaction 

determines intention to support or not to support the 

store in the future (Tsai and Huang, 2007).  
 

Perceived attractiveness and tourist satisfaction 
Perceived attractiveness is the ability to deliver 

benefits to individual. What attract an individual to go 

there more than one time. Perceived attractiveness is 

an assessment as to whether a destination can meet 

specific holiday criteria (Hu and Ritchie, 1993; Um et 

al., 2006). Perceived attractiveness of a holiday 

destination is shaped the tourist’s experience which 

lead to have a different level of satisfaction and also 

shape by the way in which tourists view the world 

(Bowie and Chang, 2005) and are dependent on 

personal characteristics such as culture, age, travel 

experiences and marital status (Chen and Tsai, 2007; 

Deslandes, 2003). Quintal et al. (2010) has studied the 

relationship between perceived attractiveness and 

tourist satisfaction and find a positive relationship 

among them. As tourist are more satisfied if the place 

can offer them attractiveness. 
 

Perceived risk and tourist satisfaction 

Perceived risk is a subjective cognitive evaluation that 

influences the different level of satisfaction of 

consumer even if the risk does not exist in reality 

(Deslandes, 2003; Formica, 2002; Reichel et al., 2007). 
Perceived risk was first introduced to the marketing 

literature by Bauer (1960, p. 24) who observed that 

consumer behavior involves risk in the sense that any 

action of a consumer will produce consequences 

which he cannot anticipate with anything 

approximating certainty and some of which are likely 

to be unpleasant’’. Five types of risks are associated 

with loss, namely financial, performance, social, 

psychological and physical leads to tourist satisfaction 

(e.g. Aqueveque, 2006; Kozak et al., 2007; Yuksel and 

Yuksel, 2007). 
 

City image and tourist satisfaction 

O’Leary and Deegan (2005) described city image is 

defined as the general impression of the place in the 

mind of tourist. What tourist think about the place at 

first. A destination’s image consists of the tourists’ 
beliefs or impressions about a place. People will 

usually collect the relevant information from different 

sources such as magazine, travel agents, and Internet 

before they decide on which places they would like to 

visit. Thus, the image of a destination place satisfy 

tourist and has definitely have a very significant 

impact on their choices  

Chen et al. (2006) studied and found out the 

relationship between city image (destination image) 
and tourist satisfaction and had a positive result. Chi 

& Qui (2008) underlined that city image is an 

originator for revisit intention and Lee et al. (2005) 
expressed that destination (city) image has a positive 

effect on behavioral revisit intention. According to 

Lee et al (2005), individual with positive destination 

image has a higher probability of satisfaction and 

positive behavioral revisit intention. 
 

Trip quality and behavioral revisit intention 

It is the experience and the assessment of tourist about 

the place. What they have feel when they have visited 

the place as we can say the overall experience of their 

visit (Oh, 1999). The early of trip quality were mainly 

based on the disconfirmation paradigm employed in 

physical goods that lead them to visit the place again 

(Gronroos 1982, Partasuraman, et al. 1988). Quality is 

result from comparison of perception of expected 

satisfaction, if they received good quality and 

satisfaction from the trip, they might decide to visit 

again. 
Petric (2001) described behavioral revisit intention as 

the judgement of tourist about the likelihood to revisit 

the same place or willing to recommending the place 

to his friends, family and known person to visit the 

place rather choose other destination. Liljander and 

Strandvik (1995) conclude that customer satisfaction is 

a significant determinant of repeat sales and customer 

loyalty, which in the tourism context will mean 

tourists’ intention to revisit a country and Anderson 

and Sullivan (1993) also express the same definition 

about behavioral revisit intention. Cole & Scott (2004) 
has studied the meditating role between trip quality 

and overall satisfaction. The outcome of the study 

expressed conceptualized performance quality as trip 

quality and conceptualized experienced quality as 

satisfaction and both have a positive relationship 

which derives to tourist’s behavioral revisit intention. 
 

City image and behavioral revisit intention 

City image is defined as the general impression of the 

place in the mind of tourist. What tourist think about 

the place at first. A destination’s image consists of the 

tourists’ beliefs or impressions about a place. People 

will usually collect the relevant information from 

507



การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

different sources such as magazine, travel agents, and 

Internet before they decide on which places they 

would like to visit. O’Leary and Deegan, (2005) has 

described that the image of a destination country will 

definitely have a very significant impact on their 

choices to revisit the place. Also, Chen et al. (2006) 
studied and found the relationship between city image 

(destination image) and tourist satisfaction and had a 

positive result and conclude that city image and 

satisfaction were two important variables that 

influence tourist’s revisit intention. 
 

Tourist satisfaction and behavioral revisit 

intention 

Cole and Scott (2004) has studied the meditating role 

between trip quality and overall satisfaction. The 

outcome of the study expressed conceptualized 

performance quality as trip quality and conceptualized 

experienced quality as satisfaction and both have a 

positive relationship which derives to tourist’s 

behavioral revisit intention. Chi and Qu (2008) suggest 

that satisfaction with tourist of tourist positively 

contributes to loyalty means revisit behavioral 

intention. Yoon and Uysal (2005) proposed a model 

that suggest tourist revisit intention in influenced by 

satisfaction and satisfaction is one of the major 

element for revisit intention. Mattila (2001) described 

that loyalty in terms of satisfaction is the result of 

satisfaction which is also include for service industry 

as like tourism. 

The modified conceptual framework is mainly 

developed from the article of Chen and Tsai (2007), 
Quintal and Ploczynski (2010), Kim and Lee (2015) 
and Wan and Cheng (2010). The conceptual 

framework tries to explain the reason behind a person 

will re-visit of Bangkok.  The reasons are Trip quality, 

Perceived attractiveness, Perceived risk, City image 

and tourist’s satisfaction. The main objective is to find 

out the relationship between re-visit intention and 

reasons. 
Hypothesis: Hypothesis is the statement of the 

relationship of two or more variables that are ready to 

testing the purpose of a clear understanding. They are 

as following: 

H10: Trip quality, perceived attractiveness, perceived 

risk and city image has no significant influence on 

tourist’s satisfaction. 
 

H1a: Trip quality, perceived attractiveness, perceived 

risk and city image has significant influence on 

tourist’s satisfaction 

H20: Trip quality, city image and tourist’s satisfaction 

has no significant influence on tourist’s revisit 

behavioral intention 

H2a: Trip quality, city image and tourist’s satisfaction 

has significant influence on tourist’s revisit behavioral 

intention 

Conceptual Framework 
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III. METHODOLOGY 

This study used the descriptive research 

method which refers to a study concerned with 

the frequency of the relationship between two 

variables (Zikmund and Babin, 2010). This study 

used web- based survey questionnaire research 

technique to collect the primary data because this 

technique is popular.  Also, this technique has 

many advantages such as high quality, fast, and 

inexpensive (Aaker et al., 2011) .  The researchers 

divide the questionnaire into 8 parts, and applied 

five-point Likert Scale on part 2 to part 7.  Using 

a Likert scale respondents answered in form of 

agreement scale which 1 (strongly disagree)  to 5 

( strongly agree) .  The population is from all 

nationalities except Thai people.  All the people 

both male and female with age at least 18 and has 

enough maturity to answer the questions.  Beside 

these, they must have at least one previous trip to 

Bangkok, Thailand.  the adequacy of sample size 

might be evaluated very roughly on the following 

scale: 50 – very poor, 100 – poor, 200 – fair, 300 – 
good, 500 –  very good, 1000 –  more excellent 
( Comfey and Lee 1992) .  Sample size to be 

collected in this research is 315 in total as based 

on previous study. Data need to be collected from 

those who has visited as tourist in Bangkok 

Thailand and stayed more than one day to ensure 

their interested in participants’  willingness and 

ability to answer the questions.  The researcher 

used Facebook, Line, mainly to collect the data 

from May 2017 to June 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RELIABILITY 

 

Cronbach's 

Alpha 

Trip Quality 0.871 

Perceived Attractiveness 0.827 

Perceived Risk 0.883 

City Image 0.913 

Tourist satisfaction 0.917 

Revisit behavioral intention 0.885 

  Table 1: Reliability test 

In the reliability test the researcher found that 

every variable, Cronbach’s alpha is greater than 

0.70, it means that we can reliable on the 

variables questions 

Table 2: Demographic factors 

V. FINDINGS  

From the demographic analysis, the researchers 
found that the most respondents are male, age 

between 21 to 35, with bachelor degree doing 

private jobs. Most are originated from Asian 

countries, marital status is single, income is less 

than $5,000, travel Bangkok for pleasure and 

want to stay less than 5 days. It means young 

people like to visit Bangkok more that the older 

Demographic Factors 

  

Frequenc

y 

Percentag

e 

Gender Male 200 63.50% 

Age 21 - 35 201 63.80% 

Education 
Bachelor 

Degree 
141 44.80% 

Occupatio

n 

Private 

Service 
141 44.80% 

Income 
Less Than 

$5,000 
105 33.00% 

Stay 

Duration 

Less than 5 

days 
116 36.80% 

Trip Type Single 94 29.80% 

Purpose of 

Trip 
Pleasure 180 57.10% 

Place of 

Origin 
Asia 238 75.60% 

Figure 1: Conceptual frame work 
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people. The income level also showed that higher 

income people are not that much frequent to visit 

Bangkok. 
 

For each variable’s descriptive analysis, 

we can conclude that most respondent “Agree” 

with the provide statement, they are not blindly 

respond. It is very good that they have some 

doubt about the statement. For trip quality, all the 

questions get mean less than 4, it means after 

highest frequency to “Agree”, most of the 

respondent provided as below “agree”. But every 

highest response gets more or around 50% 

respondent. Beside these, we can say that 

Bangkok is good place for shopping as it has the 

highest mean among all. For perceived 

attractiveness, all the questions get mean less 

than 4 except one, it means after highest 

frequency to “Agree”, most of the respondent 

provided as below “agree”. But for the question 4, 

the mean is more than 4 it means that most of 

them has positive impression on variety of food. 

For perceived risk, all the questions get mean less 

than 4, it means after highest frequency to 

“Agree”, most of the respondent provided as 

below “agree”. But for question 1, the mean is 

more than 4, that means the safety issue is good 

in Bangkok. For city image, all the means are 

over 4, and the highest frequency is “agree”. The 

mean indicates that most of the respondent are 

positive about Bangkok city. For Trip quality, all 

the questions get mean less than 4, it means after 

highest frequency to “Agree”, most of the 

respondent provided as below “agree”. People are 

likely to suggest their friends and relative to visit 

Bangkok. This is a very positive sign cause 

people like real life experience of known person 

rather than unknown person. 

 

 

 
  Table 3: Descriptive 

 

Regression 

Hypothesis 1 

H10: Trip quality, perceived attractiveness, 

perceived risk and city image has no significant 

influence on tourist’s satisfaction. 
H1a: Trip quality, perceived attractiveness, 

perceived risk and city image has significant 

influence on tourist’s satisfaction.  
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From the below table, we can develop an 

equation which relates trip quality, perceived 

attractiveness, perceived risk and city image with 

tourist satisfaction. 

 
 Table 4: Regression H1 

 

The analyzed shows that city image has the 

highest impact on tourist satisfaction at the beta 

at 0.536, which is highest among all. Perceived 

attractiveness has not any impact on tourist 

satisfaction as the significance level is equal to 

0.284 which is greater than 0.05.  
As the regression equation model to predict the 

dependent variable, the researcher recalculated 

the regression again as following: 

 
Table 5: Recalculated regression H1 

 

After re-run the regression excluding the non-
significant variable, the researchers developed an 

equation as following:  
SAT = 0.276 + 0.205TQ + 0.172PA + 0.561CI 

 

Hypothesis 2 

H20: Trip quality, city image and tourist’s 

satisfaction has no significant influence on 

tourist’s revisit behavioral intention 

H2a: Trip quality, city image and tourist’s 

satisfaction has significant influence on tourist’s 

revisit behavioral intention 

Fro the below table, we can develop an equation 

which relates trip quality, city image and tourist 

satisfaction with behavioral revisit intention. 

 
 Table 6: Regression H2 

 

The analyze shows that tourist satisfaction has 

the highest impact on tourist’s behavioral revisit 

intention as the beta is 0.506, which is highest 

among all. Trip quality has not any impact on 

tourist’s behavioral revisit intention because the 

significance level is 0.212 which is more than 

0.05. 
As the regression equation model to predict the 

dependent variable, the researcher recalculates 

the regression again as following: 

 
Table 7: Recalculated regression H2 

 

After re-run the regression excluding the non-
significant variable, the researchers developed an 

equation as following:  
RVI = 0.494 + 0.384CI + 0.531 SAT 

As summary, the researchers find from the both 

regression analysis the researchers can conclude 

as following 

 

City image  Tourist satisfaction

 Behavioral revisit intention 

 

VI. RECOMMENDATION 

Tourism is one of the major contributor to 

Thailand’s GDP. The authority (government and 
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tourism) really need to concentrate on tourism 

development to retain the tourist. Based on study, 

the researchers can recommend as followings: 
From the regression analysis, it is clear that city 

image and tourist satisfaction has the highest 

impact on Behavioral revisit intention of tourist. 
As on that the results, researchers’ 
recommendations are as followings:  
To increase the city image, the authority should 

introduce user friendly transportation system and 

should provide more information regarding 

public transport so that visitors can reduce the 

cost and find out new way to attract new tourist. 
It is really hard for tourist to use local transport 

because of language barrier. To make Bangkok 

more attractive toward tourist, the authority 

should focus on provide more convenient 

transportation for tourist.  
They should focus on the statements those have 

the lowest mean. They need to improve the price 

of accommodation as a large number of back 

packers’ travel Bangkok, these travelers find low 

budgeted place to stay. In this study, researchers 

found that the food cost is comparatively high. As 

local food is very reasonable but tourist all time 

not willing to eat Thai local food. Some time they 

preferred foreign food such as like fast food, of 

international chain. The authority should make 

these types of food more reasonable to attract 

more tourist. Travel information very important 

for tourist. To make the tourist more satisfy, the 

information should be more available.  
Sometimes tourist find problem to gather 

information because the information available at 

Thai language and local people cannot speak 

English well. So, all the information must be 

made available to provide a better trip quality to 

the tourist. 
The weather is unstable in Bangkok, sometime it 

is hot and suddenly it rains. So, they should try 

provide forecast proper weather information so 

that tourist can design their tour plan. 
To ensure safety the authority should focus on 

monitoring and surveillance such as help center, 

camera, so that tourists do not find any difficulty 

to enjoy the night life as Bangkok is famous for 

night life. Tourist must be protected from 

cheating and fraud.  
Another thing is that, the authority should find 

the way to attract middle ae ang old age people. 
Because we find that most visited people are age 

from 21- 35.  This people are with low income 

people, they cannot spend more amount of 

money on tour. Beside this, the middle age and 

old age people willing to spend more money on 

their holiday to enjoy their end period of life. 
 

VII. FUTURE STUDY 

Tourism is a very big scope for research in 

Thailand as we know that tourism is one of the 

major contributor of Thailand’s GDP. This study 

was only based in Bangkok but there are some 

other places which are more attractive for 

tourists. Any other researcher can conduct study 

on different location. In this study, the 

researchers have described only five variables, 

however other can have more than hundred 

variables with different research that can affect 

tourism. So, there is a huge place for future study 

on tourism of Thailand. 
Beside Bangkok, they should focus on another 

place like Phuket, Krabi, Chiangmai. Thailand is 

a tourist heaven, they can easily attract more 

tourist by providing them good quality service. 
For future stud, tourism has a huge opportunity. 
Anyone can conduct a research on tourism and it 

is always open for any one.  
 

VIII. CONCLUSION 

As this study has limitations, there are many 

things are missing and not possible to include. 
The time frame was limited so that all the 

information collection is not possible. 
The regression table shows as following 
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Hypothesis Variable Beta 

co-
efficie

nt 

Significa

nce 

resul

t 

Trip 

quality, 

perceived 

attractiven

ess, 

perceived 

risk and 

city image 

has no 

significant 

influence 

on tourist’s 

satisfaction

. 

Trip 

quality 0.175 0.003 
Reje

ct H0 

Perceived 

attractiven

ess 
0.070 0.284 

Fail 

to 

rejec

t H0 

Perceived 

risk 0.157 0.004 
Reje

ct H0 

City 

image 0.541 0.000 
Reje

ct H0 

Trip 

quality, 

city image 

and 

tourist’s 

satisfaction 

has no 

significant 

influence 

on tourist’s 

revisit 

behavioral 

intention 

Trip 

quality 0.073 0.212 

Fail 

to 

rejec

t H0 

City 

image 0.349 0.000 
Reje

ct H0 

Tourist 

satisfactio

n 
0.506 0.000 

Reje

ct H0 

Table 8: Summary Hypothesis test 
 

The purpose of the research is on the behavioral 

revisit intention of tourist toward Bangkok. Here 

the researcher has five independent variables to 

determine the revisit intention. The variables are 

trip quality, perceived attractiveness, perceived 

risk, city image and tourist satisfaction. The 

researcher collect data from the tourist who has 

already visit Bangkok. Data was mainly collected 

by Facebook and Line. 
 

As overall findings described that tourist are 

more or less happy and they are intent to visit 

Bangkok again. The tourist satisfaction mostly 

depends on trip quality, city image and perceived 

risk. Perceived attractiveness is not influential on 

tourist satisfaction and trip quality is not 

influential on revisit behavioral intention. But 

among them city image and tourist satisfaction 

have the highest impact on behavioral revisit So, 

the authority should study more about what they 

need to improve and how they can attract more.  
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Abstract— This research investigates the 

influences of perceived ease of use, perceived 

trust, perceived risk, habit, social influence 

towards behavioral intention to continue to use 

Mobile banking. A survey was conducted by 

distributing 310 questionnaires from customers 

who are using Kasikorn mobile banking at 

Siamparagon branch . The researchers used Simple 

Linear Regression and Multiple Linear Regression 

for analysis. The researchers found perceived trust 

influenced on perceived ease of use and perceived 

risk. Likewise, perceived ease of use, perceived 

trust, social influence, habit are influenced on 

behavioral intention to continue to use mobile 

banking. 

 

Index Terms—perceived ease of use, perceived 

trust, perceived risk, social influence, habit, 

behavioral intention to use mobile banking. 

 

I. INTRODUCTION 

In recent years, there is significance growth of 

digital banking in Thailand that increase volume of 

mobile banking transactions up to 62 percentage 

during 2010 to 2014  

(www.Oxfordbusinessgroup.com,2015). Therefore, 

Bank of Thailand provided information of accounts 

using mobile banking around 20 million accounts 

and volume of transactions from mobile banking 

around 66 million on December 2016 

(www.bot.or.th, 2017). In addition, mobile 

Banking is one tool that can assist the customers to 

operate their account anytime and anywhere on 

their mobile phone, the customers can apply and 

log into the mobile banking services from each 

bank easily. Therefore, customers can save time 

and save cost for transportation to visit bank for 

transactions. There are many factors that affect on 

behavioral intention to continue to use mobile 

banking.  

 

In this research, the researchers investigate the 

influence of perceive ease of use, perceived trust, 

perceived risk, social influence, habit on 

behavioral intention to continue to use mobile 

banking. Moreover, Davis (1989) finds out 

perceived ease of use defined as the degree to 

which client expect that online transactions via 

Mobile banking would be free of effort. Perceived 

trust defined as behavioral, based on one person’s 

reliance about the attributes of another person 

(Mayer et al. ,1995). Perceived risk defined as 

uncertainty and unfavorable consequences 

associated with consumers’ expectation (Bauer, 

1960). Rashotte (2006) defined social influence as 

change in a personal’s attitudes, thoughts, feelings, 

or behaviors that outcomes will be occurred after 

having interaction with other person or a group. 

Habits can be defined as psychological characters 

to repeat past behavior, people repeatedly response 

in activity will gradually become behavior. (Wood 

and Neal, 2009). Yi et al. (2006) stated behavioral 

intention as an individual’s subjective probability 

of performing a specified behaviour.  

 

There are many banks providing mobile banking in 

Thailand. The researchers selected Kasikorn bank 

for in this paper because this bank has highest 

customers population in mobile banking more than 

5 million accounts; moreover, this bank is highest 

market share in mobile banking industry in 

Thailand. (www.kasikornbank.com, 2016)  

 

From the result of  this paper, perceived ease of 

use, habit and perceived trust are influenced on 

behavioral intention to continue to use 

respectively; therefore, banks should focus on 

these variables to increase behavioral intention in 

the future to retain mobile banking users to use 

mobile banking continuity. 

II. RESEARCH OBJECTIVES 

1. To study the influence of perceived trust on 

perceived ease of use towards the mobile banking 

users. 

2. To test the influence of perceived trust on 

perceived risk towards the mobile banking users. 
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3. To investigate influence of perceived ease of 

use, perceived trust, perceived risk, social 

influence, habit are influenced on behavioral 

intention to continue to use mobile banking. 

III. LITERATURE REVIEW 

THEORY 

Perceived Trust 

Mayer et al. (1995) defined perceived trust as 

behavioral, based on one person’s reliance about 

the attributes of another person. According to 

several researchers such as Komiak and Benbasat 

(2004) have viewed perceived trust from the 

emotional point of view and defined as the range 

which a personal feels secure and assured 

depending on the personal belief of each people. 

 

Perceived ease of use 

     Davis (1989) defined to the degree to which 

client expect that online transactions via Mobile 

banking would be free of effort. Moreover, 

Zeithaml et al. (2002) stated that the degree to 

which an innovation is simple to know or use 

could be considered as perceived ease of use. 

  

 Perceived risk 

According to Alhakami and Slovice (1994) studied 

that perceived risk is basic belief that decreases the 

rate of using technology involving online 

transactions. Likewise, Bauer (1960) has defined 

the perceived risk in terms of the uncertainty and 

unfavorable consequences associated with 

consumers’ expectation.  

 

Social influence 

Rashotte (2006) defined social influence as change 

in a personal’s attitudes, thoughts, feelings, or 

behaviors that outcomes will be occurred after 

having interaction with other person or a group. 

Furthermore, Ajzen (1991) studied society can 

stimulate the rate of technology adoption that can 

affect behavioral intention. 

 

Habit 

According to Venkatest et al. (2012), habit 

elaborated the extent to which clients lead to 

execute the usage of technologies or its products 

behaviors automatically because of learning. 

Habits can be defined as psychological characters 

to repeat past behavior, people repeatedly response 

in activity will gradually become behavior. (Wood 

and Neal, 2009) 

 

Behavioral intention 

Oliver (1997) also defined behavioral intention as 

a confirmed possibility to engage in a certain 

behaviour. Yi et al. (2006) stated it as an 

individual’s subjective probability of performing a 

specified behaviour. Many researchers stated that 

behavioural intention sometimes relates with actual 

behaviour (Ouellette and Wood, 1998; Yi et al., 

2006). Behavioral intention refers to the degree to 

which people have formulated conscious plans to 

perform or not perform some specified future 

behaviors stated by Warshaw and Davis (1985)  

 

RELATED REVIEW LITERATURE 

 

Perceived ease of use and behavioral intention 

Bashir and Madhavaiah (2015) the results found 

that perceived ease of use plays the most 

significant role in behavioral intention. Rash 

(2013) studied about “Determinants of Behavioral 

Intention to Mobile Banking” case from Yamen, 

the result showed perceived ease of use was not 

influenced on behavioral intention to use Internet 

banking.  

 

Perceived trust and perceived risk 

Gefen and Davis (2002) mentioned that perceived 

trust is the most effective factor to reduce 

uncertainty and risk. 

According to Kyung, Bipin and Sung (2009) found 

that perceived trust in the banking sector can effect 

of perceived risk while choosing Mobile Banking 

of the bank. 

 

Social influence and behavioral intention 

Kesharwani and Tripathy (2012) stated the 

importance of social influence on acceptance 

behavior is widely accepted. Moreover, Fishbein 

and Ajzen (1975) supported the study that social 

influence has direct effect on behavioral intention. 

 

Perceived risk and behavioral intention 

According to the Federal Reserve 

(www.federalreserve.gov, 2013), consumer 

adoption of mobile banking and mobile payment 

technologies are obstructed by security concerns 

and the possibility of hackers accessing 

consumers’ phones remotely. Likewise, 

Vatanasombut et. al (2004) studied, perceived risk 

is an important factor for consumer resistance in 

many products, technology adoption, especially 

when it involves financial transaction such as 

online shopping, Internet banking. Furthermore, 

Featherman and Pavlou (2003) stated that Internet 

is a risky environment that consumers performs 

their transactions with products that lacks security 

and privacy protection. 
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Habit and behavioral intention 

Hew et al.(2015) identified habit as the main 

predictors of students’ behavioral intention to use 

mobile applications. According to, Baptista and  

Oliveira (2015) in the previous study found that 

habit strongly impact on behavior intention on 

mobile banking selection.   
 

 

Perceived trust and Perceived ease of use 

Koufaris and Hampton (2002) studied perceived 

ease of use has positive influence on perceived 

trust as it promotes a favourable impression 

towards the initial adoption of the service. 

Likewise, Karem and Nilsson (2005) have found 

perceived trust has a positive influence on both 

perceived ease of use and perceived usefulness. 

 

Perceived trust and behavioral intention 

Gefen, Karahanna and Straub (2003) found 

perceived trust has been a significant factor in 

influencing consumers’ behavior towards a 

specific technology, such as e-commerce. 

According to Bouthahab and Geador (2014), 

studied about “Mobile Phone Banking Applies and 

Customer Intention - A Case Study in Libya, the 

result showed perceived trust was major factor to 

create behavioral intention 

 

 

CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 

 

H1o: There is no statistically significant 

influence of perceived trust on perceived ease of 

use. 

H1a: There is a statistically significant 

influence of perceived trust on perceived ease of 

use. 

H2o There is no statistically significant 

relationship between perceived trust and perceived 

risk. 

H2a: There is statistically significant 

relationship between perceived trust and perceived 

risk. 

H3o: Perceived ease of use, perceived 

trust, perceived risk, social influence and habit are 

not influenced  on behavioral intention to continue 

to use mobile banking. 

H3a: Perceived ease of use, perceived 

trust, perceived risk, social influence and habit are 

influenced on behavioral intention to continue to 

use mobile banking. 

IV. METHODOLOGY 

The researchers applied descriptive research in this 

study. Descriptive research is a research method in 

that the researchers concentrate on features and 

view of the people, community and organization 

(Zikmund, 2010). In this paper Kasikorn mobile 

banking as a case study to find which independent 

variables impact on dependent variable. There are 

four independent variables in this research which 

are perceived ease of use, perceived trust, 

perceived risk, social influence and habit towards 

behavioral intention. The researchers have 

conducted questionnaires in Bangkok, Thailand.  

 

In this research, the researchers used the non-

probability sampling; a sampling method to select 

the sampling units because of having individual 

perception or comfort and accessibility. The 

researchers applied judgment method to select 

appropriate respondents to answer questionnaire 

based on his/her judgment (Zikmund, 2010).  After 

that, researchers used convenience sampling by 

collecting from respondents who are free to do 

questionnaire. The value of coefficient alpha or 

Cronbach’s alpha with the range of greater than 

0.60 is considered acceptable and good (Hair et al., 

2003). The result of all variables are reliable to 

apply and test each hypothesis. 

 

The researcher used five-point likert scale (5 = 

strongly agree; 1= strongly disagree) to evaluate 

each variable and each hypothesis.The researchers 

selected Siamparagon branch because this 

department store has people walk average around 

200,000 per day, we can wait their customers who 

have kasikorn accounts near the branch and collect 

data from them (www.posttoday.com,2014).  
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According to Comfrey and Lee(1992) distribute 

questionnaire about 50sets are very poor, 100 sets 

are poor, 200 sets are fair, 300 sets are good, 500 

sets are very good and 1,000 sets or more are 

excellent. Moreover, Malhotra (2009), mentioned 

that the sample size can be selected according to 

previous studies as reference. From other paper 

“The intention to use mobile banking: Further 

evidence from Saudi Arabia” which is 253 

respondents (Jabri 2015). Likewise Therefore, the 

researchers distributed questionnaire in English 

and Thai totally 310 sets at Siamparagon.   
 

V. DATA COLLECTION 

Zikmund (2003) explains that data is gathered and 

assembled specifically for the raw data at hand. 

According to Cooper and Schindler (2003) further 

explained that the primary sources are original 

works of research or raw data without 

interpretation. 

 

The primary data is collected from Kasikorn 

mobile banking users in Bangkok at Siamparagon. 

Researchers distributed questionnaires 310 sets at 

SiamParagon branch. The target population is all 

kasikorn customers who ever use mobile banking.  

The researchers  collected data from 10 June 2017 

to 10 July 2017.  

 

VI. FINDINGS 
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H3o: 

Perceived 

ease of use, 

perceived 

trust, 

perceived 

risk, social 

influence 

and habit  

influence 

behavioral 

intention to 

continue to 

use mobile 

banking. 

Perceived 

ease of 

use 

.290 .000 Reject 

Ho 

Perceived 

trust 

.163 .005 

 

Reject 

Ho 

Perceived 

risk 

-.053 .341 Failed 

to 

reject 

Ho 

Social 

influence 

.183 .000 Reject 

Ho 

Habit .235 .000 Reject 

Ho 

 

In this research, the researchers found that most 

customers were female who use mobile banking; 

aged between 21 to 30 years old. Most customers 

had bachelor’s degrees, private company 

employees and income between 20,001 to 30,000 

baht per month. 

 

Based on the result of hypothesis one, the 

researchers found out that the beta was .293 of 

perceived trust and perceived ease of use of 

behavioral intention to continue to use mobile 

banking.  

 

Based on the result of hypothesis two, the 

researchers found out that the beta was .429 of 

perceived trust and perceived risk of behavioral 

intention to continue to use mobile banking. 

 

Based on the result of hypothesis three, the 

researchers found out three variables which are 

significant influence on behavioral intention such 

as perceived trust, social influence, and habit. Only 

one variable which is perceived risk was not 

influenced on behavioral continue to use mobile 

banking. Perceived ease of use was the highest 

influence on behavioral intention. 

 

VII. RECOMMENDATIONS 

According to the result of hypothesis one 

perceived trust impacted on perceived ease of use 

and also hypothesis two showed that perceived 

trust effect to perceived risk. Therefore, bank 

should increase perceived trust by training bank 

staff to provide correct information to customers 

enquiry. Likewise, bank should increase the quality 

safety, security system of mobile banking. The 
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bank must guarantee for safety of all transaction by 

getting accreditation from globally recognized 

online security system. Moreover, bank should 

always update new version of mobile banking and 

also monitor system whether it is stable or not. 

 

Based on the result of hypothesis three perceived 

ease of use show most significant influence to 

encourage behavioral intention to continue to use 

mobile banking. Consequently, bank should create 

users can log-in mobile banking by using mobile  

Internet when users have to transfer money or pay 

bills from oversea and also increase new function 

such as users have to fill OTP (one time password) 

whenever users transfer money, pay bills or 

important transactions. Moreover, habit is the 

second significant influence that important 

continue to use mobile banking. Therefore, bank 

may decreases transaction fees to transfer money 

to other banks. Bank can train staff to help 

customers to install mobile banking and explain 

them how to use. In addition, Bank should 

advertise mobile banking on ATM screen which 

will encourage customers to change mobile 

banking by reminding them whenever they reach 

to ATM for transaction. Furthermore, bank should 

create multi-function usage in mobile banking in 

which users can manage a product of bank in 

mobile banking. For example, when debit card or 

credit card loss, users can block card via mobile 

banking and also can change pin code of the cards 

to use with ATM as well. In addition, bank should 

creates mobile banking users can use mobile 

banking to withdraw cash from ATM by using a 

technology such as NFC technology, QR code etc. 

instead of plastic card. 

 

Apart from above recommendation, the 

management of the bank can attract new users 

while maintaining existing customers by making 

co-branding with online shopping channels by 

giving promotion to use mobile banking in online 

shopping. This can be done by providing discount 

items for mobile banking users in online store. 

From this research finding and recommendation 

Kasikorn bank can understand well for behavioral 

intention of customers and can change strategic 

approach towards their mobile banking users. 

 

VIII. FURTHER STUDY 

This study focus on behavioral intention of mobile 

banking users of Kasikorn mobile banking. The 

researchers would like to recommend further study 

to focus other sectors of Kasikorn mobile banking 

as well as other famous banks in Thailand to 

understand more about Banking Industry of 

Thailand. Moreover, the future research should 

apply different research model to find out different 

perception of customers towards mobile banking. 

Otherwise, future study should cover wide range of 

target segment which can cover the overall Thai 

people perception towards mobile banking. This 

way help banking industry in Thailand to 

understand perception of Thai people towards 

mobile banking. 
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Abstract—this research is a study on 

customer satisfaction and loyalty towards furniture 

of product in Bangkok, Thailand. The purpose of 

this research is to examine the effect of loyalty 

program, perceived quality, image, and price. The 

sample was collected from 300 people who used to 

purchase furniture products in Bangkok, Thailand. 

The sampling procedures used are judgment 

sampling and convenience sampling. The data 

collection was conducted at Mega Bangna. 

Descriptive analysis method was used to transform 

raw data into standard deviation, mean, frequency 

or percentage. Besides, Inferential analysis was 

applied to test all hypotheses. 

As a result, the independent variables which are 

perceived quality, image and price which have a 

strong positive influence on customer satisfaction 

and loyalty program, price and customer 

satisfaction which have a strong positive 

influencing or effect on customer loyalty towards  

furniture product in Bangkok, Thailand. 

 

Index Terms—loyalty program, perceived 

quality, image, price, customer satisfaction, 

loyalty.  

 

I. INTRODUCTION 

Due to, growth of the foreign investment 

in the real estate industry of Thailand in 2013, the 

consumers’ demand for furniture and furnishings 

has been increasing and leading to the growth of 

furniture market. Especially, the demand of 

furniture in middle and upper middle class was 

increasing approximately 5-6 percent. According 

to, increase in number of customers which are 

resulted in increase total revenue for firms in a 

highly competitive market. (Marapukwarn and 

Saksanguanmanoon, 2013) 

In addition, home furnishings in Thailand 
remained fragmented in 2016, especially the 

indoor living categories. The estimation of market 

sized for the furniture market is almost 64 billion 

baht from top 4 players which are SB Furniture 

Industry, Index Living Mall, Modern form and 

IKEA (http://www.euromonitor.com). 

As a result, the major entrepreneurs 

attempted to find the opportunity that leads to 

expansion branches and conduct more research 

surveys to understand the customer which is 

enhance the sales to compete with their 

competitors. However, the target sales volume in 

2017 is expected to grow 5-10% over the previous 

year (https://www.gsb.or.th). 

In generating sales, the customer 

satisfaction and customer loyalty are the main 

factor to support marketing strategies and increase 

their market share. Customer satisfaction could 

generate higher brand perception and gratification 

which finally lead to customer’s loyalty (Suh and 

Yi, 2006) and future revenue (Bolton, 1998). 

Moreover, there are also other factors that can 

enhance customer satisfaction and lead to customer 

loyalty such as perceived quality, corporate image, 

price perception and customer loyalty program. 

For instance, customer loyalty program that is a 

promotion to increase loyalty by adding the 

benefits of customer (Yi and Jeon, 2003), 

perceived quality, corporate image and price 

perception. 

Many organizations spend time, resources 

and effort to build their image and create the 

impressive advertising to present their products 

and services, Gronholdt (2000) proposed that the 

corporate image is an important component in 

creating customer satisfaction and loyalty. 

However, in the market competition, not only 

marketing strategies is necessary but also customer 

satisfaction which depends on perceived quality 

and variable. Therefore, the company considered 

long term policy for generating customer 

satisfaction in building the profitability (Serkan et 

al., 2005).  

 Additionally, Lichtenstein et al. (1993) 

revealed that price perception, an important market 

cue, is present in every transaction and affect a 

number of behaviors such as coupon-redemption, 

sale-responsiveness, price recall and generic 

product purchases. In a macroeconomic study, 

which has been found seven industry sectors are 

connected, Voss, Parasuraman, and Grewal (1998) 

found that price perceptions affects to customer 
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satisfaction by computing indirectly as a ratio of 

quality perceptions. 

Repeatedly, the competition of home 

furnishings industry in Thailand leads both Thai 

and foreign investor enter into ever expanding 

furniture market (Marapukwarn and 

Saksanguanmanoon, 2013). When IKEA which the 

world's largest furniture retailer (Loeb, 2008) that 

deployed their first store in Thailand. It brings 

more intensity of competition to the furniture 

market in Thailand. Therefore, the main purpose of 

this study is to find out which factors influence to 

customer satisfaction and customer loyalty of 

IKEA Bangkok, Thailand in order to create 

marketing strategy and penetrate new customers. 

The result of this research will provide some 

information for the management of IKEA to 

support them strengthen on their business practice. 

II. RESEARCH OBJECTIVE  

1. To analyze the influence of customer loyalty 

program, perceive quality, corporate image 

and price perception on customer satisfaction. 

2. To analyze the influence of customer loyalty 

program, customer satisfaction, and price 

perception on customer loyalty. 

III. LITERATURE REVIEW 

Theory 

Customer loyalty program- Sharp (1997) defined 

customer loyalty program as a patterned of 

marketing strategies designed by dealers to 

developed client to continue to purchase or use the 

product or services of participation business with 

each program. Yi and Jeon (2003) conceptualized 

customer loyalty program as a marketing plan that 

trend to expand loyalty by providing stimulation to 

customers through added benefits. Presently, most 

applied client loyalty programs are gift cards with 
purchase minimum, member rebates and also 

including the exclusive member discounts for VIP 

customers, consumer benefit programs and the 

lottery draws. 

 

 

Perceived quality- Lindquist and Sirgy (2003) 

proposed that perceived quality is perceptual 

outcome generated from processing of the product 

attributes that lead the customers to make a 

decision about the qualities of the products. It is 

also known as an inserted benefit (Schroff, 

2003).The perceived quality approach investigates 

product quality from purchasers perspective by 

making quality a subjective assessment relied on 

their perceptions and needs (Northen, 2000). 
 

Corporate image-Klein and Dawar (2004) defined 

corporate image representing of customer’s 

attitude towards company. Corporate image is a 

perception about a brand held in a customer 

memory (Keller, 1993). Barich and Kotler (1991) 

defined that corporate image is the sum of 

personality’s beliefs, point of views and 

impression towards company or brand. 

 

Price perception-Bolton et al (2003) conclude 

price perception as a related criterion of price 

fairness and it refers to the extent to customer 

evaluate price is reasonable, acceptable and just 

right. Kotler (1999) meaning that price perception 

is the value that consumers give to the products 

and services by comparing prices. 
 

Customer satisfaction-Johnson (2001) purposed 

customer satisfaction as a customer’s evaluation of 

his or her experience with reactions to a particular 

products or services. Oliver and Yi (1991) defined 

that customer satisfaction is a customer overall 

evaluation of a product or service provider and 

Fornell (1992) defined customer satisfaction as a 

function of pre-sale expectations and post-purchase 

perceived performance. 

 

Customer loyalty-Oliver (1999) defined that 

customer loyalty is the repeat purchase intention of 

a customer towards a service or product no matter 

the varying of influencing situations or marketing 

activities. Anderson and Sullivan (1993) implied 

the definition of customer loyalty as fulfillment 

and satisfaction recognized by customers depend 

on their whole experience resulting in customer 

forming intentions and making repurchase 

decisions. 

IV. RELATED LITERATURE REVIEW 

Customer loyalty program and Customer loyalty 

Many investigations have discussed 

relation between customer loyalty program and 

customer loyalty. Yi and Jeon (2003) stated that a 

customer loyalty program is a helpful tool of 

marketing strategy to increase customer loyalty by 

providing incentives to consumers through added 

benefits. A potential customer loyalty program to 

increase strengthen the relationship between exist 

customers, expanding customer life cycle, and 

expanding share of customer expenditure. The 

objectives in overall of these customer loyalty 

programs are increase consumer intention to 

repurchase. 

In addition, Ou et al. (2011) studied about 

impact of customer loyalty programs on quality of 

relationship, relationship commitment, and loyalty.  

The purpose of this study was aimed to examine 

whether retailers which is launch annual customer 

loyalty program effectively increase loyalty. This 

research targeted on department store customer in 

Taiwan and studied population comprised of 

shoppers of department store in Taiwan city. 

 

Customer loyalty program and Customer 

satisfaction 
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Shoemaker and Lewis (1999) believed 

that customer loyalty programs increase 

satisfaction of client when there is issue developed 

between the clients and specialist organizations, a 

good customer loyalty program can diminish 

dissatisfaction. This affirms the significance of the 

loyalty program through customer satisfaction. 

Best customer loyalty programs not only change 

the acceptance of client but also reflect to volume 

of sales. They encourage association through 

interaction between business and experience of 

customer. In addition, the clients believed that they 

can get a higher economic value, various rewards, 

and chance to win a prize from the customer 

loyalty programs. Therefore, when a customer 

gives a higher rate to customer loyalty program, 

they also reflect a higher level of satisfaction. 

 

Perceived quality and Customer satisfaction 

Kotler (2000) expresses that customer 

satisfaction is a person of sentiments of pleasure or 

disappointment result from comparing to the 

quality of product performance to customer’s  

expectations. Parasuraman et al (1994) stated that 

the affect of perceived quality on satisfaction of 

customer, their results expressed that customer 

perception of the quality not only a positive effect 

on satisfaction from customer, but also lead to 

repurchase intention behavior. Manoj and Sahadev 

(2011) proposed that there are relationships among 

the three antecedents between customer loyalty 

that indicated the key role of customer satisfaction 

and perceived quality. 

 

Corporate image and Customer satisfaction 

The findings of Johnson et al (2001) and 

Davies et al. (2003) found that the corporate image 

is a direct trail and a significant affects to the 

customer satisfaction. The factors in order to 

construct a long-term and mutual profitability from 

relationship with customers as well as creating 

loyalty as the competitive in the market. In 

addition, Andreassen (1997) believed that 

corporate image capable to create a effect on 

customer satisfaction consideration. If customers 

are pleased with the products or services, their 

point of view toward the corporate will changed 

also. 
 

Price perception and Customer satisfaction 

Satisfaction studies have analyzed the part 

of price as characterized of performance. The 

researchers found that perceptions of customers 

effect to satisfaction of them in an experimental 

aspect including reception of hotel check-in (Voss 

et al., 1998). Additionally, Fornell et al. (1996) 

found that price perceptions effect on customer 

satisfaction in a study of macroeconomic. The 

marketing literature underline perception of price 

as an important factor of customer satisfaction 

because of whenever customers evaluate the value 

product or service, they normally compare the 

price and after the price has been given, the 

customer will satisfy when the performance of 

product or service are high (Anderson and 

Sullivan, 1993) 

 

Price perception and Customer loyalty 

Keaveney (1995) proposed that lots of 

customers had altered among services because of 

inferior price perception. The qualitative of 

recommend from her study will unfavorable to 

price perceptions that might have an effect on 

behavior intention or loyalty to switch. Bolton and 

Lemon (1999) reported that there are effects of 

price perceptions to the loyalty in usage of 

entertainment industry and cellular phone services. 

 

Customer satisfaction and Customer loyalty 

Jones and Sasser (1995) found that if the 

level of satisfaction was high, it will rapid to high 

customer loyalty. In any case, the totally of 

satisfied customer are loyal customers. As the 

researcher note, customer-satisfaction data can be a 

analyzed how well of serving to customer from the 

organization. This data additionally can 

demonstrate an organization what is the factors 

that should expand it to created satisfaction of 

customers step by step until the clients are all 

satisfied. Part of customer satisfaction and 

customer loyalty from finance company  have 

proposed  that satisfaction, service reliability, 

market position, and efficiency contributes to 

customer loyalty and affects to consumer loyalty 

by willingness to pay more or less for services 

(Pont and McQuilken, 2005). 

 

V. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

Figure1: The conceptual framework of a study of 

influence factors between customer loyalty 

programs, perceived quality, corporate image, 

price perception, customer satisfaction and 

customer loyalty toward to IKEA, Thailand.  
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VI. HYPOTHESIS 

H1o: Customer loyalty program, perceive quality, 

corporate image and price perception are not 

influenced on customer satisfaction 

H1a: Customer loyalty program, perceive quality, 

corporate image and price perception are 

influenced on customer satisfaction 

H2o: Customer loyalty program, customer 

satisfaction and price perception are not influenced 

on customer loyalty 

H2a: Customer loyalty program, customer 

satisfaction and price perception are influenced on 

customer loyalty 

VII. METHODOLOGY 

The researchers used the descriptive 

research method for this study. The main 

characteristics of descriptive research methods are 

to explain the basic features of the data of a study 

(William, 2006). For the sampling procedure, the 

researcher selected non-probability sampling by 

using judgment and convenience sampling 

technique. Judgment sampling is the technique that 

relies on the researcher’s judgment when choosing 

members of population to participate in the study. 

This technique was saving time and money (Black, 

2010).  Convenience sampling involves describe 

the samples that are easily to accessible and willing 

to collaborate in a research. Types of convenience 

samples are volunteer samples and hostage 

samples. Furthermore, the technique convenience 

sampling is suitable to the study both qualitative 

and quantitative. It is the most admire in 

quantitative research while judgments sampling is 

ordinarily used only qualitative research (Burns 

and Bush, 2014). 

The main purpose of 2 techniques, the 

researchers applied to collect the primary data 

from participants who are easily accessible to 

gather the questionnaire from the target population. 

The data was collected at Mega Bangna shopping 

mall Bangkok, Thailand from customers who are 

available and willing to answer. The sample size to 

collect the data, the researcher collected data 300 

respondents to answer the questionnaires.  

Based on the sample sizes, the researchers 

applied from the previous research as Yongju and 

Yongsung (2010) ran the study targeting customer 

who purchased furniture from online shopping. 

They accomplished the purposed of research by 

collected questionnaire survey from 271 

respondents in ten days 

In addition, Shiau and Lin (2017) ran the 

study targeting customer who evaluated the outlet 

store. They accomplished the purposed of research 

by collected questionnaire survey from 234 

respondents. Lastly, the researchers designed 

statistical method by use the multiple regressions 

line to test the hypothesis. 

VIII. DATA COLLECTION 

In this research, primary data is a 

collection for specific research problems. There are 

many ways to collect primary data including using 

surveys, questionnaires, interviews and direct 

observations (Hox et al., 2005). However, the 

researchers used questionnaires as the research 

instrument to collect the primary data by 

distributing 300 questionnaires at IKEA Bangkok, 

Thailand between June to July 2017 from both 

male and female customers who has experience to 

purchase product from Mega Bangna Bangkok, 

Thailand. The questionnaire of this study, consist 

of 8 parts, divided into three main types which are 

screening question in part 1, questions which are 

related  to variables in part 2-7 including loyalty 

program, perceived quality, corporate image, price 

perception, customer satisfaction, customer loyalty 

and demographic information in part 7. The 

researchers applied the five-point Likert scale for 

variables (ranging from 1 indicated as “strongly 

disagree” to 5 as “strongly agree”) to measure the 

data for all research variables. 

IX.  FINDINGS 

Descriptive statistic was applied to 

summarize the research population or sample 

information and transform raw data into an easy 

pattern to understand more and for interpretation 

(Zikmund et al., 2013). In this study, descriptive 

analysis in terms of frequency and percentage was 

applied as a statistical method to analyze on 

demographic and personal information. 

 

Table 1: The summary of demographic factors 

Variables 
Frequency 

(f) 

Percentage 

(%) 

Gender 

Male 

Female 

 

126 

174 

 

42.0 

58.0 

Marital status 

Single 

Married 

 

244 

56 

 

81.3 

18.7 

Age level 

21-31 

31-40 

41-50 

51 or more 

 

204 

68 

4 

24 

 

68.0 

22.7 

1.3 

8.0 

Education level 

High school graduate 

Bachelor’s degree 

Master’s degree 

 

4 

212 

84 

 

1.3 

70.7 

28.0 

Occupation 

Student 

Private Sector employee 

Business owner 

Government employees 

Other 

 

36 

212 

16 

28 

8 

 

12.0 

70.7 

5.3 

9.3 

2.7 

Income   
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Variables 
Frequency 

(f) 

Percentage 

(%) 

Less than 10,000 Baht 

10,000 - 20,000 Baht 

20,001 - 30,000 Baht 

30,001 - 40,000 Baht 

40,001 - 50,000 Baht 

50,001 Baht Above 

20 

40 

88 

56 

36 

60 

6.7 

13.3 

29.3 

18.7 

12.0 

20.0 

the most reason to select 

Product quality 

Well-designed 

Product variety 

Reasonable price 

Shop atmosphere 

Promotion 

Location 

Other 

 

32 

116 

88 

48 

8 

4 

4 

4 

 

10.7 

38.7 

29.3 

16.0 

2.7 

1.3 

1.3 

1.3 

 

 The demographic factors consists of 

seven elements which including the gender, marital 

status, age level, education level, occupation, 

income and the most reason to select. Based on the 

result of descriptive analysis, the demographic 

profile of respondent indicated that 42.0% were 

male and 58.0% were female. Additionally, marital 

status most of respondents is single which is equal 

to 81.3% (244). From the age level most of 

respondents is in between 21 to 30 years old, 

which is equal to 68% (204) of total respondents, 

education level most of respondents is Bachelor 

degree which is equal to 70.7% (212), most of 

respondents in occupation is private sector 

employee which is equal to 70.7% (212) and 

income level of respondents is between 20,001 to 

30,000 Baht which is equal to 29.3% (88) of total 

respondents. Lastly, also the most reason to select 

IKEA is well-design which is equal to 38.66% 

(116) of total respondents. 

 

Table 2: Summary the results of hypothesis testing 

of IKEA customer 

 

X.  RECOMMENDATION 

The results of this research demonstrated 

that there are two hypotheses with significant 

relationships towards to customer satisfaction and 

customer loyalty. The discussions along with the 

implications are as followed. 

 

Based on hypothesis I, the researchers 

found that perceived quality, price perception and 

corporate image have a significant influence 

towards customer satisfaction. Among them, 

perceived quality has the highest influence on 

customer satisfaction with beta of 0.217, while 

price perception and corporate image has 0.196 

and 0.194 respectively. Furthermore, the 

respondents’ demographic data also supported this 

results in which respondents described the reason 

of choosing IKEA due to product design, product 

variety, reasonable price and also good product 

quality (see table 1).The researchers would like to 

recommend the management of IKEA to be more 

concerned and focus on the importance of product 

quality. The product should be designed according 

to consumers’ trends and usage occasion.  

The management should present new 

trends in home furniture design with eco friendly 

furniture which made of natural materials and 

sustainable product not only durable but also safety 

for users such as select material as solid wood is 

Hypothesi
s 

Variables 

Beta 

coefficient 

(β) 

Significa
nce 

Result 

H1o: 

Customer 

loyalty 

program, 

perceive 

quality, 

corporate 

image and 

price 

perception 

are not 

influenced 

on 

customer 

satisfactio

n 

Customer 

loyalty 

program 

0.018 0.59 

Fail to 

reject 

Ho 

Perceive 
quality 

0.271 0.000 
Reject 

Ho 

Corporate 
image 

0.194 0.000 
Reject 

Ho 

Price 

perception 
0.196 0.000 

Reject 

Ho 

H2o: 

Customer 

loyalty 

program, 

customer 

satisfactio

n and 

price 

perception 

are not 

influenced 

on 

customer 

loyalty 

Customer 
loyalty 

program 

0.109 0.000 
Reject 

Ho 

Customer 

satisfaction 
0.476 0.000 

Reject 

Ho 

Price 

perception 
0.414 0.000 

Reject 

Ho 
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durable more than plywood or plastic. Generate 

customer experience with eco-friendly furniture to 

leading trend for furniture market. 

In addition, the company should apply 

standard operating procedures and work flows to 

enhance smoother service process in the store. Add 

advisory services for customer’s suggestion how to 

assemble the furniture by themselves and how to 

understand manual assembly. All employees must 

be trained to have knowledge and serviced mind. 

For price perception, the researchers 

would like to recommend that the company should 

do the research to find price rate that acceptable 

and appropriate to quality of product. Control the 

cost of raw material for the furniture by contracted 

with the supplier or manufacturer to be partner and 

request special price of material. Use the backward 

integration strategy to operate in the upstream 

business. In addition to expanding the business, it 

also reduces the risk of monopoly by other 

competitors and the lack of necessary raw 

materials for the manufacturing process of a major 

business. However, cost of material should not be 

too expensive, in order to compete with market 

price. The management should set the promotion in 

every season to attract new customers to start 

purchasing. 

For the corporate image, the researchers 

would like to recommend the management of 

IKEA to select brand ambassador to create 

awareness. Brand ambassador must have good 

image and consistent with the concept of 

IKEA.  Invite your target audiences to be a part of 

charities in local community or special activities to 

create the good brand image. 

Based on hypothesis II, the researchers 

found that customer satisfaction, price perception 

and customer loyalty program showed significant 

influenced towards customer loyalty program. 

Among them, customer satisfaction has the highest 

influence on customer loyalty with beta of 0.476 

while price perception and customer loyalty 

program were 0.414 and 0.109 respectively. 

Since customer satisfaction and price 

perception are discussed is hypothesis I, the 

researchers would like to recommend how to 

support the business in the long run that the 

company should be up to date new innovation to 

produce the product and control the quality of 

material by hire outsource quality control inspector 

for the accurate results. Maintaining service quality 

by assessment quality every quarterly and set the 

reward system to motivate the good performance 

by leading to corporate culture. 

Set the variety of product line strategy to 

offer flexibility of choice for customers who are 

seeking or higher quality or additional features are 

willing to pay the product at a higher price, while 

budget conscious customers or those that just want 

the basics might go for the lower-priced option. 

For customer loyalty program, the 

management should establish effectiveness and 

efficiency by consider customers’ spending habits 

to figure out a loyalty program that appropriate to 

their needs and sharing information about the 

loyalty program to customer. Implement a tier 

system to reward initial loyalty to provide different 

benefits for example accumulated points can 

exchangeable with discount of 5% or 10%. Find 

the balance between achievable and desirable 

rewards that create challenges. In addition, the 

management should organize special campaign as 

member’s lucky draw to be able to design a set of 

furniture in their own style and give them as 

presents.  

 

XI. FURTHER STUDY 

For the next study, the researchers should 

experiment with other segment of furniture store 

such as furniture wholesaler or made to order 

segment in Bangkok, Thailand with these variable 

to compare the result and study conformity or 

differences of each variables. 

In addition, this research focus only 

customer loyalty program, perceived quality, 

corporate image, price perception and customer 

satisfaction. The researchers should change 

variable of conceptual framework to examine the 

difference in result and in order to accurate exact 

result. 
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Abstract—The research topic was about the 

influencing factors on customer satisfaction and 

repurchase intention toward popular cloth brand in 

Bangkok, Thailand.  There were several 

independent variables such as product quality, 

product design, service operation, emotional value, 

social value and customer satisfaction and 

dependent variable as repurchase intention.  The 

researchers used questionnaire as a research 

instrument to collect the data from 300 respondents 

at 3 popular shopping center which are Mega 

Bangna, Siam Paragon and Central World.  The 

respondents would be Thai people who had 

experience in purchasing popular cloth brand in 

Bangkok, Thailand.  The sampling procedures 

applied in this study were purposive sampling 

technique, quota sampling technique and 

convenience sampling technique.  The researchers 
applied the multiple and simple regression analysis 

to analyze the data. The multiple regression analysis 

was used to test the product quality, product design, 

service operation, emotional value and social value 

that influenced to customer satisfaction. The simple 

regression analysis was used to test the customer 

satisfaction that influence on repurchase intention. 
The researchers found that product design, 

emotional value and social value have significant 

influence on customer satisfaction.  Also, customer 

satisfaction has significant influence on repurchase 

intention. 
 

Index terms – product quality, product 

design, service operation, emotional value, social 

value, customer satisfaction and repurchase 

intention 

 

 

I. Introduction 

Nowadays, Thailand becomes major 

shopping destination in the region and almost all 

well known and popular apparel brands including 

international brands are easily available in all 

department store in Thailand. Because of Thailand 

growing economy and strong retail market, every 

brands in rapidly changing fashion trends, try to 

enter Thai market as well as expand their existing 

branches. This leads to more saturated market and 

increate competition. It had more competitive in 

Thailand. They had entered to the market in the 

forms of owned stores, franchises and distribution 

deals. The researchers focused on factors that 

influence on the success of popular cloth brand in 

Bangkok, Thailand. Therefore, it is difficult for a 

cloth brand to maintain their customer base in long 

run. Understanding significant determinants of 

customer satisfaction and repurchase intention will 

contribute the clothing brands in lasting their 

profitability. 
In this study, repurchase intention was a 

dependent variable. Hellier et al. (2002) found that 

repurchase intention was consumers’ judgment to 

buy service again from the same company. They 

took themselves into the same situation. Also, 

repurchase intention was one reason that made 

business successful. Chen et al. (2012) believed that 

more customer satisfaction, the more purchase 

intention in the future which showed positive 

relationship. The result was shown that customers’ 
perception could encourage purchase intention in 

the future directly. Also, Oliver (1999) emphasized 

that satisfaction could conduct repurchase or reuse 

of that products or services. Maxham and 

Netemeyer (2002) indicated that satisfaction was 

able to boost word of mouth and repurchase 

intention. It stated that repeat of purchasing 

occurred when customer pleasure it. Zeithaml et al. 
(1996) defined that high of customer satisfaction 

could make purchasing in the future. 

Rust and Oliver (1994) believed that 

quality was a dimension which affected to  

customers’ satisfaction. It was precession before 

satisfaction happens. So, product quality and 

customer satisfaction had a strong relationship. 
Also, Fruchter et al. (2006) concluded that for 

maximizing the net profits by the way of customer 

satisfaction, varieties of product lines should be 
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designed and offered to customers. It highlighted 

that better to have more than only single product. 
These statements showed that product design and 

customer satisfaction had significant relationship 

between them. Moreover, Berman and Evans (2012) 
defined that retailers looked for attractive 

operations to manage customer decision factors, for 

example, location, pricing, style of selling, facility 

and parking etc. Parrott (2015) found that the 

success retailers required attractive characteristics 

on every step of customers’ buying processes. Staff 

should persuade customers to be a part of store, 

make them stay, pay the money for the products 

and convince them to come back again and again. 
Giese and Cote (2000) defined that customer 

satisfaction performed as emotional response which 

was customer perception. It displayed that 

emotional value has influence to customer 

satisfaction. In addition, Sheth et al. (1991) 
conceptualized that if any value was accepted in 

society, the members of the society would tend to 

believe in that value towards the product and this 

will lead to create purchase intention to that 

product. 

The brand that researchers had selected is 

very well  known  cloth brand in Bangkok, Thailand. 
It is international brand which named Zara. Zara is 

Spanish clothing and accessories retailers that 

available men’s clothing and women's clothing, as 

well as children's clothing. This brand had policy of 

zero advertising strategies that allowed chic young 

women around the world to share a common 

interest in fashionable clothing despite cultural 

differences around the world. Also, they used prime 

location strategy to make the brand outstanding. 
Moreover, this brand was known as trend leader in 

fashion by changing their collections every 15 days 

or two weeks.  The new clothes that came in create 

the strong customer loyalty to the store, leaving 

customers excited and ready to purchase the ready-
to-wear collections in just a short two weeks span 

of time while other brands in the same industry 

took three to six months to change collections. 
According to Edited website (http://edited.com) 
information described that this brand had constant 

levels of new products. On the website, they 

represented a graph to show the high level of 

newness year round. They endlessly delight their 

customers with variety clothing. They tried to 

design and do the new products to make varieties 

as options to customers and response to customers’ 
needs. They used this strategy as strength of the 

brand. 

The outcomes of this study would be 

benefit for clothing brands to understand significant 

of determinants in order to contribute customer 

satisfaction and repurchase intention. 

 

II. Research Objectives 

The research purposed to achieve the objectives as 

following. 
I. To test the influence of product quality 

towards customer satisfaction 

II. To test the influence of product design towards 

customer satisfaction 

III. To test the influence of service operation 

towards customer satisfaction 

IV. To test the influence of emotional value 

towards customer satisfaction 

V. To test the influence of social value towards 

customer satisfaction 

VI. To test the influence of customer satisfaction 

towards repurchase intention 

 

III. Literature Review 

 

THEORY 

Product Quality: Juran (1993) defined product 

quality in terms of consumers’ fitness for purpose. 
He focused on customers’ point of view and 

perception of quality. Also, he measured customers’ 
satisfactions and needs. According to Garvin (1988), 
product quality concept concluded eights attributes 

as following. First was performance of product 

operating characteristic. Second was feature of the 

product. Third was the standard of conformity 

between product design and operating 

characteristic. Fourth was reliability showed that 

product can use properly over exactly period of 

time. Fifth was durability which referred how long 

consumers can use the product before they replace. 
Sixth was serviceability that mean speed, quality 

and cost for fixing. Seventh was Aesthetics that 

were five senses of products’ appeals. Eighth was 

customer perceived quality which meaned 
customer’s perception about product quality of that 

brand. 

Product Design: Kunz (1998) defined product 

design as a style or pattern of product. It was 

combination of features within the garment that 

produced unique appearance. Design of the product 

can enhance the positioning of the product in the 

market by offering different styles and uniqueness 

of apparels as well as setting the consumer target 

segment suit with the product. Smith (1995) stated 

that product design descriptive was something 

intended as image, specific product or brand image. 
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It could influence customers purchase intention of 

product. Product design became as perception and 

cognition about that product.  

Service Operation (Location, Payment, Facility): 
Gadrey (2000) conceptualized service operation as 

how service served and sold to customers. Offerings 

that serve to customer were intangible thing and 

difficult to sign as a property right. According to a 

study of Sampson and Gronroos (2000) defined 

service operation was process which included a 

series of activities to interaction with customers 

until solve the customers’ problems. Fitzsimmons 

(2006) described service operation was service as a 

system and process concepts. It processes on the 

service concerning about service concept that serve 

to customers. 

Emotional Value: Wilkie (1994), explained the 

emotional value as the customer feeling and 

defined emotional value as customers’ emotions 

during search for information, compare options and 

make decision to purchase the product. It means 

customers’ purchasing processes were engaged with 

the emotions. Therefore, studying emotion could 

help marketers understand impacts on future 

purchase intention. Jang and Namkung (2009) 
defined emotional value as biological which 

happen from customer opinion, then customers 

perceived it as an experience. Thomson et al. (2005) 
believed that higher of emotional value, the deeper 

the relationship of the brand and customer 

Moreover, it conducted customers’ comfort feeling, 

happiness and security. 

Social Value: Langner et al. (2013) concluded his 

research on social identity that buying behavior and 

role of social value had influenced. It had strong 

social group relationship between personal’ s 

attitude and buying behavior. Bertrandias and 

Gambier (2014) defined that related and members in 

consumer’s social network were important, they 

think as the same value and judge their choice 

similarly. Also, Tajfel (1972) believed that social 

value was a strong reason to explain social 

identification and personalization people in social 

environment. According to Yau (1994), defined that 

consumers had product options and preference in 

each product and brand. In general, social was 

affected complexly. Consumer value had influence 

to social and environment. It made customer needs 

that could response by purchasing. 

Customer Satisfaction: Anderson and Sullivan 

(1993) described customer satisfaction was a 

customer’s overall judgment regarding the extent to 

which product or service performance matches 

expectations. Kottler (2001) defined that customer 

satisfaction was good affect from consumers 

toward using products, and had impression because 

actual product performance was better than 

customer expectation. Hamilton et al. (2016) defined 

customer satisfaction was perspective that compare 

expected performance and perceive performance 

based on service experience. 

Repurchase Intention: Hellier et al. (2002) implied 

that repurchase intention was consumers’ judgment 

to buy service again from the same company. They 

took themselves into the same situation. Bayraktar 

et al. (2012) defined repurchase intention as an 

individual judgment about purchasing services or 

products one more time. The judgment in the future 

still involve with same company that ever used it 

before. According to Rajaobelina and Bergeron 

(2009), the researchers explained that repurchase 

intention was the levels of perception that convince 

the customer to repurchase the same product or 

service again. Also, repurchase the product with the 

same company. 

IV. Related Literature Review 

Related review literature between Product 

Quality and Customer Satisfaction 

Rust and Oliver ( 1994)  believed that 

quality was the one of dimension which affected to 

satisfaction.  It was precession before satisfaction 

happens.  There were many researchers whose 

findings to support this sentence “ customer 

satisfaction was a sequential of product or service 

quality”  people are Anderson and Sullivan ( 1993) ; 
Anderson et al.  ( 1994) .  Oliver ( 1993)  defined that 

customer satisfaction followed by quality of 

product that customers perceive and feel.  It could 

be measure by experience even the time had passed. 
 

Related review literature between Product 

Design and Customer Satisfaction 

Ho and Tang ( 1998)  and Fruchter et al 

(2006) concluded that for maximizing the net profits 

by the way of customer satisfaction, varieties of 

product lines should be designed and offered to 

customers. It always better to have more than single 

product.  Krishnan and Ulrich ( 2001)  defined that 

choice of product varieties helped to increase 

customer satisfaction by offering more products. 
This lead to the capability to increase and maintain 
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the market share.  Designing was the one important 

factor that can achieve business success and impact 

on product costing.   The design process was the 

feature of product that offers and makes customers 

satisfy by matching with their requirements.  Also, 

company should has variety of products to offer 

and its were important components in product 

design concept. 
 

Related review literature between Service 

Operation and Customer Satisfaction 

Berman and Evans (2012) defined that 

retailers looked for attractive operations to manage 

customer decision factors, for example, location, 

pricing, style of selling, facility and parking etc. 
According to study of Bloemer and Schroder (2002) 
reported that brand, atmosphere and location were 

attributes which had influenced to customer 

satisfaction in convenience store. The convenience 

store applied conditions to observation to 

overwhelm customers’ decisions such as parking, 

flexible open hours and convenient payment 

method. Garbarino and Johnson (1999) believed that 

attractive shop affected to customers’ experience. 
Keiningham et al. (2014) mentioned that customer 

satisfaction was the significant for success retailers. 
Poor service management could make customers 

dissatisfaction and then maybe failure in financial 

can be happened. 

Related review literature between Emotional 

Value and Customer Satisfaction 

Wang and Zee ( 2013)  defined that 

nowadays, they examined about customers 

emotional value in service industry and they found 

that there was opportunity to add customer value, 

increase customer’ s satisfaction and make 

customers relationship.  Especially, they had tested 

about what service response that company could 

serve and affect in positive whether service 

response could be improved customer satisfaction 

and business performance.  According to Giese and 

Cote ( 2000) , customer satisfaction performs as 

emotional response which lead to customer 

perception. 
 

Related review literature between Social Value 

and Customer Satisfaction 

Lafferty and Goldsmith ( 2005)  described 

that there were a literature review in many studies 

that indicated social programs have positive affect 

on customers’ attitudes towards the brand. Ferguson 

et al.  ( 2010)  defined that social value and social 

image are strongly related with image, brand and 

customer perception.  Moliner et al.  ( 2007) 
mentioned that social approval could convince the 

customers to purchase the product that they give 

positive value followed by the social environment. 
Sheth et al.  ( 1991)  explained that social dimension 

which customer had feeling slightly complicated, It 

was shown as social accept also.  If social was 

accepted, people will believe and then purchase 

that product in every circumstance.  It was believe 

and opinion in that environment.  
 

Related review literature between Customer 

Satisfaction and Repurchase Intention 

Liao et al. (2017) concluded that customer 

satisfaction had a significant influence on 

repurchase intention of several services. Larivière et 

al. (2016) believed that company profit can 

increased by customer satisfaction. It be developed 

customer retention and customers’ repurchase 

intention. Bitner et al. (1990); Jones and Suh (2000); 
Cronin and Taylor (1992) found positive linking 

between customer satisfaction and repurchase 

intention. 
 

 

V. Conceptual Framework 

 

 

 
 

 

 

VI. Hypotheses 

 

H1o: Product Quality, Product Design, Service                         

Operation ( Location, Payment, Facility) , 

Emotional  Value and Social Value are not 

influenced on Customer Satisfaction 
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H1a: Product Quality, Product Design, Service 

Operation ( Location, Payment, Facility) , 

Emotional Value and Social Value are 

influenced on Customer Satisfaction 

H2o: Customer Satisfaction is not influenced on 

Repurchase Intention 

H2a: Customer Satisfaction is influenced on 

Repurchase Intention 

 
 

VII.  METHODOLOGY 

The researchers selected the descriptive 

research method in order to achieve objectives of 

this study. Glass and Hopkins (1984), the 

researchers explained that the descriptive research 

method that can be both quantitative and qualitative 

study which applied included collecting of 

quantitative information that could transform into 

numerical table form by gathering data and then 

described events and then order, enlist, portray and 

describe the data collection. In this study, the 

researchers studied variables that influenced to 

repurchase intention towards Zara brand in 

Bangkok, Thailand. There were two types of 

sampling methods, probability sampling and 

nonprobability sampling. Ketkesone (2009), defined 

that sampling involved the selection of sample unit 

from defined study population. The researchers 

have selected nonprobability sampling technique to 

obtain sampling unit. Nonprobability sampling did 

not attempt to select a random sample from the 

population of interest.  
 

In this study, there were three sampling 

procedures which were purposive sampling 

technique, quota sampling technique and 

convenience sampling technique.  The researchers 

used Purposive sampling technique. Crossman 

(2017), defined the purposive sampling as a non-
probability sample which was chosen based on 

population characteristic and objective of the study. 
Also, Quota sampling technique was used in this 

research. Michael (2011), the researcher defined 

meaning of quota sampling as setting target number 

to complete specific group of interview from the 

population. Moreover, Convenience sampling 

technique was used as a technique to collect the 

data for this study. Boateng and Okoe (2015), the 

researchers conceptualized the convenience 

sampling as a speed technique to collect the data by 

selecting the respondents who were available and 

willing to be a part of the study. The questionnaires 

were conducted to fill and return immediately. The 

data had collected by distribution questionnaires at 

Mega Bangna, Siam Paragon and Central World. 
The target population of this study was Thai people 

who had experience in purchasing apparel of Zara 

brand. The questionnaire was applied as a research 

instrument and 300 respondents were collected as a 

sample size which was supported by many previous 

researches as Joung (2014) studied about fast-
fashion consumers’ post-purchase behaviors and 

examined the relationship among fast-fashion 

purchase, disposing, participation in recycling, 

hoarding and environmental attitudes. The 

researcher distributed 335 questionnaires to college 

students and only 274 students could use for the 

study. 
 

VIII. Data Collection 

The primary data of the study were 

collected by questionnaires distribution to 300 

respondents who were Thai people and had 

experience in purchasing apparel of Zara brand. 
They should complete and answer all questions in 

the questionnaire. The data had collected at Mega 

Bangna, Siam Paragon and Central World. The data 

were collected during May to July, 2017. The 

researchers distributed questionnaire in the 

weekend and around 50 respondents were collected 

per day. The questionnaire of this study was 

designed in English and Thai version to make 

understand clearly. There were nine parts. The 

questionnaire was divided into three main types 

which are screening question in part 1, 

questionnaire which were related to variables from 

part 2 to part 8 and demographic information in 

part 9. According to part 2 to part 8, Likert’s scale 

was applied  in this study. The researcher applied a 

five-point Likert-type scale that ranked as 1 = 
strongly disagree, 2 = disagree, 3 = neither agree nor 

disagree, 4 = agree, and 5 = strongly agree. 
 

 

IX. Finding 

Descriptive statistic was essential for the 

research to understand the nature and function in 

that research. It referred to type of research 

question, design and data analysis that would apply 

in the study McLellan (1994). Descriptive statistic 

was used to summarize the research population in 

this study. In a statistical method there were 

analysis in term of frequency and percentage on 

demographic information. The summary of each 

variable was shown in Table 1.  
 

 

 

 

 

 

Table 1: The summary of demographic factors 
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Variable Frequency 

(f) 
Percentage 

(%) 

Gender 

-Male 

-Female 

 

 

98 

202 

 

32.7 

67.3 

Marital Status 

-Single 

-Married 

-Divorced/Widowed 

 

 

250 

47 

3 

 

83.3 

15.7 

1 

Age 

-20 or less 

-21-30 

-31-40 

-41-50 

-51 or more 

 

 

6 

229 

43 

18 

4 

 

2 

76.3 

14.3 

6 

1.3 

Education Level 

-High school graduate, 

diploma or the 

equivalent 

-Bachelor’s degree 

-Master’s degree 

 

 

12 

 

 

165 

123 

 

4 

 

 

55 

41 

Occupation 

-Student 

-Private Sector 

Employee 

-Business Owner 

-Government 

employee 

-Housewife or 

househusband 

-Other 

 

 

30 

144 

 

90 

24 

 

6 

 

6 

 

10 

48 

 

30 

8 

 

2 

 

2 

Income 

-Less than 10,000 Baht 

-10,000 - 20,000 Baht 

-20,001 - 30,000 Baht 

-30,001 - 40,000 Baht 

-40,001 - 50,000 Baht 

-50,001 Baht Above 

 

 

6 

48 

78 

45 

30 

93 

 

2 

16 

26 

15 

10 

31 

The most reason to 

purchase  

-Product Quality 

-Product Design 

-Service Operation 

-Emotional Value 

-Social Value 

-Customer Satisfaction 

-Others 

 

 

71 

146 

3 

10 

11 

56 

3 

 

 

23.7 

48.7 

1 

3.3 

3.7 

18.7 

1 

Based on the result of descriptive analysis, 

the demographic information of respondents shown 

that 32.7%  were male and 67.3%  were female.  Most 

respondents had single status with 83.3 percentage. 
Also, 76.3%  of respondents were aged between 21-
30, followed by 31-40 with 14. 3 percent.  The 

highest of percent of education level was 

Bachelor’ s degree with 55% .  For occupation, the 

highest percent was private sector employee with 

48% , followed by business owner with 30 percent. 
Moreover, the highest percent of income per month 

was 50,001 Baht and above with 31 percent, 

followed by range between 20,001-30,000 Baht. 
From the total respondents, the majority of reason 

to purchase Zara brand was product design which 

was at 48. 7%  followed by product quality which 

was at 23.7% 

 

The inferential analysis was applied with 

complex mathematic calculation to show the trends 

of population in the study.  Also, this analysis could 

test the relationship between variables and predicts 

relationship rate to make clear (Crossman, 2007).  
In this study, the researchers applied the 

multiple and simple regression analysis to analyze 

the data.  The multiple regression analysis was used 

to test the research hypotheses H1 and simple 

regression analysis was used to test the research 

hypotheses H2.  The summary of hypotheses testing 

was shown in table 2 as following.  
 

Table 2: Summary the results of hypothesis testing 

 

Hypotheses Independe

nt 

Variables 

Uns

tan

dar

dize

d 

coef

fici

ent 

(β) 

Lev

el 

of 

sign

ific

ant 

Results 

H1o: Product 

Quality, 

Product 

Design, 

Service 

Operation 

(Location, 

Payment, 

Facility), 
Emotional 

Value and 

Social 

Value are 

not 

Product 

Quality 
.057 .272 Failed to 

Reject 

H1o 

Product 

Design 
.202 .002 Reject 

H1o 

Service 

Operation 

( Location, 

Payment, 

Facility) 

.032 .577 Failed to 

Reject 

H1o 

Emotional 

Value 
.357 .000 Reject 

H1o 

Social 

Value 
.230 .000 Reject 

H1o 
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Hypotheses Independe

nt 

Variables 

Uns

tan

dar

dize

d 

coef

fici

ent 

(β) 

Lev

el 

of 

sign

ific

ant 

Results 

influenced 

on 

Customer 

Satisfaction 

 

 

 

 

 

H2o: 

Customer 

Satisfaction 

is not 

influenced 

on 

Repurchase 

Intention 

Customer 

Satisfactio

n 

.892 .000 Reject 

H2o 

 

 

Refer to Table 2, multiple linear regression 

was used in finding the result in this study.  There 

were five independent variables testing to know the 

level of significant which less than 0. 05 ( 0.000 < 

0. 05) .  The results shown that product design, 

emotional value and social value were significant 

and related to customer satisfaction.  It means null 

hypothesis was rejected.  According to the 

unstandardized coefficient beta value, the 

researchers found that emotional value was the 

most positive influence towards customer 

satisfaction with the highest beta value ( β)  was 

0.357.  Also, social value had the beta value (β)  of 

0. 230, followed by product design which had the 

beta value (β)  of 0. 202.  All independent variables 

had positive influence on customer satisfaction 

which was dependent variable in this study. 
Moreover, the lowest beta was service operation 

(Location, Payment, Facility)  with beta value (β)  of 

0.032. The service operation was positive influence 

on customer satisfaction. 
According to Simple Linear Regression 

result of hypotheses 2, the researchers found that 

the level of significant was 0.000 which less than 

0.05 (0.000 < 0.05). The customer satisfaction which 

was independent variable had related and moved to 

the same direction to repurchase intention. It means 

that null hypotheses were rejected.  Also, the beta 

coefficient value (β)  of unstandardized was 0. 892 

which was a very strong positive relationship and a 

statistical influenced between customer satisfaction 

and repurchase intention. 
 

 

VII.  Recommendation 

The research concentrated on the five 

determinants of customer satisfaction which 

included product quality, product design, service 

operation, emotional value and social value. 
According to the results of analysis hypotheses 

testing showed the most influence on customer 

satisfaction was product design. Next was 

emotional value, social value and product quality 

respectively. The product design was key element 

that people concern so Zara should focus on 

producing different products based on significant of 

national culture of different countries. This will 

benefits Zara to have collaboration with local 

designers as well as to catch customers’ attention 

from each and every country. Because styling 

people in each country must different, Zara store in 

every country had the same collections and most of 

products were the same. This recommendation 

could help product design fit with styling people in 

that country and weather of the country as well. 
Moreover, Zara should provide the 

specific design customized from different nations 

which can attract not only local customers but also 

foreign customers to try different design from their 

own country. For example, Zara should put Thai 

designed clothes in Zara stores among Thailand. 
Thus, not only Thai people but also tourist may be 

interested to buy Zara’s Thai style wear which is 

not available in their country. 
  
Also, Zara should develop with fashion 

design school in which to train people who love 

designing clothes to become a good fashion 

designer. The school could produce the qualified 

and creative designers who were trained, and 

developed their skills as a professional as well as 

new perspectives and ideas. Design students were 

able to learn to explore various methods to build a 

high quality product that was aesthetic, useful and 

also answers the customers’ needs. This way could 

develop human resources in Thailand and increase 

number of good designer.  
 

In term of emotional value, the researchers 

would like to recommend to create a rewarding and 

emotionally fulfilling experience to customers. For 

example, every purchase 5,000 Bath per bill will be 

offered with lucky draw. The rewards could be 

coupons with discount from 10% up to 70% 

randomly for next purchase. Firstly, customers 

would feel exciting, increase level of customer 

satisfaction and daily sale volume. Secondly, the 

customers would come back to repurchase the 

product again because of discount coupon. It could 
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be increase intention to revisit. In additional, these 

coupons should be specified with expired date to 

motivate them to come back the stores.  
Also, Zara should guarantee the quality of 

their product which can easily defeat to their 

competitors’ clothes in term of quality, material and 

durability. Although, Zara has strategy for non-
advertising approach, these are some other ways to 

promote their competitive advantages such as 

product testing and refund for defect program This 

can enhance customers’ reliability towards Zara’s 

products. 
Moreover, uniqueness of product is 

necessary to make product different. The brand has 

to differentiate the product and tries to make 

customers feel unique and emphasize on 

exclusiveness. It could encourage them to purchase 

the product again and again. Because when they use 

it, they would feel good and outstanding from 

others. 
From hypothesis one, emotional value 

showed highest influence on customer satisfaction. 
Therefore, Zara should focus to provide emotional 

value towards customers which can strengthen 

more between the customers and brand. In order to 

improve emotional value, Zara should provide the 

pleasant shopping experience to their customers. By 

this can be done by providing spacious shopping 

area, enthusiastic sales persons to provide reliable 

shopping guide to customers. Moreover, color, 

scent and product allocations are very critical to 

become attractive to customers. Therefore, Zara 

should select the specific to store design, 

background color and scent to communicate with 

their customer by building strong emotional value 

for customers. It’s not only improve for emotional 

value, service operation is improved also. 
 

According to the results of hypotheses 

testing, social value influenced on customer 

satisfaction. The researchers would like to 

recommend cloth brand to create more favorable 

social image by sending sample of products to 

celebrity, famous people, superstar and social 

influences. After these people wear or use the 

products, consumers can easily recognize the 

products and develop purchase intention to follow 

the trend. By this mean, social recognition can be 

created among target group. 
 

 

VIII. Further Study 

The variables which had influenced on 

customer satisfaction and repurchase intention 

would be represented clearly. So, the further study 

could focus more for the highest influencing 

variable to give deeper and broader. Also, the 

further study should research about other possible 

understanding towards customer satisfaction and 

customer loyalty. There are several variables such 

as brand awareness, price, promotion, brand image, 

brand consciousness and trust which may influence 

on customer loyalty. 
Moreover, the conceptual framework of 

the study could be applied to other cloth brands in 

Thailand in order to find out strengths and 

weakness. It was the key success of business. The 

future study could be expand to cover the clothing 
industry or add more product lines in the industry. 

In addition, this research focused on 

central area like Bangkok, Thailand. So, the further 

study could determine for different geographic 

areas or big city in Thailand for example, Chiang 

Mai, Phuket, Hatyai, Ubon Ratchathani and Khon 

Kaen etc. The outcomes would not be the same 

because of different sample size and population. 
The further study should extend towards 

about customer satisfaction by comparing between 

competitors in the same industry such as Gap, 

Uniqlo, Mango, Stradivarius, H&M, Forever XXI, 

Topshop, Pull and Bear and Superdry etc. These 

brands were popular in Thailand. Therefore, the 

outcome could help and improve the business 

performance of each brand. 
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Abstract— In this study, the researchers applied 

the simple regression and multiple regression 

methods to find out the relationship among the 

variables which are satisfaction, trust, perceived 

usefulness, perceived ease of use and online 

repurchase intention. The first four variables are 

the independent variables whereas online 

repurchase intention is the dependent variable. The 

sample sizes of 300 questionnaires from people 

who have experience at least one purchase on the 

website have been distributed by using the 5-point 

Liker scale method. To analyze the data, the 

researchers applied the statistical software 

program. The researchers found that trust has an 

effect on satisfaction. Trust and perceived ease of 

use also impact on perceived usefulness. And 

satisfaction, perceived usefulness, and perceived 

ease of use are influential factors on repurchase 

intention, contrast to trust. 

 

Index terms – Satisfaction, Trust, Perceived 

usefulness, Perceived ease of use, Online 

repurchase Intention, Bangkok, Thailand 

 

I. INTRODUCTION 

The online shopping (e-commerce) market is 

increasing quickly and providing a method for 

striving to continue alive in the tumultuous 

markets during the unstable economy (Childers et 

al., 2001; Gefen at al., 2003). Also, a lot of 

obstacles in communication with customers are 

solved by the internet (Yu, 2006) which help to 

facilitate businesses to contact straightly with 

customers. According to Grunert and Ramus’s 

study (2005), the growth of internet has made 

chances for the company to give consumers with a 

more comfortable, rapider and more inexpensive 

procedures to create the buying behavior. Besides, 

the e-commerce channel can make profit rapidly 

after the association between the buyer and seller 

has been improved which leads to repurchase 

online from customers who incline to pay more 

than the first time. The company should 

comprehend how to develop online customers 

repurchase intention that have an effect to achieve 

better online methods and long-term efficiency to 

online shoppers which support to provide long-run 

achievement in the online market (Bao et al., 

2016). The attraction of the existing customers to 

purchase again is very crtical at the present (Chiu 

et al., 2009). 

Lee et al. (2009) indicated that customer 

satisfaction is one of critical significant 

determinants to impact on repurchase intention, 

customers’ online buying behavior and customers’ 

trust. And customer satisfaction from online 

shopping experience develops from previous 

purchase which customers made in the former 

times. This effects the customers’ future buying 

behavior in various levels of experience. Thus, 

referring to Khalifa and Liu (2007), the impact of 

satisfaction on purchase intention again is 

measured by individual experience. 

In addition, Anderson and Weitz (1989) studied 

that trust is an important key to create the loyalty 

of customers and accomplishment of exchange on 

online, and keeping relationships between buyers 

and sellers. Trust also can decrease the insecure 

perception, and building optimistic view 

(McKnight et al., 2002; Pavlou and Fygenson, 

2006). Moreover, Bradach et al. (1989) have an 

aspect that trust as a control instrument that 

simplifies exchange connection characterized by 

hesitation, weakness, and dependence which are 

manifested in the online shopping surrounding, 

where customers can’t directly contact to the buyer 

and physically examine the product. Because of 

information’s limitation and resources’ 

availability, the customers try to figure out the 

insecurity and complexity of online exchange 

business by using mental trust (Grabner-Kraeuter, 

2002). 

Furthermore, Ahn et al. (2007) and Lee (2005) 

implied that the perceived usefulness on rebuying 

purpose relates to customer thoughts and the aim 

of behavior through online shopping. And the 

perceived usefulness has more impact on revisit 

and repurchase intention more than merriment 

towards the web-based shop. In addition, the 

widespread use of technology acceptance model 

(TAM) based on two most significant factors 

which are perceived usefulness and perceived ease 

of use that customers consider to accept using a 

special system would be free attempt to measure 
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the comprehension of influences on customer’s e-

commerce repurchase objective, to consider as the 

equipment in accomplishing valued consequence 

so that reflects the usefulness or external 

perspective of online usage (Davis, 1989). 

The researchers decide to study online 

repurchase of Weloveshopping.com which is 

operated by Thai business. In 2016, one of Ascend 

Commerce Company Limited’s manager, said that 

the website Weloveshoping.com operates more 

than 8 years, there are very different products’ 

categories such as Gadget & Electronic, Beauty, 

Fashion, Mom & Kids and Life Style. This website 

can attract about 400,000 shoppers per day, and 

growing 200% more than last year. Moreover, this 

website achieved second highest market share in 

Thailand on August, 2015 according to Top 10 E-

commerce Sites in Thailand 

(www.iverymuch.com, 2015).    

Therefore, this objective aims to study what are 

determinants of repurchase intention towards the e-

commerce’s customers. The result of this study 

will show the information of customer’s behavior 

for the online website’s owners to improve their 

marketing strategies. The study of online 

repurchase intention towards weloveshopping.com 

will help the website’s owners know how to 

maintain or improve the level of their customers’ 

repurchase. In addition, the marketing department 

of Weloveshopping.com may utilize the data to 

create promotions which reach to customer 

satisfaction. Also, the marketing manager may 

cooperate with IT manager to improve usefulness, 

ease of use, and trust of the website. The 

researchers believe the result can create a positive 

effect with repurchase intention at the end. 

Moreover, the researchers believe that this study 

not only benefits to exist shopping website in the 

market but also gives advantages to others who 

plan to open online shopping website. Finally, the 

data in this study might help online shopping 

website understand and realize the significant of 

repurchase intention to generate more income in 

long-term. 

II. RESEARCH OBJECTIVES: 

1. To analyze the influence of trust on 

satisfaction 

2. To analyze the influence of trust and 

perceived ease of use on perceived usefulness 

3. To analyze the influence of satisfaction, 

trust, perceived usefulness, and perceived ease of 

use on repurchase intention 

 

III. LITERATURE REVIEW: 

 

Theory: 

Satisfaction: According to Kotler (2000), 

satisfaction is one’s emotional state of liking or 

disliking towards the provided service or product 

in relation to his or her expectations. Giese and 

Cote (2000) refers that the customer satisfaction is 

the perceived step of pleasured feeling based on 

customers’ previous online shopping experience. 

Also, the individual enjoyment is measured by the 

past experience (Chen and Li, 2007).  

 

Trust: According to Chai Lee at el. (2011), the 

trust plays a basic role in maintaining long-lasting 

relationships, and by implying that the customers’ 

positive intentions towards company may not be 

suspicious. Although the promises do not made on 

paper, trust can build the reliability of 

communication between seller and buyer 

(Eisingerich and Bell, 2007). Then, Ajzen (1991) 

refers that the trust developes welcome feeling 

towards the online vendor which are likely to 

enhance a consumer’s intention to purchase 

products or services from the vendor. 

 

Perceived usefulness: Scope of perceived 

usefulness was defined by Chiu et al. (2009) as the 

customers believes that online shopping will 

increase their transaction performance. The 

individuals develop behavioral intentions via 

online shopping based mainly on a cognitive 

assessment of how it will encourage their shopping 

performance better (Davis et al., 1989). Moreover, 

Bhattacherjee (2001) refers that the customers are 

more likely to aim to continue utilization when that 

utilization is perceived to be beneficial. 

 

Perceived ease of use: Ease of use especially in 

searching information is very important to 

achievement for online website although ease of 

use is an often neglect or a poorly organized view 

of website design (Huntington et al., 2003). 

According to Davis et al. (1989), the definition of 

perceived ease of use is that a customer perception 

of convenience to use online shopping website. 

Then, “Easy to find information” is a very 

significant factor (Childs, 2005). And the online 

shopping will be effortless that maybe it is an 

improving equipment to support the enlarging 

performance. In addition, Venkatesh and Davis 

(2000) describe that the enlargement of growth 

ease of use can increase performance and can be 

resulted to perceived usefulness and behavioral 

intention. 

  

 

Repurchase intention: This shows the 

significance of customer faithfulness, and the 

customers rely on the online shopping website, and 

their intention to purchase again in future from the 
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same website. Also, the online customers’ behavior 

leads to spend more and frequently buy more, 

more motivation to search for information, more 

resistant to competitors’ promotions, and more 

likely to spread positive word of mouth (Jiang et 

al., 2005). It refers to the topic of probability that 

an individual will continue to purchase products 

from the online vendor or store in the future (Chiu 

et al., 2009).                                   

 

IV. RELATED REVIEW LITERATURE: 

                                        

The Relationship between Trust and repurchase 

intention: Chiu et al. (2009) studied about 

customers repurchase intentions via online 

shopping to find what the most influential factors 

toward repurchase intentions in online shopping, 

they found that the salience of trust was strongest 

factor toward repurchase intention. This finding 

supported the contention that trust was a key 

enabling factor in customer relationship building. 

Trust was also important for all customers either 

high or low experience (Gefen et al., 2008). 

Although the obtaining shopping value was an 

important purchase goal and being pivotal to 

experience repeat customers repurchase intentions. 

Trust still played an extremely influential role in 

repurchase intention in the uncertain online 

shopping environment.  

 

The Relationship between Satisfaction and 

repurchase intention: Oliver (1980) theorized 

that satisfaction was positive feelings of future 

intention, both directly and indirectly. In the final 

step of satisfaction formation processes, 

satisfaction determined intention to support or not 

to support the store in the future (Tsai and Huang, 

2007). Besides, the increasing customer 

satisfaction helped the firms to achieve in higher 

retention rate and increased profits (Zeithaml, 

2000). Hsu et al. (2006) posited that satisfaction 

had a positive influence on customers’ intention to 

repeat their online purchases. Additionally, the 

good experience affected the users’ positive 

attitude and consequently their satisfaction. The 

experienced customers, in contrast to 

inexperienced ones, enjoyed online shopping more 

and had a favorable attitude towards it (Yang, 

2012). Moreover, Dholakia and Zhao (2010) 

suggested that the high-experienced customers 

were more difficult to be satisfied than the low-

experienced ones. The findings suggested that low-

experienced customers were easier to give more 

important on the impact of increasing satisfaction 

on their future repurchase behavior (Seiders et al. 

2005). Satisfaction still remained significant for 

both groups of customers. Besides, Khalifa and Liu 

(2007) indicated that online shopping experience 

strengthened the effect of satisfaction leading to 

intention to repurchase. 

 

The Relationship between Perceived usefulness 

and repurchase intention: According to the 

pervious study, Chiu et al. (2009) found that 

perceived usefulness had a significant effect on 

customer repurchase intention in order to make 

customers to accomplish buying in an efficient 

manner more likely to exhibit stronger repurchase 

intention. The technology was similar to the 

achievement of the system which helped to lead 

the online purchase again (Koufaris, 2002; Wen, 

2011).  

 

The Relationship between Perceived ease of use 

and repurchase intention: Davis et al. (1989) 

studied that the development in ease of use was an 

equipment in continuing to increase buyer 

performance of internet repurchase. Venkatesh and 

Davis (2000) provided in detail that the ease of use 

increased the potential which had a straightly 

effect on repurchase intention. Based on 

Bhattacherjee (2001), the perceived ease of use 

was a composition of post-selection expectation to 

have a positive impact on customers to come back 

purchase again.  

 

The Relationship between Trust and 

Satisfaction: According to Chiou (2004), the 

customers who developed trust, presented higher 

level of satisfaction with the online shopping 

process, so the trust may acted as a predictor of 

satisfaction (Chiu et al., 2009). Trust and 

satisfaction needed to be maintained in online 

shopping, regardless of customer experience, 

because they were important factors of customer 

retention in case of meeting negative situations 

such as service failure (Liao and Keng, 2013).  

 

The Relationship between Trust and Perceived 

usefulness: The previous studying showed that 

trust drove perceived usefulness more effectively 

in the benefits of shopping performance. Trust and 

usefulness were important forecasters of 

repurchase intention in surveying social 

networking websites Braun (2013). Besides, when 

the customers found the information from the 

websites or internet, they obviously questioned 

trust towards operator. The perceived usefulness 

had been discovered as an important factor 

affecting primary usage and continue usage (Detlor 

et al. 2013). 

The Relationship between Perceived ease of use 

and Perceived usefulness: Referring to Venkatesh 

and Davis (2000), the study showed that the 

developed ease of use directly impacted on the 
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perceived usefulness. Then, both the perceived 

ease of use and perceived usefulness acted as  

representatives of useful stimulation to appeal the 

consumers to buy via the website or internet 

(Monsue, 1999) 

 

V. CONCEPTUAL FRAMEWORK: 

 

Figure 1: The Conceptual Framework of Analyzing 

Key Determinants of Online Repurchase Intention 

towards XYZ website, Bangkok in Thailand. 

 

 
 

VI. RESEARCH HYPOTHESES: 

 

H1o: Trust is not influenced on satisfaction. 

H1a: Trust is influenced on satisfaction. 

 

H2o: Trust and perceived ease of use are not 

influenced on perceived usefulness. 

H2a: Trust and perceived ease of use are 

influenced on perceived usefulness. 

 

H3o: Satisfaction, trust, perceived usefulness, and 

perceived ease of use are not influenced on online 

repurchase intention. 

H3a: Satisfaction, trust, perceived usefulness, and 

perceived ease of use are influenced on online 

repurchase intention. 

 

VII. METHODS OF RESEARCH USED:  

 

This study used the descriptive research 

method which refered to a study concerned with 

the frequency of the relationship between two 

variables (Zikmund and Babin, 2010). Zikmund 

(2000) implied that this method will answer who, 

what, where and how questions and no description 

for the reason of result. This research must use 

with an obvious research inquiry, especial research 

questions and thoroughly information needed 

referring Malhotra’s (2010) study.  

This research collected the primary data by 

using web-based survey questionnaire research, 

according to Kumar (2000), this method was 

favorite. Moreover, this method had many benefits 

such as potential quality, quick, and uncostly 

(Aaker et al., 2011). The researchers developed 

questionnaires with the right type of questions, 

consider the sequence and format, and pre-test the 

questionnaire (Hair et al., 2010). The researchers 

divided the questionnaire into 7 parts, and applied 

five-point Likert Scale on part 2 to part 6 by using 

a Likert scale, each respondent must demonstrate 

the degree of agreement or disagreement with a 

range of statements related to a subject (Aaker et 

al., 2011).  The respondents will answer in form of 

agreement scale which 1 (strongly disagree) to 5 

(strongly agree). 

In this research, the sample size collected is 

300 in total. According to Ndubisi (2011), the data 

collected from the customers who had directly 

experience in purchasing online products or 

services to ensure their willingly participation, and 

they had ability to repurchase online products or 

services in the future.  Based on the previous 

study, the sample size focused on who must have 

the experience in online shopping at least one 

experience online purchase (Chai et al., 2010). 

Moreover, the purpose of this research used 

Non-probability Sampling to figure out the 

sampling units. According to Zikmund et al. 

(2010), non-probability sampling was a sampling 

method by which the researchers choose the unit of 

the sample depended on convenience and personal 

judgment. This research described four 

independent variables which were satisfaction, 

trust, perceived usefulness, and perceived ease of 

use towards the dependent variables which was 

online repurchase intention. The research applied 

by judgment sampling to judge and select anyone 

who might be the qualified respondents that 

fulfilled the significant samples. The sampling was 

collect from questionnaire by distributing via 

Google survey in order to find the randomly 

differences in customer behaviors, referring to 

Zikmund et al.’s (2010) study. 

VIII. COLLECTION OF DATA/GATHER 

PROCEDURES:  

 

In this study, the researchers gathered the 

information for primay sources. According to Hox 

and Boije (2005), the primary data was master data 

that was collected for the exact research target. The 
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data also were collect from survey questionnaires 

by distributing 300 sets. And using questionnaires 

got feedback from participants who had an 

experience to purchase a product or service on 

online to guarantee this research (Ndubisi, 2011). 

Then, the researchers were interested in 

participants’ reason to buy again by creating a 

survey through Google form that was online 

survey to get a great number of potential customers 

(Cooper and Schindler, 2002). Besides, the 

researchers delivered and collected individual 

questionnaires during May      to August 2017 that 

were distributed in different online applications 

such as Facebook and Line to both male and 

female population who had made at least one 

purchase on this website. 

 

IX. FINDING:  

DESCRIPTIVE ANALYSIS: 

 

According to Line et al. (2002), the descriptive 

analysis described the frequency and percentage of 

each demographic factor of the customers who had 

done the survey. In this research, the demographic 

analysis consisted of gender, age, education, 

occupation, income level, internet experience, and 

the frequency of online purchase’s period time, the 

frequency of online purchase, the category which 

the customers bought the most, and the most 

reason which customers selected to repurchase. 

Then, the data’s analysis showed in Table 1. The 

summary of demographic factors by using 

frequency and percentage. 

 

 

Table 1. The summary of demographic factors by 

using frequency and percentage. 

 

Variable Frequency 

(f) 

Percentage 

(%) 

Gender 

- Female 

- Male 

 

194 

106 

 

64.7 

35.3 

Age 

- 21- 35   

- 36-45 

 

230 

34 

 

76.7 

11.3 

Education 

- Diploma 

- Bachelor 

 

51 

165 

 

17 

55 

Occupation 

- Student  

- Private employee  

 

126 

55 

 

42.0 

18.3 

Income level (in Baht)  

- Less than or equal 

15,000 

- 15,001 – 25,000 

 

111 

83 

 

37.0 

27.7 

Internet experience (in 

years) 

- 7-8 

 

104 

142 

 

34.7 

47.3 

Variable Frequency 

(f) 

Percentage 

(%) 

- 9 years or more 

The Most frequency of 

Period time to online 

purchases  

- 12.01-18.00 

- 18.01-00.00 

 

 

55 

235 

 

 

18.3 

78.3 

Frequency of online 

purchases 

- Once a month 

- Once a quarter 

 

185 

56 

 

61.7 

18.7 

Which category you 

buy the most (only one) 

- Fashion/Beauty/ 

Healthy 

- Mom/Children 

 

 

133 

 

58 

 

 

44.3 

 

19.3 

The most reason that 

you select to repurchase  

- Easy to use 

- Convenient 

 

 

98 

89 

 

 

32.7 

29.7 

Total 300 100 

 

Based on the result of the descriptive analysis, 

the researcher found that the majority of 

respondents was female about 64.7% (194 

respondents), following by male about 35.3% (106 

respondents. Then, the highest percentage of 

respondents’ age was 21-35 years old about 76.7%, 

or 230 respondents. Next, the highest expectation 

of education level was bachelor degree about 55% 

or 165 respondents. The majority of occupation 

was student (126 respondents or 42%). Besides, 

the highest percentage of income level was less 

than or equal 15,000 baht about 37% or 111 

respondents. And the highest percentage of internet 

experience was 9 years or more about 47.3% or 

142 respondents. Moreover, the most frequency of 

period time to online purchases was 18.01-00.00 

about 78.3% or 235 respondents. The highest 

expectation of the frequency of online purchases 

was once a month about 185 respondents or 61.7%. 

Furthermore, the majority of category which the 

respondents buy the most is 44.3% of 

fashion/beauty/healthy (133 respondents). Finally, 

the highest percentage of the most reason that the 

respondents select to repurchase is easy to use the 

website about 98 respondents or 32.7%. 

 

 

Inferential statistics:  
 

Inferential statistics was a mathematical 

method that employs probability theory for 

inferring the properties of a population from the 

analysis of the properties of sample drawn from it. 

Also, it concerned with the precision and reliability 

of inference to draw. (Klazema, 2014). The 

researchers applied inferential analysis to test 

significant relationship between two variables. In 

the research, the researchers used simple and 
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multiple regression line to analyze the data. The 

simple regression was a statistical way that 

concluded and studied about the relationships 

between two quantitative, concerning the study of 

only one predictor variable (Penstate Eberly 

Colleage of Science, 2017). In contrast to multiple 

regression, www.Explorable.com (2017) implied 

that it was an important technique used for 

predicting the unknown variable which concerned 

the study of more than one predictor. Therefore, 

the researchers used the simple regression line to 

analyze hypothesis 1 which was the influence of 

trust on satisfaction, and using multiple regression 

line to analyze hypothesis 2 which was the 

influence of trust and perceived ease of use on 

perceived usefulness, and hypothesis 3 which was 

the influence of satisfaction, trust, perceived 

usefulness, and perceived ease of use on 

repurchase intention. 

 

Table 2: the summary the results of hypotheses 

testing of Weloveshopping.com 

 

 
Hypotheses Variable Correla

tion 
Coeffic

ient 

Signifi

cant 

Result 

H1o: Trust 

is not 

influenced 
on 

satisfaction. 

Trust .496 .000 Reject 

H1o 

H2o: Trust 
and 

perceived 

ease of use 
are not 

influenced 

on 
perceived 

usefulness. 

Trust .255 .000 Reject 
H2o 

Perceived 
ease of use 

.355 .000 Reject 
H2o 

H3o: 

Satisfaction
, trust, 

perceived 

usefulness, 
and 

perceived 
ease of use 

are not 

influenced 
on online 

repurchase 

intention. 

Satisfaction .135 .000 Reject 

H3o 

Trust .345 .168 Fail to 

Reject 

H3o 

Perceived 

usefulness 

.357 .000 Reject 

H3o 

Perceived 

ease of use 

.408 .000 Reject 

H3o 

X. RECOMMENDATION:  

Based on the result of hypotheses, the 

researchers found that the independent variables; 

satisfaction, perceived usefulness, and perceived 

ease of use showed the significant influence with 

repurchase intention which was the dependent 

variable. In contrast, the independent variable; trust 

had no influence on repurchase intention. The 

researchers would like to recommend that this 

study is a guideline to indicate that what the factors 

can make customers repurchase in online store. 

Besides, Weloveshopping’s management will 

know the weak point that the customers feel 

uncomfortable towards the website. 

To improve customer satisfaction, this website 

should develop their website by collecting data of 

what the most popular that customers would like to 

buy frequently. The marketing department can use 

this information to create or offer promotions to 

attract the customers more interested in the 

products or services. And the company can create 

more communication via social media such as 

Facebook, Line, and email. This method can make 

customers feel that the website pays attention, and 

tries to give the best products or service to them. 

Moreover, based on the descriptive analysis, the 

researchers found that most customers repurchase 

via website because of service that is convenient 

and fast, so the firm can understand their strength 

and improve it to increase behavior repurchase 

intention. For example, they should cooperate with 

the company relating delivery or logistic such as 

Grab Bike. Line Man, and Kerry to faster delivery, 

and creating marketing campaign about free 

transportation. 

To improve customer trust, the company 

should more guarantee the reliability of financial 

transaction as well as products and service. For 

instance, after the customers pay money, the 

company will response immediately by sending 

email or message. And the customers can return 

products if they do not pleasured with the products 

in 7-10 days, and the website will return money to 

customers either. Besides, the company should 

filter sellers thoroughly to be qualified or not such 

as never cheating and never having criminal record 

to make websites believable. And the company 

should create positive brand image by more 

promoting such as having celebrities as 

representatives and having activities for charity. 

To improve perceived usefulness and perceived 

ease of use, the company should design directly 

linking website to the products. And the popular 

products should be easily noticeable that makes 

customers can click instantly.   

 

Therefore, this study will help them to improve 

their services by directly responding the needs of 

customers to create the activities or advertisings in 

order to create pleasure and reliability to towards 

their online store. This research will rely to 

develop the better performance of the firm. 

XI. FURTHER STUDY:  

 This research studied the influential factors 

towards online repurchase intention. The 

researchers would like to suggest the factor to be 

explored in the future as following: 

The researchers do not specific in area where 

most of people who buy products or service in 

online store live, so the further studies should 
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survey the different target segment; for instance, 

customers in officers, customers in department 

store, and customers in condominium. The 

different segments may have different attitudes and 

behavior towards the online store. Besides, the 

future studies may compare customer satisfaction 

and trust towards two website such as 

Weloveshopping.com and LAZADA.com which is 

the famous e-commerce website in Thailand to 

find weakness to improve in the online business. 
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Abstract — The study is to examine the 

relationship between perceived ease of use, 

perceived usefulness, trust, enjoyment, customer 

satisfaction and online repurchase intention, 

towards VIP.com online shopping store in China. 

In this study, the researchers collected data from 

300 working people in three large office buildings 

in Shanghai, China. The researchers tested the 

hypotheses using multiple linear regression 

analysis based on the survey. The result showed 

that the perceived ease of use and trust have 

influence on the perceived usefulness. Furthermore, 

perceived ease of use, perceived usefulness, trust, 

and customer satisfaction have a positive influence 

on online repurchase intention, while there is no 

relationship between enjoyment and online 

repurchase intention in this study. 

 

Index Terms— perceived ease of use, perceived 

usefulness, trust, enjoyment, customer satisfaction, 

online repurchase intention, China 

I. INTRODUCTION 

The internet provided many opportunities for 

companies which could make purchases with 

cheaper, quicker, and convenient ways for 

customers. It is the most rapid growth forms of 

shopping via the internet (Grunert and Ramus, 

2005). Consumers could directly buy products and 

service in immediate time from a retailer of online 

store instead of purchasing through intermediary 

service. Customers’ repurchasing is a crucial factor 

to the prosperity and profitability for an online 

store. In addition, retaining custumers is vital in 

any business, not only for repurchasing intention 

but also cost-saving to attract new customers 

(Ahmad et al., 2010). Chiu et al. (2009) implied 

that repurchase intention is subjective probability 

which customers will repeatedly purchase goods 

from the online retailer or shop in the future. Thus, 

to understand the factors driving customers’ 

repurchase intentions toward shopping online is 

very important purpose of this study. 

Based on previous studies, there are several 

factors could affect customers’ intention of repeat 

purchase on an online website, such as perceived 

ease of use, perceived usefulness and enjoyment. If 

consumers perceive online store can be easily used, 

it would influence their repurchase intentions in 

future (Chai et al., 2011). Some studies stated that 

perceived usefulness and enjoyment possess 

hedonic and utilitarian values respectively, and 

have an association between them and customer 

attitude and behavioral intention towards online 

shopping (Ahn et al., 2007; Lee, 2005). Besides 

the website’s interactivity, the other main factors 

are also affecting customer’s repurchase intention 

include trust and customer satisfaction. Trust could 

observably enhance confidence in the process of 

purchase. In the process of online shopping, trust 

may affect e-consumer comments due to the 

situation in which trust is shifted to individuals 

(Henslin, 1968; Milliman and Fugate, 1988; 

Stewart, 2003).  Chen et al. (2012) implied that 

customer satisfaction is one of the basic cruses to 

enhance rate of customer retention, earning power 

and build long-term increase in profit of online 

shops. To extend this study of online repurchase 

intention, the researchers chose to focus on 

VIP.com and will collect data from respondents 

who had experience in shopping online through 

VIP.com.  

VIP.com website is the B2C e-commerce 

website of China, established in 2008 at 

Guangzhou city. VIP.com website also called 

Vipshop, which is a leading online discount retailer 

for brands (http://ir.vip.vom) and the largest online 

apparel discounter in China 

(http://richwaytech.ca/chinese-flash-sale-sites-

gone-flash/). By providing special offers and deep 

discounts on branded products, the company has 

pioneered the online discount retail model in China 

and became the expert and leader of online retail 

market and the company is trusted by its customers 

and brand partners alike. They have partnered with 

13,000 well-known domestic and global vendors 

and suppliers. In the first quarter of 2017, Vipshop 

added a number of popular international brands 

and now working directly with Giorgio Armani, 

Guess, Versace, and many others. 

Understanding the elements that have 

influence on the repurchase intention, of VIP.com 

website company or other online businesses can 
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correlate more with Chinese consumer’ demand, 

how to stimulate customers’ consumption and 

enhance the sales among Chinese consumers in 

China. Hence, marketers can develop new 

marketing strategies and generate profitability 

from target consumers.   

II. RESEARCH OBJECTIVES 

1. To analyze the influence of perceived ease of 

use, and trust on perceived usefulness towards 

VIP.com website. 

2. To study the influence of perceived ease of use, 

perceived usefulness, trust, enjoyment and 

customer satisfaction on online repurchase 

intention towards VIP.com website. 

III. LITERATURE REVIEW 

THEORY 

Online Repurchase Intention 

Gommans et al. (2001); Reichheld and Schefter 

(2000); Bansal et al. (2004) and Tsai and Hunag 

(2007) stated that online repurchase intention is 

eventually characterized as a customer's ability to 

repeat purchase products from a particular website. 

Also, repurchase intention is about the individual’s 

decision which purchase again over assigned goods 

and services from the particular organization 

(Lacey and Morgan, 2007). According to Hume, 

Mort and Winzat (2007), repurchase intention 

refers to the customer’s judgement to become 

involved for the future movements with dealers or 

distributors. It is an advantage for online business 

in which customers repurchase actions and 

expectations can be learned easily. Repurchase 

intention is simply defined as potential customers 

who will use a brand more than one time in the 

future (Boonlertvanich, 2011). 

Perceived Ease of Use 

Davis et al. (1989) defined that perceived ease of 

use as the degree to which an individual belief 

about making use of a new technology to reduce 

the manual processes. It also can be understood as 

the extent which e-consumer’s confidence not to 

put any effort to purchase online (Chiu et al., 

2009). According to the Pearson et al. (2007), the 

web users generally give up on online shop when 

they perceive that there is difficulty in using, 

finding information of products sell on that online 

shop. 

Perceived Usefulness 

Davis et al. (1989) defined perceived usefulness as 

the extent of performance improvement of a person 

when he or she purchases products or services 

using a special system. Also, perceived usefulness 

is viewed as the degree of how customers would 

improve their transaction capability towards online 

shopping (Chiu et al., 2009). Perceived usefulness 

is described as how a person or a user experiences 

a feeling and holds view about applying 

technology, and how to get a benefit from it into 

his or her routine (Taylor and Todd, 1995; Davis, 

1989). 

Trust 

The degree of trust between customers and 

retailers plays essential role in providing a long-

term and superior relationships. According to 

Anderson and Weitz (1992), trust is that a group of 

people who believe their demand will be contented 

in the year to come by movements taken by the 

other group. Morgan and Hunt (1994) define trust 

as “one party who are willing to rely on their 

exchange partners’ dependability and 

righteousness.” Ahmed (2003) stated that clients’ 

trust could be strongly affected on account of 

assuring service, which demonstrate the service 

quality of an organization.  

Enjoyment 

Chiu et al. (2009) defined that enjoyment is the 

extent of online shopping in which an individual 

perceived pleasure and fun. As shown by self-

determination theory, customers make decision by 

themselves with their intrinsic motivation on 

online shopping if they are concern about it or 

have an enjoyable experience (Chiu et al., 2009). 

Triandis (1979) stated that individuals’ behavior is 

heavily influenced by the feelings of pleasure, joy 

and cheerful. Referring to Hirschman and 

Holbrook (1982), the active consumption 

associated with enjoyable emotions tends to be 

given rise to higher degree of assurance and 

intention of repurchase. 

Customer Satisfaction 

Oliver (1999) stated that satisfaction is an extent of 

meeting the demands after consuming a product or 

service. Customer satisfaction can be defined as a 

person’s emotion including contentment and 

discontentment caused by making a comparison 

between actual performance of consumed product 

or service and the present expectation for that 

product or service (Kotler, 2000). It was cited by 

Fornell (1992) that customer satisfaction has the 

function to meet the expectations of pre-sale and 

perceived performance of post-purchase. 

IV. RELATED LITERATURE REVIEW 

Related Literature Review between perceived ease 

of use and perceived usefulness 

The technology acceptance model (TAM) by Davis 

et al. (1989) implied that an internet store of online 

shopping is easily use of perception that is more 

likely to cause perceived usefulness. Moreover, 

perceived ease of use and perceived usefulness 

have a relationship proved by significant 

researches which using the technology acceptance 
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model (Davis et al., 1989, 1992; King and He, 

2006). Several prior studies also have given 

evidence of which perceived ease of use have an 

impact on perceives usefulness in the environment 

of online shopping (Devaraj et al., 2002; Gefen et 

al., 2003; Pavlou, 2003). 

Related Literature Review between perceived ease 

of use and repurchase intention 

Prior study by Thong et al. (2006) supported that 

the role of perceived ease of use exists in 

repurchase intention. Additionally, it is more likely 

that perceived ease of use could have a strong 

influence on intentions to repurchase products on 

web site (Nielsen, 1993). The strong influence of 

perceived ease of use on repurchase intention 

expresses that perceived ease of use may not be 

considered as a secondary factor while studying 

about the repurchase intention of customers (Chiu 

et al., 2009).  

Related Literature Review between trust and 

perceived usefulness 

Gefen et al. (2003) and Pavlou (2003) studied 

about online shopping and the researchers found 

that trust has critical influence on perceived 

usefulness. Gefen et al. (2003) argued that 

customers will ultimately take stock in online 

sellers in which they originally trust due to 

performance and effectiveness of shopping when 

they use it. 

Related Literature Review between trust and 

repurchase intention 

Supported by the prior finding of Ajzen (1991), 

trust makes beneficial emotions towards the 

distributer of online shopping which enhances a 

customer in all probability to purchase intention on 

the distributer. In addition, Hoffman et al. (1999) 

implied that an absence of trust deters the web 

users from taking part in shopping online since 

they impossible to do a transaction with a retailer 

who fails to deliver trustworthiness, principally 

owing to fears of retailer opportunism. Gefen et al. 

(2003) also stated that under normal condition, 

customers will avert buying from the internet 

which they do not trust the seller, alternatively, 

they suppose that the seller behave inappropriate 

way and will be unethical towards society. Indeed, 

prior study indicates that trust plays a critical role 

in driving repurchase intention of customers (Chiu 

et al., 2009). 

 

 

 

Related Literature Review between perceived 

usefulness and repurchase intention 

Barnes and Vigden (2002), determined the 

usefulness of a website in terms of customer 

service if it reaches customer expectations. The 

usefulness of a website exerts a positive influence 

on customer intention. Chiu et al. (2009) individual 

plausibly accepts to continue using a product or 

service only if he/she perceived that product or 

service is useful for him/her. In addition, Cyr et al. 

(2006) concluded that perceived usefulness has a 

significant impact of customer repeat purchase 

intention. 

Related Literature Review between enjoyment 

and repurchase intention 

The intrinsic motivation of customers has an 

effective response on online shopping when they 

have an enjoyable experience by self-

determination theory (Chiu et al., 2009). Followed 

by Hirschman and Holbrook (1982), the active 

consumption associated with enjoyable feelings 

tend to be caused higher level of assurance and 

repurchase intention. Prior studies proved that an 

important role of enjoyment in repurchase 

intention (Koufaris, 2002; Bart et al., 2005; Cyr et 

al., 2006). 

Related Literature Review between customer 

satisfaction and repurchase intention 

Customer satisfaction can affect to transform the 

attitude such as supplier’s performance and service 

which successively influences repurchase intention 

(Innis, 1991; Oliver, 1980; Oliver and Bearden, 

1985; Stauss and Neuhaus, 1997). The positive 

feeling was capable of increasing satisfaction 

(Oliver, Rust and Varki, 1997). Hence, it is a 

specifically crucial driver for success of online 

shopping, while also driving to develop the 

repurchase intention. Gupta and Kim (2010) 

described that customer satisfaction plays a crucial 

role to customers who make decision on online 

shopping, impacting on repetitive purchase 

behavior.  
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V. CONCEPTUAL FRAMEWORK 

 

VI. HYPOTHESIS 

H1O: Perceived ease of use and trust are not 

influenced on perceived usefulness. 

H1a: Perceived ease of use and trust are influenced 

on perceived usefulness 

H2O: Perceived ease of use, perceived usefulness, 

trust, enjoyment and customer satisfaction are not 

influenced on online repurchase intention. 

H2a: Perceived ease of use, perceived usefulness, 

trust, enjoyment and customer satisfaction are 

influenced on online repurchase intention. 

VII. METHODOLOGY 

In this study, the researchers adopted descriptive 

research method to investigate the influence of 

perceived usefulness, perceived ease of use, trust, 

enjoyment and customer satisfaction on online 

repurchase intention of VIP.com in Shanghai, 

China. Zikmund (2003) claimed that the main 

purpose of descriptive research method was 

interpretation of characteristics of a population and 

found out the result for who, when, where, what 

and how. Descriptive research is applicable to 

discover the characteristics of Chinese e-

consumers with a quantitative data to interpret an 

orderly accurate result. The target population of 

this research is Chinese e-consumers who have 

bought products or services from VIP.com at least 

twice within two years including both male and 

female workers.  

Zikmund (2003) described that the questionnaire is 

a technical method, which focuses on the 

accessible data as research technique. The 

researchers decided to use questionnaires which 

were appropriate for this study because it was low-

cost effective, convenient and timing to gather the 

answer from the target respondents. Kumer et al. 

(1993) also illustrated that a survey method 

provides a fast, efficient and reasonably accurate 

account of findings of the study from the target 

group. Survey method is used for collecting data 

based on typical sample of a personal opinion. The 

researchers distributed questionnaires to collect 

primary data for this research from the target 

respondents who had to fill the questionnaires by 

themselves (Zikmund, 2003). Comfrey and Lee 

(1992) strongly recommended that the evaluation 

of adequacy of sample size could apply scales as 

follow: 50-very poor; 100-poor; 200-fair; 300-

good; 500-very good; 1000 or more –excellent. 

Therefore, based on the sample size from several 

previous studies, the researchers decided to collect 

300 respondents as the sample size for this survey 

in order to get good result. 

Non-probability represents a group of sampling 

techniques that help researchers to select unit from 

a population that they are interested in 

studying. As the population of who already 

purchased from www.VIP.com was unknown and 

for this study, the sampling technique that 

researchers decided to use is the non-probability 

sampling by using purposive sampling, quota 

sampling, and convenience sampling. 

Zikumund (2003) has defined that the judgement 

or purposive sampling is a non-probability 

sampling, which the researchers engaged in 

sampling selection according to the judgement of 

sample member who suitable for a particular 

purpose. In this research, the researchers selected 

the three big office buildings that have the large 

number of companies for collecting data from top 

ten and biggest office buildings in Shanghai. These 

buildings are suitable to meet with possible online 

shoppers because of its crowded and accessible 

native. The researchers implied quota sampling 

method by sampling a matching amount of each to 

present the characteristics of the population 

(Babbie, 2001). The selected three office buildings 

are shown in the Table 1: 

 

Table 1: The selected office building to collected 

data in Shanghai, China 

Name of Office Buildings No. of Respondents 

1. Shanghai Raffles 

City 

100 

2. Shanghai Hang 

Lung Plaza 

100 

3. Jinmao Tower 100 

total 300 
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From Saunders et al. (2003), convenience sampling 

was identified as a process of generating 

information from the target population in a 

small group respecting to convenient and cost-

effective. In this survey, the researchers will 

directly distribute questionnaires to the 

workers who already purchased from VIP.com 

online shopping in three office buildings in 

Shanghai, China.  

The collected usable data were analyzed using the 

Statistic Software. This program are used examine 

data and transform the original information into a 

study. The researchers both utilized descriptive 

analysis and inferential analysis for purpose of 

statistical treatment of analytical data. 

VIII. DATA COLLECTION 

Churchill (1999) mentioned that primary data is 

used as gathering information and collected data to 

analyze for study. The researchers invited two 

friends who working in Shanghai to help to 

distribute the questionnaires. Data was collected 

with 30-40 respondents per day in June, 2017 and 

the total respondents were 300 for this study. 

The questionnaire consists of four parts including 

screening questions which could help the 

researchers to get the targeted person, independent 

and dependent variables, demographic factors were 

translated from English to Chinese language to 

ensure that the respondents would understand 

clearly. The researchers decided to use Five-point 

Likert-Scales, which adapted to use for all 

questions to measure respondent’s attitude. The 

researchers applied Five-point Likert-Scale in this 

questionnaire as follows: 1= strongly disagree 2= 

moderately disagree 3=Neutral 4= moderately 

agree 5= strongly agree. 

IX. FINDING 

The analysis of demographic factors consists of 

gender, age, education and monthly income in this 

study. The researchers collected 300 valid 

questionnaires in three top big selected office 

buildings in Shanghai. The majority of respondents 

are female (66%), and most of the respondents 

(79.66%) are 23-39 years old. Also, the highest 

percentage of education is bachelor degree 

(77.33%), and for the monthly income level, most 

of respondents (47.67%) are RMB 4,001-RMB 

8,000. 

 

 

 

 

 

 

Table 2: The Summary of Hypothesis Testing 

Hypothesis 

Indepe

ndent 

Variab

les 

Beta 

Coeff

icient 

Signi

ficant 

value 

Resul

ts 

H1a:  

Perceived 

ease of use 

and trust are 

influenced on 

perceived 

usefulness. 

 

Perceiv

ed ease 

of use 

0.532 0.000 
Rejec

ted Ho 

Trust 0.388 0.000 
Rejec

ted Ho 

H2a:  

Perceived 

ease of use, 

perceived 

usefulness, 

trust, 

enjoyment 

and customer 

satisfaction 

are influenced 

on online 

repurchase 

intention. 

 

Perceiv

ed ease 

of use 

0.172 0.003 
Rejec

ted Ho 

Perceiv

ed 

usefuln

ess 

0.230 0.000 
Rejec

ted Ho 

Trust 0.219 0.000 
Rejec

ted Ho 

Enjoym

ent 
0.088 0.068 

Failed 

to 

reject 

Ho 

Custom

er 

satisfac

tion 

0.316 0.000 
Rejec

ted Ho 

X. RECOMMENDATIONS 

According to the findings of this research, there are 

some recommendations to VIP.com or other online 

shopping retailers. Firstly, for the demographic 

factors, the results indicated that most of the 

customers of VIP.com are female, and at age 

between 23-39 years old and their income is in the 

level of RMB 4,001- RMB 8,000 per month. In 

other words, these customers are this shopping 

store’s main targeted customers. The managers of 

VIP.com should analyze and realize their needs in 

order to enhance positive attitude and repurchasing 

intention to this website.  

The researchers investigated two hypotheses for 

understanding the influence between several 

variables.  

Based on the finding of hypothesis one, perceived 

ease of use and trust have positive influence on 

perceived usefulness. The researchers would like 

to suggest online store to provide better and easy 

process in searching the relevant information of the 

products, which also makes the customers to 

clarify and understand their situation when they 

interact with this website. There are many dazzling 
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poster like advertisings of the merchandise which 

may make users to feel tired and boring when they 

browse this webpage. Consequently, it may reduce 

the using frequency of users, and then these users 

will switch to competing websites. Therefore, to 

maintaining the significant characteristics of 

VIP.com, the company should apply more simple 

and visible visual representation without making 

the visitors dazzle while strengthening the 

attraction of products. It should widen the distance 

between the pictures of the brands, which help 

customers to search the products easily. Moreover, 

it is beneficial to enhance customers’ transaction 

performance and effectiveness if the online 

vendors would like to improve customers’ initial 

trust. To improve the transaction performance, the 

VIP.com should offer more secure and reliable 

payment option in which customers do not need to 

show their individual information like credit card 

numbers. Moreover, to increase the trust towards 

website and products, the VIP.com should apply 

buy-back or return policy for customers as well as 

pay on deliver options to increase secure 

perception of customers. 

Base on trust, the manager should improve this 

factor aiming to increase online repurchase 

intention. And the researchers recommend that the 

VIP.com online store should be trustworthy about 

their products and services. VIP shop should offer 

a guarantee on authentic and high quality products 

for their customers. On the other hand, this 

company should improve the efficiency of logistics 

services, and reduce the customer’s complaints by 

shortening the delivery time. Moreover, it should 

hire reliable outsources to prevent customers from 

delay and missing of delivery. 

Based on the finding of hypothesis two, perceived 

ease of use, perceived usefulness, trust and 

customer satisfaction are influenced on online 

repurchase intention. 

The highest influence towards online repurchase 

intention is customer satisfaction in comparing to 

other variables. VIP.com should focus on finding 

the better and newer ways to fulfill customers’ 

expectation in order to increase intention of 

repurchase. To improve the satisfaction of 

customers, the website should do quick customer 

surveys before and after the customers purchase 

the products. Moreover, the VIP.com allow the 

customers to rate their satisfaction towards 

products and services provided by different 

communication channels such as social media, call 

centers, and email correspondence. Besides, 

VIP.com should apply advance technology to 

understand the customers’ needs by applying 

customer relationship management system (CRM) 

towards their services. 

If a company has a good image and a great 

reputation, it will help to set up a customers’ 

positive attitude and return back to purchase 

towards at this company. This company can add 

the function which makes users to check the other 

buyer’s reviews in the page of that product. It may 

increase the user’s trusts and interests. VIP.com 

could build brand image by using the influential 

celebrities or stars and it can relate well to their 

products. Also, there is a recommendation with 

shopping cart. VIP.com should add shopping cart 

page in order to satisfy the users to choose and buy 

goods without missing the right goods and it 

provides more choices for the users, on the other 

hand, increase exposure of the commodity 

Also, based on the result of hypotheses, perceived 

usefulness has a higher Beta coefficient and has a 

positive significant effect on online repurchase 

intention. Then, the researchers suggest that the 

managers of this online shopping store should 

improve and design the online website to make it 

more outstanding, such as, add more adequate or 

good quality information and website designs. 

Moreover, the website has to collect customer 

preference date as important information for them. 

This will help the VIP.com to offer the customized 

presentation to each customer, depending on their 

preferences. Customers will feel easier to use and 

perceived usefulness in visiting the websites. 

Additionally, managers can launch some 

advertising campaigns or promotional information 

through social media in order to enhance perceived 

usefulness. Although the quantities of keywords to 

search the products in VIPshop are higher than 

other online store, but the effective keywords 

covering is not enough. So, the researchers suggest 

adding the number of effective keywords to cover 

all the products in order to increase exposure. 

Perceived ease of use has a weak relationship 

towards online repurchase intention. The 

researchers recommend that the managers of this 

online shopping store should concern on 

development of the system and process to ease to 

use and make sure that customers can easily have 

communication with vendors. The website should 

provide quick and correct response when 

customers need assistance. The 24 hour customer 

support should be provided through instant 

message service. Moreover, website should 

provide more relevant information when the 

customer put keywords to search for the products. 

XI. FURTHER STUDY 

This study was conducted in Shanghai, China. 

Thus, this study probably lacks for diversity as the 

sample of the e-consumers’ behavior. Further 

study should research at different area as the 

sample or comparison between different areas to 

test the influence of variables.  

In this study, the researchers found the highest 

influenced factor is customer satisfaction on online 
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repurchase intention. Further study should focus on 

how to meet or surpass customer expectation. For 

example, effective service of customer 

communication will be in the early resolution of 

customers’ feedback, which they can result in 

higher customer satisfaction. Also, from the user's 

characteristics, Vipshop (home decoration 

products, mother and baby products, beauty 

makeup cosmetics are the main business) focus 

more on female users. Further study should 

develop different category of products in order to 

enhance customer satisfaction. 
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Abstract—A single case study research was 

carried out to explore “how and why” regarding 

localization strategy that realized building 

competitiveness in Thai automotive parts and 

components manufacturer. Chowjung Group, a 

family business was selected for case study based 

on its attractive and successful story. Using a 

qualitative approach, primary data were collected 

by in-depth interviews with key informants where 

secondary data were from other sources. Analysis 

was based on localization categories defined by 

previous studies in association with an extended 

content grouping technique. Six frameworks of 

localization were found including: localization of 

human resources, localization of R&D, localization 

of product, localization of supplier networks, 

localization of sold agents and retails and, 

localization of garage networks. A logic model, 

which is a cause-effect diagram, was proposed to 

display the how-and-why of localization 

frameworks and linkage to outcomes and 

competitiveness. The findings suggest that all these 

localization frameworks should work in tandem 

and some of them were interconnected. The model 

also systematically illustrates the benefits of those 

localization frameworks that were to improve and 

enhance the firm’s production capability, internal 

knowledge gained and, external insight 

information. It made change or improvement in 

firm’s practice and hence, a greater competiveness. 

Implication of this case study research can light up 

the usefulness of localization strategy, especially, 

for SME and family business. 

 

Index Terms—Localization, Competitiveness, 

Automotive Parts, Thai Manufacturer.  

 

I. INTRODUCTION 

Over six decades, the automotive industrial 

sector has been playing an important role in 

driving Thailand’s economy. This industry cannot 

be successful without the strong network of 

manufacturers who supply automotive parts and 

components for the automakers. Although, in 

recent years, the growth of automotive industry has 

been slow down due to several factors (e.g. tax 

exemption campaign for a first car purchase), 

however, it seems to return on a positive side again 

for the upcoming years. The growth based on 

production unit is forecasted to be 6% - 8% and 

8% - 10% in 2017 and 2018, respectively [1]. So, 

the automotive parts industry is absolutely 

important to this scenario and can be expected for 

its attractiveness.      

In the early days of the automotive parts industry 

(1970’s), the government attempted to develop and 

protect the industry, which is mainly driven by 

Thai manufacturers, by imposing a localization 

policy; requiring automotive manufacturers to use 

locally produced parts [2]. The localization policy 

contributed to the development of Thai suppliers in 

terms of increasing quality whilst maintaining cost 

competitiveness.  

After the liberalization policies have been 

initiated in 1990’s, global sourcing of automotive 

parts has become increasingly involved in the 

supply chains because of cost effectiveness [3]. It 

tends to have direct impacts to the local 

manufacturers that cause a higher competitive 

degree in the market. Inevitably, many local 

manufacturers have to find themselves a solid core 

of their business and go through several 

improvement solutions for maintaining ability to 

compete within the market. Competing among 

rivals is getting crucial, even large companies or 

SMEs.  

Success business stories of many automaker 

companies in Thailand are the decision to let the 

local things involved in several forms. A previous 

study by [4], which most focused to this issue, 

concluded that there were nine localization 

frameworks adopted by the automakers. 

Unfortunately, unlike the automaker companies, 

research on Thai automotive part manufacturers in 

terms of strategy and competitiveness was very 

limited  

II. OBJECTIVE 

Based on the knowledge from the automobile 

companies in Thailand, localization strategies seem 

to be the good choices for Thai automotive parts 

and components manufacturers to gain their 

competitiveness. The focal point of this research is 
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to look at competitiveness of a success case of 

Thai automotive parts manufacturer. Hence, the 

objective can be written as follow.   

1. To explore how the automotive parts and 

components manufacturer adopts localization 

frameworks to its business.    

2. To address reasons for those explored 

frameworks in association with the benefits that 

lead to enhance competitiveness.   

III. LITERATURE REVIEW 

Localization has a broad meaning. In general, it 

may refer to a learning process that aims to 

understand particular local culture and behavior for 

creating adaptability to that society with some 

certain levels of uniqueness and standard. In a 

view of business, it is about to make products or 

services to meet the taste and style of targeted local 

market [5]. It also covers an implementation of 

localization concept in way of doing business (The 

Office of SMEs Promotion, 2556) and can be 

extended to strategies [6]. Many industries such as 

retailer, consumer products, and etc., localization 

can be done in many forms depending on 

company’s objectives and goals. Benefits of 

deploying localization can lead to build up 

competitiveness that can be evaluated through 

these measurements such as cost reduction [7], [8], 

market penetration, sale growth, increasing market 

share [9], [10], network and collaboration [11], 

branding or company image, brand loyalty [12].  

In Thai automotive industry, four forces that 

drive the manufacturers to adapt the localization 

strategies are the nation characteristic, the Thai 

industrial characteristic, the corporate 

characteristic and, the market characteristic [13. 

These forces are also found to have influence and 

relate to a success of building competitiveness. In 

Vietnamese automotive industry, a greater number 

of driving forces is addressed as important to 

localization strategies. There are eight, which are; 

1) investment, 2) technology, 3) workforce, 4) 

automotive part manufacturers, 5) research and 

development, 6) government policies, 7) market 

and, 8) assembly plant location. Among these 

forces, previous study [14] found that the 

automotive part manufacturers and the government 

policies are the most significant influencers.  

The foreign automakers in Thailand have 

deployed the localization concept in many forms. 

Having Thai people who have long experience 

with the company in the board of directors is one 

form of localization. These people could assist 

decision making on important and critical issues 

especially the issues that require some local 

knowledge and experience. Building and keeping 

good networks among part and component 

suppliers is another great localization strategy. 

Many automobile-related associations have been 

established and strongly supported for creating and 

exploiting the local knowledge pool. The local 

supplier networks deploy local human resources 

such as managements, engineers, scientists, and 

technicians. For example, engineers and scientist 

are in charge for research and development instead 

of using pure foreigner staff. So, this becomes 

localization of R&D. Even technicians are 

involved in improvement of manufacturing 

processes. As a result, products can be designed or 

improved to meet the local market preferences, so 

called, localization of products. Designing and 

Making Pickup Passenger Vehicles (PPV) is a 

good example that has been very successful in 

Thailand [15]. Moreover, they return to local in 

several ways of investments such as factory plant 

expansion, trainings, and corporate social 

responsibility activities. This is local deployment 

of subsidiary profits for localization of corporate 

image [16]. Based on previous study [4] with 

seven automaker subsidiaries in Thailand, nine 

frameworks of localization were defined as: 1) 

localization of strategic decision making, 2) 

building and exploiting the local knowledge pool, 

3) deployment of local human resources, 4) 

localization of R&D, 5) localization of products, 6) 

localization of supplier network, 7) adaptation to 

manufacturing process, 8) local deployment of 

subsidiary profits and, 9) localization of corporate 

image. 

IV. METHODOLOGY 

A case study research method according to [17] 

is adopted for this study. This qualitative approach 

aims to seek insight localization frameworks 

deployed and reasons (how and why) from success 

automotive parts manufacturer in Thailand. The 

business cases selected based on the criteria that 

the business must be majorly owned and operated 

by Thai and have a clear view of attractive 

business background (e.g. continuous growth, 

well-known brand, ability to export and etc.).     

Primary data are collected through in-depth 

interviews. Key informants are top managements 

or key persons who can give all details about the 

business. Questions are open-ended for its ability 

to produce rich and original data. An interview 

begins at talking about company background and 

then goes through the questions according to the 

interview guide as listed below. 

a) What are current threats and opportunities 

in Thai automotive parts and components business 

sector?  

b) What is your company’s competency? 

How does it link to the main policies and goals of 

the company?      

c) What are your company criteria for 
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recruitment of employees? Are they local people? 

How does your company manage your human 

resources and what are the benefits from them?      

d) What are competitive advantages of your 

products?  

e) Does the company do R&D and how do 

you make your products to be met consumer 

preferences?  

f) Are your company suppliers based in 

Thailand? What are the relationship characteristic 

between your company and these local suppliers? 

How does your company take benefits of sourcing 

from these local suppliers?  

g) What information does your company 

receive from sold agents, retail shops and, repair 

garages? How is it useful to your business? (This 

question was added during interview because of 

answer in questions b, d and, e) 

h) In your opinion, how does your company 

competitiveness connect to the outcomes from the 

benefits in many parts we have talked?  

Two triangulation methods are used for validity 

of this qualitative research [18]. Triangulation by 

data is done based on same data gathered from 

various informants. In addition, triangulation by 

method is also applied as the data are collected not 

only from interviews, but also from observation, 

searched documents, webpage, and social media. 

These technique is well suited for data verification 

and its reliability [19]; [20]. Content of data were 

analyzed based on similarities among specific 

activities mentioned in terms of their goals, the 

company functions that were affected, the types of 

outcomes that were intended and, the intended 

target groups. The analyzed content was then 

brought to match with categories identified in the 

previous research. If analyzed content did not fall 

to those categories, then it would be a new 

framework of localization found by this study. 

Note that the analyzed contents were revisited for 

by the informants for accuracy.  

A logic model [17] was applied to explain the 

how-and-why in a form of sequential cause-effect 

diagram. Once the set of localization frameworks 

found, then the benefits were linked as effects. The 

effects at this stage were to be the cause for next 

effects again. By doing this, the model could be 

end up with competitiveness. 

V. FINDINGS AND DISCUSSION 

Manufacturer information searching through 

database of several automotive parts associations 

was the way to pick up case candidates. Since the 

candidates were chosen from first screening 

process, their story were searched and studied then 

selected and made an invitation for participation in 

this study. According to the criteria stated in the 

methodology together with the method of case 

selection, Chowjung Group (CJG) was kindly 

accepted to join for the case. Chair of directors and 

managing director, were the interviewees. CJG’s 

repair garages were allowed for observations.  

 

Background of the case: Chowjung Group (CJG) 

was established in 1983. Located in Bangkok, a 

family business initially started from a small 

mechanic garage providing repair service on 

suspension and steering system for passenger car 

and pickup. Without any advertisement, the 

business was well known and widely recognized 

among customers (word-of-mouth) all over 

Thailand for its reliable and quality work at very 

affordable price. CJG continuously enhance its 

strengths to achieve the products standard at the 

highest quality level in order to meet the 

customers’ satisfaction. In 2003, a big move to put 

CJG in leading position was a newly established 

production factory under the name Five Star 

Autopart company limited. The production lines 

were standardized and ISO accredited. It gained 

remarkably reliability of CJG to both customers 

locally and internationally in order to develop the 

products under customer brands. CJG is currently 

producing OEM parts for golf cart and other 

special purpose vehicles, over 3,000 items of 

aftermarket parts sold domestically and exported 

worldwide. CJG is also a trader of other kind of 

parts that produce by its manufacturer network. 

 

Localization frameworks and outcomes: The 

major driving forces in automotive parts industry 

were that Thailand is a hub of car production 

(domestic and export), amount of domestic cars 

used, price of new cars and, price of quality parts. 

These forces yielded the opportunities and also put 

manufacturers in a battle arena. Nevertheless, Thai 

manufacturer like CJG can stay as strong 

competitor due to many things it has done. From 

data collected and analysis, the result captures the 

logical patterns of localization that include six 

areas of localization: localization of human 

resources, localization of R&D, localization of 

products, use of local supplier networks, and 

localization of retail and garage networks. The key 

finding activities used to categorize the localization 

frameworks are described in the following 

paragraphs.  

Growing from a small family business over 

three decades, so the management team is now the 

second generation. The goodness of this team is 

that all of them know everything in details from 

design, manufacturing, sales, and even repairs and 

services. This knowhow is also accumulated within 

the senior workers. So, CJG did not aim to recruit 

experienced workers but young and unskilled local 

workers were likely welcomed. The reason was 
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that the managements and senior workers were 

able to train them by on-the-job-training method 

during an internship period. This localization of 

human resources turned out to labor 

productiveness and cost effectiveness, causing 

competitive production capability of the company. 

The company was also opened its workers to share 

ideas for any improvement of products and in 

many other aspects.  

CJG products were firstly developed with a few 

types of suspension joint parts based on experience 

and knowledge gained during the period of repair 

garage. From time to time, quality improvements 

of existing products and new product launched 

have been made by two driven factors. One was 

the feedbacks from users and the other was to 

follow new vehicle models launched in the market. 

The feedbacks from users came both directly and 

indirectly. The repair garages operated by CJG 

(currently 2 branches in Bangkok) are best direct 

channel to receive the insight information for 

product quality. There is also a provincial garage 

network that can provide directly additional useful 

feedbacks where users drive on different 

atmosphere and terrain conditions. Besides CJG’s 

garage networks, automobile mechanic might share 

some experiences from their clients with retail 

shops to reflect to sales agents and then convey to 

the company. As a result, the parts can be 

improved to meet local user expectation. In some 

parts, even just metal surface and finishing color, 

there was different preference from region to 

region. So, CJG has to make those parts localized 

too. Other kind of information, especially market 

condition and trend from the sold agents and retails 

network as well as the garage network were very 

meaningful. The localization of these two networks 

gave benefit in two directions. One was technical 

issues to serve R&D activities and product design. 

The other one is to gain external useful information 

for marketing and sale purpose.   

When developing a new product for any new 

vehicle model, CJG would make some simple 

forecast based on history of sales volume of that 

previous model. For instance, a one-ton pickup like 

Toyota Hilux that is known for its best seller 

would be purchased right away when it launched. 

It was used for R&D to produce new parts and also 

for daily use like other vehicles in the company. 

Durability of relevant OEM parts can then be 

examined as well.  

The manufacturing technology was found very 

attractive and in such a high standard for a 

perception of family business. Robotics and 

automation system were equipped at the 

manufacturing factory. In 2011, CJG production 

factory (Five Star Autopart Co, Ltd.) initially 

adopted TPS (Toyota Production System) in to its 

production lines. The process involved training 

series, external audits, and physical improvement. 

The external auditors included the representatives 

for Toyota Motors Thailand. Not only the 

production activities, but also newly performance 

test equipment for parts, which was locally in-

house-designed by CGJ technical team. The test 

can simulate a warm and highly humid 

environment for replicating local condition of 

Thailand. The activities done in the areas of R&D 

and product localization were found very helpful to 

firm’s production capability and internal 

knowledge gained. 

Supplier network of CJG was entirely local. The 

goodness of local suppliers was about distance and 

strong relationship. Many of them were also SME 

and operated in the form of family business. They 

played very important role in the production 

forecast. In some unexpected occasions, deals for 

some special assistance were more simply feasible 

due to the close relationship. This was found to 

strengthen the firm’s production capability. Many 

times, technical knowledge could be transferred 

backward-forward between the suppliers and CJG. 

It indirectly assisted gaining internal knowledge 

through R&D and product design activities of the 

company. Accordingly, the activities related to the 

local suppliers defined as localization of suppler 

network had the direct benefit to firm’s production 

capability and indirect benefit to internal 

knowledge gained when it worked in association 

with R&D and product localization frameworks. 

 Four of the six localization frameworks 

found in this case study are comparable to the 

frameworks defined in the previous study [4]. 

There are localization of human resources, 

localization of R&D, localization of products and, 

use of local supplier networks. The nature of the 

CJG business quite differs from automotive 

manufacturers as it produces and trades 

aftermarket parts, and more importantly, has its 

owned repair garages. This leads to new findings 

on the localization frameworks of sold agent and 

retail network and the localization of garage 

network. The analysis further hints that the six 

localization frameworks can generate benefits in 

three forms: firm’s production capability, internal 

knowledge gained and, external insight 

information. Cause of these beneficial outcomes 

has effects to make changes or improvement to 

firm’s practices, for instance, in production 

process, back office works and, marketing and 

frontline operations. Customer value-added 

through localization strategy that builds the 

competitiveness of the case study can be 

schematically shown as a logic model (Fig.1).
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Fig. 1.  Logic model of competiveness of CJG automotive parts manufacturer 

 

VI. CONCLUSION 

A logic model is well to explain “how and why” 

for using localization strategy to build 

competitiveness in a parts and components 

manufacturer. CJG was selected for case study 

based on its attractive and successful story that a 

family business starts from a small garage 34 years 

ago and now producing variety of suspension parts 

sold domestically and exported worldwide. The 

case study provides primary data from in-depth 

interviews with key informants and secondary data 

from documents, webpage, and social media. Six 

frameworks of localization have been revealed that 

are: localization of human resources, localization of 

R&D, localization of product, localization of 

supplier networks, localization of sold agents and 

retails and, localization of garage networks. The 

findings suggest that all these localization 

frameworks should work in tandem. More 

interestingly, it should be at best outcome when the 

localization framework of R&D and framework of 

products are interconnected at some degree to 

localization framework of sold agents and retails 

and garage networks as well as the framework in 

the form of knowledge and knowhow shared from 

local suppliers.   

The model also systematically illustrates the 

reasons of doing things according to those 

localization frameworks. The reasons are to 

improve and enhance the firm’s production 

capability, internal knowledge gained and, external 

insight information. These can then lead to make 

change or improvement in firm’s practice and 

hence, a greater competiveness. Implication of this 

case study research can light up the usefulness of 

localization strategy, especially, for SME and 

family business. 
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Abstract—This report studied the 

necessary condition to obtain different phase of 

synthesized CaCO3. The precipitation with varied 

reaction temperature was performed, and the 

structure of product was determined by using x-ray 

diffraction and scanning electron microscope. The 

micrograph of derived CaCO3 was observed as 

cubic-grain structure at precipitation temperature 

of 20 oC, and round-shape structure at reaction 

temperature of 40 oC. The XRD pattern of 20 oC 

sample was perfectly matched with pure calcite. As 

the reaction temperature increase from 40 oC to 60 

oC, CaCO3 show the polymorph calcite and vaterite 

phase. Dielectric property of desired CaCO3 was 

investigated. It was found that the dielectric 

constant decrease when the frequency of applied 

signal increases. Dielectric constant of CaCO3 at 

low reaction temperature processing suggested that 

these particles were promising for drug-delivery 

carriers applications. 

 

Index Terms—CaCO3,Phase Transition, 

Reaction Temperature, WAXD, Dielectric 

Constant. 

I. INTRODUCTION 

Calcium carbonate (CaCO3) is one of the major 

biominerals which widely exits in nature. It can be 

found in both inorganic and organic compounds. 

For industry, CaCO3 is used in various applications 

such as electronics, construction, medicine, plastic, 

cosmetic, and etc. Moreover, in nanotechnology, 

some forms of CaCO3 particle also have important 

role as host materials for drug-delivery carriers, 

sensors, chemical reactors, and etc. [1].  

Calcium carbonate exists in three polymorphs: 

aragonite, calcite, and vaterite [2]. Aragonite 

polymorph crystallizes in the orthorhombic crystal 

system and is stable at high temperatures and high 

pressures. The calcite, on the other hand, 

crystallizes is stable at room temperature and least 

soluble phase of the polymorphs. Finally, vaterite 

crystallizes in the hexagonal crystal system and is 

the least stable polymorph [3]. Vaterite is the most 

soluble for its loose package. All three phases are 

different lattice parameters which related to the 

properties and fabrication of organic-inorganics 

compound.  

Calcium carbonate particles are appealing due 

to their applications in different fields such as: 

environmental engineering [3] and bioengineering 

[9]. Futhermore, calcium carbonate has been 

studied for drug-delivery carrier [13].  

 Based on all these applications, CaCO3 

properties depend on some variables include pH, 

reaction temperature [4], concentration of solutions 

[3], concentration of additives [12], and type of 

additives [4].  

In this work, CaCO3 particles were synthesized 

by precipitation technique; the synthesis 

parameters i.e. reaction temperatures, were studied 

in order to obtain crucial condition yielding 

different phases of CaCO3 polymorphs known as 

calcite, aragonite and vaterite. Dielectric property 

of desired CaCO3 polymorphs was investigated for 

the drug-delivery application.   

II. EXPERIMENTAL PROCEDURES 

A. Synthesis of CaCO3 Polymorphs 

The 0.2 mol/L of anhydrous sodium carbonate 

(Na2CO3), purchased from MERCK, KGaA 

analytical grade: formula weight=105.99 g/mol, 

was dissolved in 200 ml deionized water. The 

solution was gently dropped by dissolved calcium 

nitrate tetrahydrate (Ca(Na3)2.4H2O: formula 

weight=236.15 g/mol); the concentration and 

volume of dropped solution was kept the same as 

Na2CO3 solution. The mixing solution was refluxed 

under different reaction temperatures: 20oC, 40oC, 

60oC, and 80oC. The precipitated material was 

simultaneously noticed as white colloid in solution 

after mixing under each reaction temperature. The 

final CaCO3 particles were filtered by Buchner 
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filter, and then thoroughly washed by distilled 

water and left until dry under room temperature [6] 

[7]. The process was shown in figure 1. 

 

 
Fig. 1. The diagram of CaCO3 prepared by the precipitation 

method. 

B. Analyses  

The wide angle X-ray diffractograms (WAXD) 

of the films were taken by a Philips diffractometer 

with monochromatised Cu K radiation in the 

diffraction range of 2=20 to 80 [7] [8]. The 

crystallite size L, was calculated by the “Scherrer–

Gottingen equation” from half-maximum width s 

of Bragg reflections observed at diffraction angle 

2 [9] [10]. 

coss

K
L



 
    (1) 

where K is a constant that is commonly assigned a 

value of unity (K=0.89) and  is wavelength of the 

Cu K  radiation (l.5406 A°). 

The microstructure of samples and their 

elemental compositions were examined by field 

emission scanning electron microscopy (FESEM, 

JEOL JSM model 7401). Gold and carbon were 

coated on the disc-samples with a Pirani501 device 

for the SEM and EDS analysis, respectively. 

Analytical conditions were fit to 15 kV 

accelerating voltage and 100s of effective counting 

time. 

Samples with electrical resistivity higher than 

108 Ω.cm were measured by the ZC-36 resistivity 

test. For more conductive samples (lower than 108 

Ω.cm), the electrical resistivity was measured 

using a four-point test fixture (i.e. silver wire was 

used as electrode material, and silver paint was 

used to ensure good contact of the sample surface 

with the electrodes to reduce the contact 

resistance). Data from four measurements were 

averaged. The dielectric properties of the desired 

CaCO3 powder were tested using the Impedance 

analyzer (Hewlett Packard: 4191 A Dielectric Test 

Fixture) at room temperature [11] [12]. 

III. RESULTS AND DISCUSSION 

A. Crystal Structure 

XRD is a non-destructive and quantitative 

technique, which has been extensively used to 

study the crystal structure of any compound. The 

XRD patterns of varied reaction temperature 

CaCO3 samples were presented in Fig. 2. The XRD 

peaks observed in control and treated sample were 

well matched with the reported value in Joint 

committee on powder diffraction Standards 

(JCPDS) card number no.00-024-0030 for 

CaCO3 powder [11]. The most intense peak was 

observed at Bragg angle of 29.243°, 29.324°, 

29.488°, and 29.324° in the treated samples at 20, 

40, 60 and 80C, respectively. This peak was 

corresponding to the crystalline plane (104) in 

treated samples and the literature [8].  

 

 
Fig. 2.  XRD patterns of CaCO3 powder with different reaction 
temperatures. C=calcite phase and V=vaterite phase. 

 

TABLE I 

CRYSTALLITE SIZE AND LATTICE STRAIN VERSUS 

REACTION TEMPERATURES OF CaCO3 POWDER 

Reaction 

temp. 

Crystal 

size (nm) 

Latt.Cons. 

(a: A ) 

Latt.Cons.

(c: A ) 

20C 24.46 4.76480 3.18367 

40C 53.10 4.73820 3.18710 

60C 45.40 4.73970 3.18770 

80C 56.81 4.73870 3.18650 

 

Table I shows the lattice parameter and 

crystallite size of CaCO3 powder calculated from 

eq.(1). It indicated that the crystallite size was 

significantly increased by 24.46, 53.10, 45.40, and 

56.81 in 20, 40, 60 and 80C, respectively. 

Also, the inverse trend was observed in crystallite 

size and lattice strain. It was reported that the 

increase in temperature of CaCO3 leads to increase 

the crystallite size and decrease the lattice strain 

[12]. It is possible that the reduction in lattice 

strain might cause the re-orientation of the 

neighboring planes in the same crystalline plane 

and that may results into higher crystallite size in 

treated sample as compared to literature. 
B. Microscopic  Characterization of 

CaCO 3 by SEM 

The SEM images (as shown in Fig.3a) indicated 
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that both cubic-shaped calcite and round-shaped 

vaterite phase were noticed for reaction 

temperature of 40 oC. As reaction temperature was 

increased, the crystal phase was transformed to be 

more like needle-shaped vaterite phase as shown in 

Fig.3b. These results were also consistent with the 

XRD investigation as the calcite peak marked as 

“V” in the Fig.2 was gradually suppressed since 

the reaction temperature was ramped from 20 oC to 

60 oC; however, the XRD results of reaction 

temperature of 40 oC and 60 oC occurred more 

calcite/vaterite than aragonte/calcite phase which 

was dissimilar to the SEM. This would suggest that 

the morphology of all three phases can be occurred 

under normal temperature, but with various 

thermal exciting during process, one of three 

possible forms can dominate, and the single phase 

crystallinity can be achieved. Additionally, this 

result also agreed with Chen and Xiang [6]. 

By contrast, the SEM micrographs of CaCO3 

surfaces (Figs. 3a-3c) revealed that the grain sizes 

of each powder were uniform. Dependence of 

grain size on reaction temperature, T = 40 oC, 60 
oC and 80 oC, was also observed. It is because the 

grain size of CaCO3 powder strongly depends on 

the reaction temperature, nucleation energy or 

growth energy. Lower reaction temperature needs 

more energy growth than higher reaction 

temperature. This trend is similar to those reported 

in the literature [5]. 

 

 
Fig. 3a The morphology image of CaCO3  crystal precipitated at 

40 oC 

 

 
Fig. 3b The temperature influence on the CaCO3 morphology. 

At 60 oC 

 

 
Fig. 3c The temperature influence on the CaCO3 morphology. 

At 80 oC 

 

C. Elemental analysis of CaCO3 by 

EDS 

The elemental compositions of the samples 

were characterized by using EDX, which revealed 

the presence of individual elements in the samples. 

As indicated in Tables II, the samples contained 

almost identical elements i.e. carbon, calcium and 

oxygen, with no significant differences observed 

between the elements detected in the four samples 

analyzed. 

 

  
Fig.4 EDX spectral data for CaCO3 at 40 oC 
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TABLE II 
ELEMENTAL COMPOSITION OF DESIRED 

PATICIPATED CaCO3 AT DIFFERENT REACTION 

TEMPERATURE 
Reaction Temp. 20 C 

Element Weight% Atomic% 

C K 8.35 15.40 

O K 40.82 56.51 
Ca K 50.83 28.09 

Ratio of Ca:C:O C/Ca=0.55 and O/C=3.6 

Reaction Temp. 40 C 

Element Weight% Atomic% 
C K 13.24 21.03 

O K 52.55 62.68 

Ca K 34.22 16.29 
Ratio of Ca:C:O C/Ca=1.28 and O/C=2.98 

Reaction Temp. 60 C 

Element Weight% Atomic% 

C K 13.16 21.09 
O K 51.48 61.93 

Ca K 35.36 16.98 

Ratio of Ca:C:O C/Ca=1.23 and O/C=2.93 

Reaction Temp. 80 C 

Element Weight% Atomic% 

C K 12.10 19.66 

O K 51.21 62.47 
Ca K 36.69 17.87 

Ratio of Ca:C:O C/Ca=1.10 and O/C=3.17 

 

EDS analysis also supports that they are 

CaCO3, as they exhibit C/Ca average of ratios 

about 1.04 and O/C average of ratios 3.17.  

D. Dielectric Property 

The dielectric constant (εr) measurements were 

carried out in a frequency range of 102 to 106 Hz 

using LCR meter: 4191A Dielectric Test Fixture. 

The εr as a function of frequency and reaction 

temperature of CaCO3 are shown in Fig. 5 and Fig. 

6, respectively. 

 

 
Fig. 5. Dielectric properties of CaCO3 powder with different 

reaction temperature as a function of driven frequencies. 
 

 
Fig. 6. Dielectric constant of CaCO3 powder with different 

reaction temperature at 49 MHz. 

 

The results showed that the dielectric constant 

decrease when the applied frequency increases. As 

could be expected from the bulk ceramics data, 

tetragonal films show a much smaller value of εr. 

This is because the domain wall contribution is 

maximized due to the large number of coexisting 

domain walls at these voltages. The εr values are 

larger in the calcite phase with a clear maximum at 

reaction temperature of 40 C (Fig. 6). These 

properties can be judiciously used for predicting 

drug release and designing biomaterials according 

to it. This trend is similar to previous reports in the 

literature.  [3][4] 

IV. CONCLUSION 

Calcite and vaterite phases of CaCO3 powder 

were successfully prepared by precipitation 

method. The morphology of CaCO3 can be 

controlled by adjusting the reaction temperature 

during the reflux step of precipitation. The vaterite 

phase can be realized as the reaction temperature is 

increased to 60oC. The crystal formation will alter 

from the cubic-shape and round-shape into needle-

like feature. Dielectric constant of CaCO3 was 

observed as a function of frequency and reaction 

temperature. The εr decrease when the frequency 

increases. The εr of CaCO3 at low reaction 

temperature processing suggested that these 

particles were promising for drug-delivery carriers 

applications. 

V. ACKNOWLEDGMENT 

This research project was financially supported 

by Faculty of Science at Si Racha, Kasetsart 

University Si Racha campus. The authors are 

grateful for the possibility of LCR measurements 

made by Assoc.Prof.Anupong Songprapa, 

Department of Physics, Faculty of Science, King 

Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. 

VI. REFERENCES 

[1] J. T. Han, X. Xu, and K. Cho, (2007), Sequential formation 

of calcium carbonate superstructure: From solid/hollow 

spheres to sponge-like/solid films, J. Cryst. Growth, 

Vol.308, pp.110-116. 
[2] M. Dinamani, P.V. Kamath, and R. Sheshadri, (2002), 

Electrochemical synthesis of calcium carbonate coatings on 

stainless substrates, Mater. Res. Bull., 2002, Vol. 37, pp. 

661-669.  

[3] R.S. Somani, K.S. Patel, A.R. Mehta, R. Jasra, (2006). 

Examination of the Polymorphs and Particle Size of 
Calcium Carbonate Precipitated Using Still Effluent (i.e., 

CaCl2 + NaCl Solution) of Soda Ash Manufacturing , 

Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 45 
(15), pp. 5223-5230. 

[4] A. Declet, E. Reyes, and O.M. Suarez, (2016), Calcium 

Carbonate precipitation: A review of the Carbonate 
crystallization process and Applications Bio inspired 

Composites, Rev. Adv. Mater. Sci., Vol.44, pp.87-107. 

[5] W. Weitao, D. Yu,  X. Yunchuan, G. Xiusheng, M. 
Zhantong, and H. Longhiao, (2006), Effects of 

Nanoparticle Surface Treatment on the Crystalline 

564

http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?a=Somani%2c+R+S&donde=otras&zfr=0
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?a=Patel%2c+K+S&donde=otras&zfr=0
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?a=Mehta%2c+A+R&donde=otras&zfr=0


การประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังท่ี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

Morphology and Dielectric Property of 

Polypropylene/Calcium Carbonate Nanocomposites, Xi 'an 
Jiaotong University, IEEE Inter. Con. Nano/Micro Eng. 

Mol. Sys., pp.387 – 390. 

[6] J. Chen, and L. Xiang, (2009), Controllable synthesis of 
calcium carbonate polymorphs at different temperatures, 

Powder Technol., Vol 189, pp.64-69.  

[7] J.L. Wray, and F. Daneils, (1957), Precipitation of Calcite 
and Aragonite, J. Am. Chem. Soc., Vol. 79 (No.9), 

pp.2031-2034.  

[8] B. Wunderlich: in ‘Macromolecular physics’, Vol. 1, Chap. 
4; 1973, New York, Academic Press, pp.380–522. 

[9] G. Pompe, A. Pohlers, P. P¨tschke, and J. Pionteck, (1998), 

Influence of processing conditions on the multiphase 
structure of segmented polyurethane, Polym., Vol.39, pp. 

5147–5153. 

[10] R.E. Kroon, (2013), Nanoscience and the Scherrer  
equation versus the ‘Scherrer–Gottingen equation’. S. Afr.  

J. Sci.;109(5/6), Art. #a0019, 2 pages. Available: 

http://dx.doi. org/10.1590/sajs.2013/a0019 
[11] M. Hariharan, N. Varghese, A.B. Cherian, P.V. 

Sreenivasan, J. Paul, K.A. Antony, (2014), Synthesis and 

characterisation of CaCO3 (Calcite) nano particles from 
cockle shells using chitosan as precursor, Am. J. Health 

Res.,  Vol. 4, pp.1-5. 

[12] C.A. Weiss, K. Torres-Cancel, Rd. Moser, P.G. Allison, 
E.R. Gore, Chandler M. Q., and Malone P. G., (2014), 

Influence of temperature on calcium carbonate polymorph 

formed from ammonium carbonate and calcium acetate. J. 
Nanotech. Smart Mat., Vol. 1: pp.1-6. 

[13] Y. Zhang, P. Ma, Y. Wang, J. Du, Q. Zhou, Z. Zhu, X. 

Yang, and J. Yuan, (2012), Biocompatibility of Porous 
Spherical Calcium Carbonate Microparticles on Hela 

Cells, W. J. .Nano Sci. .Eng., Vol. 2 No. 1, pp. 25-31. 

doi: 10.4236/wjnse.2012.21005. 

565

http://dx.doi.org/10.4236/wjnse.2012.21005



	Cover_Front
	FullBook_01
	FullBook_02
	Binder2+Num
	Digital Technology for Thailand 4.0
	Full_ID055
	Full_ID075
	Full_ID095
	Food
	Full_ID044
	Full_ID047
	Full_ID064
	Full_ID066
	Full_ID067
	Electronics
	Full_ID038
	Full_ID040
	Full_ID042
	Smart Business
	Full_ID007
	Full_ID008
	Full_ID017
	Full_ID022
	Full_ID028
	Full_ID039
	Full_ID041
	Full_ID050
	Full_ID052
	Full_ID068
	Full_ID070
	Full_ID094
	Full_ID100
	Full_ID103
	Full_ID104
	Engineering
	Full_ID046
	Full_ID062
	Full_ID091
	Full_ID092
	Full_ID096
	Science
	Full_ID002
	Full_ID019
	Full_ID021
	Full_ID072
	Full_ID097
	Full_ID098
	Humanities and Social Science
	Full_ID011
	Full_ID020
	Full_ID024
	Full_ID031
	Full_ID033
	Full_ID036
	Full_ID056
	Full_ID057
	Full_ID082
	Full_ID089
	Full_ID090
	Digital Technology for Thailand 4.0 Eng
	Full_ID012
	Full_ID065
	Smart Business Eng
	Full_ID013
	Full_ID014
	Full_ID015
	Full_ID016
	Full_ID018
	Full_ID026
	Full_ID032
	Full_ID074
	Full_ID077
	Full_ID081
	Full_ID083
	Full_ID084
	Full_ID085
	Full_ID106
	Science Eng
	Full_ID034

	Cover_Back



